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Apresentação

A ideia desse livro surgiu em 2014 quando discutíamos as atividades que 
faríamos para comemorar os 25 anos de fundação do Centro de Estudos de 
Administração Pública e Governo (CEAPG), o primeiro centro de estudos 
da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas (FGV-EAESP).

Instaurado pela portaria 34 de 20 de dezembro de 1989, O CEAPG foi um dos 
resultados da Comissão de Administração Pública, presidida pelo Professor 
Luiz Carlos Bresser Pereira, para elaborar uma nova filosofia para a pós-
graduação em administração pública na FGV-EAESP. Seu papel era de servir 
como aglutinador dos – naquela época – poucos(as) pesquisadores(as) da 
Escola que se envolviam com as questões públicas no país. O professor Peter 
Spink assumiu a coordenação do Centro desde o inicio, permanecendo à frente 
até o ano de 2010. 

Em 1995, o CEAPG foi convidado pela Fundação Ford para criar um 
prêmio anual para organizações públicas subnacionais, entendidas pelos(as) 
pesquisadores(as) do centro como sendo não apenas as típicas organizações 
do Estado brasileiro nos níveis estadual e municipal, distribuídas entre  
poderes executivo, legislativo, judiciário que eram inovadoras nos modos de 
prestar serviços públicos, mas também as organizações próprias dos povos 
indígenas e, de forma decorrente, as organizações quilombolas. A Fundação 
Ford tinha programas similares nos Estados Unidos e nas Filipinas. Assim, a 
partir da parceria com a Fundação Ford e com o apoio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi criado o Programa Gestão 
Pública e Cidadania (GPC). 

Esse programa buscava reconhecer ações dos entes subnacionais que 
focalizavam: a construção de uma democracia inclusiva; a prestação de 
serviços públicos de qualidade; o respeito a diversidade social e ambiental; o 
desenvolvimento local; e a valorização e defesa dos direitos das pessoas de 
todas as etnias e classes sociais. Todos os anos, o CEAPG abria as inscrições 
para o Prêmio Gestão Pública e Cidadania; depois de um ciclo longo de seleção 
premiava em dezembro as 20 experiências finalistas. Anualmente publicávamos 
dois livros, um com o relato completo de todas as experiências premiadas na 
“Coleção 20 experiências de Gestão Pública e Cidadania” e outro com uma 
versão mais sintética e numa linguagem mais simples na “Coleção Histórias de 
um Brasil que Funciona.”1 
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Em 1998, o Centro recebeu uma doação adicional da Fundação Ford para ser 
usada em áreas de pesquisa relativos à avaliação das experiências inicialmente 
premiadas pelo Programa Gestão Pública e Cidadania.  A decisão tomada pelo 
Comitê Técnico do Programa, composto de representantes de Universidades e 
Organizações Não-Governamentais de todo o país, foi de focalizar o trabalho na 
temática do papel dos governos locais na redução da pobreza. O projeto “Práticas 
Públicas e Pobreza” foi concebido como um processo aberto de oficinas, estudos 
de caso e debates em lugares diferentes do país envolvendo profissionais da área 
pública, pesquisadores e acadêmicos, técnicos de ONGs, lideranças comunitárias, 
movimentos sociais e membros de Agências Internacionais, entre outros. Casos 
foram escolhidos, estudados e debatidos em fóruns que agregavam entre 40 
e 60 pessoas durante dois dias. O resultado prático foi tornar visíveis muitas 
experiências relevantes, que foram transformadas em livros numa série nova da 
Editora da FGV – FGV Prático, e também demonstrar que mesmo num país 
onde os diferentes grupos profissionais tradicionalmente se reúnem apenas nos 
seus espaços particulares, era possível criar novos vínculos interprofissionais e 
debater de maneira séria e sincera as possibilidades de ação.

Com esse sucesso em criar uma metodologia para agregar diferentes profissionais 
e membros da sociedade civil em volta da discussão das possibilidades de 
ação pública, o CEAPG foi convidado pelo Banco Mundial para continuar a 
série de workshops sobre pobreza. Desta vez, o foco era na contribuição das 
alianças e parcerias. A Fundação Hewlett apoiou uma terceira série, na área de 
desenvolvimento local.  Junto com o Centro de Política Social para América 
Latina da Universidade de Texas – Austin (CLASPO), o Centro participou de 
seminários sobre a mesma temática em outros países da América Latina (Chile, 
México, Peru) e nos Estados Unidos. 

Todo este ciclo resultou na produção e na disseminação de conhecimentos 
aplicáveis. Além do banco de dados com mais de 8.200 experiências inovadoras 
de governos locais, este período gerou mais de 50 livros, além de muitos relatórios 
e outras publicações abertas – sem considerar as publicações individuais dos 
membros do Centro – e todos eles estão disponíveis para download no nosso site 
e no Repositório Digital da FGV. Assim, sob a liderança do professor Peter Spink 
e da professora Marta Farah e com uma equipe de funcionárias administrativas, 
como Fabiana Moura, Marlei de Oliveira Lembke, Rosa Lima e Silva e Vivianne 
Nouvel Alessio, o CEAPG se consolidou como um centro de pesquisa aplicada 
capaz de analisar ações públicas, utilizando métodos que combinavam dados 
quantitativos com os dados qualitativos produzidos por meio de estudos de caso 
intensivos. 
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As pesquisas coordenadas pela professora Marta Farah sobre disseminação de 
políticas públicas e de inovações, e sobre a continuidade e descontinuidade 
das experiências inscritas no Programa Gestão Pública e Cidadania, além das 
pesquisas sobre políticas públicas de gênero, colaboraram nas análises sobre a 
gestão pública local no Brasil. E ajudaram decisivamente na formação de uma 
nova geração de pesquisadoras e pesquisadores do campo.

Em 2006, o nosso banco de dados demonstrava que havia, sim, muito escopo 
para inovação na arena dos governos subnacionais. Com outros prêmios sendo 
criados no país em áreas específicas de ação e política pública, incluindo alguns 
com o apoio e a metodologia do GPC, o Centro decidiu suspender o ciclo de 
premiação e concentrar seus esforços no acompanhamento das experiências 
registradas. Também passamos a realizar o monitoramento de ações públicas 
em virtude da solicitação de agências nacionais e internacionais. 

Entre estas podem ser citadas Save the Children, Banco de Desenvolvimento 
do Nordeste do Brasil, Fundação Interamericana e um trabalho muito extensivo 
feito, entre 2006 e 2007, para o UNICEF sobre a situação das crianças e 
adolescentes no semi-árido Brasileiro. Este trabalho, coordenado pelo professor 
Peter Spink e pela pesquisadora Ilka Camarotti, envolveu a construção de séries 
comparativas de dados e a visitas a muitos municípios da região, especialmente 
municípios de pequeno porte, para analisar os efeitos produzidos pelas políticas 
públicas e ações não governamentais voltadas para infância e juventude.

Esta experiência com municípios pequenos foi um insumo importante para 
o estudo posterior sobre desenvolvimento local em municípios de menos de 
20.000 habitantes, realizado com o apoio financeiro da FINEP e coordenado 
pelos professores Peter Spink, Marco Antonio Carvalho Teixeira e Marcus 
Vinicius Gomes. A cartilha “Desenvolvimento Local com Equidade em 
Municípios de Pequeno Porte Populacional” buscava oferecer informações 
públicas para que todos – governo local, câmara de vereadores, grupos da 
comunidade, organizações e associações locais, alunos(as) das escolas, pais, 
mães e vizinhos(as) – pudessem debater o caminho para o desenvolvimento 
destes pequenos municípios.

A preocupação no Programa GPC com o binômio “gestão pública” e 
“cidadania”, reconhecendo que, em países como Brasil, a melhoria dos 
serviços públicos precisa priorizar a questão a redução das desigualdades, tem 
sido um tema constante ao longo destes anos. Em 2009, com mais um apoio 
da Fundação Ford, foi criado um concurso de ensaios e monografias sobre 
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experiências inovadoras no campo das políticas públicas e equidade com foco 
na redução das desigualdades. Foram realizados três ciclos do concurso “Prêmio 
Políticas Públicas e Equidade” no período de 2009 a 2012, cujo objetivo era 
não somente dar visibilidade à temática da equidade, mas também apoiar 
jovens pesquisadores e pesquisadoras de mestrado e doutorado que buscaram 
identificar possíveis caminhos de mudança.  

Nesta época, sob a coordenação dos professores Peter Spink e Jacqueline 
Brigagão, o CEAPG ajudou o Conselho Federal de Psicologia numa iniciativa 
de criar um centro de referência para os(as) psicólogos(as) que atuam no 
campo das políticas públicas. É deste período também as contribuições do 
CEAPG para um estudo do Banco Mundial sobre “social accountability” e a 
consolidação de uma linha de trabalho, presente até hoje no CEAPG, sobre 
controle social e transparência no setor público. Pesquisas com o Ministério da 
Justiça, Controladoria Geral da União e Tribunais de Contas são desenvolvidas 
desde esta época pelo professor Marco Antonio Carvalho Teixeira.

Em termos de pesquisa aplicada, entre os vários trabalhos feitos a partir de 
2009, é importante mencionar projetos de avaliação de impacto ambiental e 
sustentabilidade em colaboração com o Centro de Estudos de Sustentabilidade 
da EAESP que levaram a um projeto de alcance internacional sobre licitação 
pública responsável na área de madeira legal. O trabalho, feito inicialmente 
com Greenpeace-Brasil e mais tarde com o World Wildlife Foundation (WWF) 
durante 5 anos com o apoio da União Europeia, buscou fortalecer uma rede de 
municípios e Estados Brasileiros ativos no campo do uso de madeira de origem 
legal nas obras públicas. O foco da “Rede Amigos da Amazônia”, coordenada 
pela pesquisadora Maria Lucia (Malu) Vilella e supervisionada nos primeiros 
anos pelo professor Mário Aquino Alves e posteriormente, pelos professores 
Zilma Borges e Marcus Vinicius Gomes, além de atividades informacionais, 
seminários e estudos, foi na identificação de práticas e ferramentas que 
permitem os governos subnacionais restringir o fluxo de madeira ilegal nos 
seus territórios.

Neste período, o CEAPG começou a ser contatado mais intensamente por 
institutos e fundações empresariais, interessados na nossa experiência em áreas 
específicas, e principalmente, nas nossas avaliações mistas, que combinavam 
grandes bases quantitativas com pesquisas qualitativas in loco. 

Em 2011, o CEAPG foi procurado pela Associação Comercial e Industrial de 
Joinville (ACIJ) para organizar um prêmio de boa gestão fiscal dos municípios. 
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Após várias negociações para incluir a questão da ampliação da cidadania e 
a boa provisão de serviços sociais, criamos o Prêmio Municípios que Fazem 
Render Mais, para os três estados da região Sul do país (Paraná, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina). No ano de 2012, a FIESP solicitou uma segunda 
versão do Prêmio, mas desta vez focado nos municípios do estado de São 
Paulo. Ambas as edições do Prêmio, coordenadas pelo professor Francisco 
Fonseca, colaboraram com o nosso objetivo de visibilizar boas práticas de 
governos locais. Na primeira edição, a coordenação foi auxiliada pelos(as) 
pesquisadores(as) Erika Ribeiro, Fernando Burgos, Marcus Vinicius Gomes e 
Sofia Reincah. Na segunda edição, a equipe de coordenação contava também 
com os(as) pesquisadores(as) Anny Medeiros, Otávio Prado, Ricardo Beltrão e 
Tamara Cranstchaninov.

Em 2012, a Suzano Celulose e Papel estava no processo de instalação de uma 
grande planta industrial em Imperatriz (MA). O impacto da obra na vida 
dos cidadãos maranhenses era enorme e as violações de direitos humanos, 
especialmente de mulheres e crianças, começavam a tornar-se frequentes. 
A equipe do CEAPG, coordenada pelos professores Fernando Burgos e 
Jacqueline Brigagão, avaliou a situação em todo o território municipal e, ao 
final, apresentou para os representantes da empresa, do Poder Executivo 
municipal, para os Poderes Legislativo e Judiciário, além da sociedade civil, o 
retrato das áreas e populações mais vulneráveis, apontando as fragilidades da 
rede de proteção das crianças e adolescentes nesta localidade.

Ainda em 2012, sob a coordenação do professor Ricardo Bresler, iniciamos 
uma aproximação com o Instituto Natura. O primeiro projeto visava pesquisar 
programas de formação e premiação de gestores da Educação em âmbito 
nacional e programas de formação internacionais. Em 2013 e 2014, tendo 
o professor Fernando Abrucio como coordenador, realizamos a pesquisa 
“Governança das Secretarias Estaduais de Educação: diagnóstico e propostas de 
aperfeiçoamento”. Tratava-se de um diagnóstico das 27 (vinte e sete) Secretarias 
Estaduais de Educação do Brasil, analisando os seus principais aspectos 
institucionais, os recursos humanos e financeiros, seus principais programas 
e políticas. Contando com o apoio das pesquisadoras Gabriela De Brelaz e 
Tamara Cranstchaninov na Coordenação, também analisamos a articulação 
com outros níveis de governo e com a sociedade, suas inovações e ações bem 
sucedidas, além dos resultados educacionais obtidos. O mapeamento analítico 
acerca das estruturas de governança das Secretarias Estaduais de Educação foi 
realizado para diagnosticar problemas comuns e indicar eventuais soluções que 
possam ser disseminadas.
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Entre 2012 e 2013, realizamos o projeto Empowering Brazilian States to 
Improve Business Environment, financiado pela Embaixada Britânica por 
meio do Prosperity Fund. Este projeto foi realizado em parceria com o Centro 
de Empreendedorismo e Novos Negócios (CENN) da FGV-EAESP, tendo 
sido coordenado no CEAPG pelos professores Mário Aquino Alves e Marcus 
Vinicius Gomes. O resultado foi a cartilha “Desenvolvimento de Políticas 
Públicas de Fomento ao Empreendedorismo em Estados e Municípios”, voltada 
para os(as) gestores(as) públicos de estados e municípios, e o livro “Políticas 
públicas de fomento ao empreendedorismo e às micro e pequenas empresas”, 
que analisa o processo de construção de políticas públicas de fomento ao 
empreendedorismo.

No mesmo período, com o apoio financeiro da Aliance Interage e da W.K. 
Kellogg Foundation e em parceria com a Articulação D3 – Diálogo, Direito 
e Democracia –, realizamos a pesquisa Arquitetura Institucional de Apoio 
às Organizações da Sociedade Civil no Brasil. Coordenada pelos professores 
Patricia Mendonça (EACH-USP) e Mário Aquino Alves, além da pesquisa 
foi realizado um grande seminário e publicado um livro, organizado pelos 
coordenadores em colaboração com o professor Fernando Nogueira, 
contribuindo substancialmente para o debate sobre a sustentabilidade política e 
financeira das OSCs (Organizações da Sociedade Civil) de defesa de direitos no 
Brasil. Esta pesquisa foi um marco numa série de outros estudos posteriores, 
coordenados pelos mesmos professores, sobre a profissionalização do campo 
social no Brasil.

Em 2014, o CEAPG foi convidado para avaliar o Programa ReDES, iniciativa 
conjunta do Instituto Votorantim com o BNDES. Em parceria com o C-Micro 
da FGV-EESP, responsável pela avaliação quantitativa de impacto do programa, 
o CEAPG realizou a coordenação geral do projeto – com o professor Fernando 
Burgos e os pesquisadores Adriano Borges e Tatiana Sandim – e também a 
avaliação qualitativa. A equipe fez mais de 150 entrevistas individuais com os 
diversos públicos envolvidos no programa ReDes, em 10 municípios diferentes. 
O resultado desta parceria CEAPG – Instituto Votorantim foi muito efetivo 
e em 2015, eles nos contrataram para fazer a avaliação de outro programa do 
Instituto: o Apoio à Gestão Pública. Esta nova avaliação, coordenada pelo 
professor Fernando Burgos e pela pesquisadora Sofia Reinach, tinha como 
objetivo analisar a metodologia que estava sendo utilizada nos municípios 
beneficiados, realizar uma avaliação intermediária, e sugerir adaptações no 
Marco Lógico do programa.
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Em 2015, estabelecemos uma parceria com o IPAM – Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia -, para analisar o contexto da gestão ambiental 
municipal no Brasil, os principais itens do orçamento municipal e potenciais 
fontes de recursos públicos federais. O resultado foi a publicação “Fortalecendo 
a gestão ambiental municipal: mecanismos financeiros e visibilização de boas 
práticas”, com o objetivo de ser uma fonte de informação e orientação para o 
acesso dos municípios aos financiamentos da agenda ambiental. Coordenada 
pelo professor Fernando Burgos e pela pesquisadora Kate Abreu, a pesquisa 
também gerou um número especial do Boletim Amazônia em Pauta publicado 
pelo IPAM, com o título “Financiamentos não reembolsáveis para a gestão 
municipal e seus desafios”.

Ainda em 2015, fomos contratados pela Telefónica para realizar a pesquisa 
“Smart Cities - Transformação digital de cidades”. Este projeto, coordenado 
pela professora Maria Alexandra Cunha com o apoio do pesquisador Erico 
Przeybilovicz, visava comparar as chamadas “smart cities” no Brasil e na 
Espanha. A parte espanhola da pesquisa foi realizada pelo Centro de Inovação 
do Setor Público de PwC e IE Business School (Madri, Espanha) e a parte 
brasileira, pela equipe do CEAPG. A pesquisa considerou nove grandes 
âmbitos em que as cidades brasileiras estão concentrando esforços e atividades: 
segurança, sanidade e saúde, educação, meio ambiente, mobilidade, economia, 
governo municipal, habitação e gênero. Foram entrevistados prefeitos, 
secretários(as), subsecretários(as) e outros(as) gestores(as) e técnicos(as) das 
cidades, gestores(as) de empresas e especialistas acadêmicos, totalizando 
83 entrevistados(as) brasileiros e vários especialistas e gestores públicos 
internacionais, em 14 cidades do país.

Em 2016, o CEAPG foi contratado pela Fundação Roberto Marinho (FRM) 
para avaliar o Projeto Florestabilidade, iniciativa que visa fortalecer as habilidades 
e competências dos profissionais de extensão rural em manejo florestal 
comunitário e familiar (MFCF) na região amazônica, mais especificamente 
em Anapu (Pará). A avaliação deste projeto da Fundação Roberto Marinho 
(FRM), desenvolvido em parceria com o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), 
a Good Energies Foundation, a Aliança pelo Clima e Uso da Terra (CLUA), 
Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal do Oeste do 
Pará (UFOPA), foi coordenado pelos professores Fernando Burgos e Zilma 
Borges em conjunto com os pesquisadores Fabio Grigoletto e Kate Abreu.

A parceria com a Fundação Roberto Marinho continuou em 2017, quando 
fomos contratados para colaborar no desenvolvimento metodológico no 
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Projeto Aprendiz Legal, voltado à inserção de jovens no mercado de trabalho. 
Coordenado pelo professor Fernando Abrucio, esta avaliação faz parte de uma 
série de projetos da área de Educação do CEAPG. Dentre estes, destacamos o 
projeto com o Instituto Unibanco, de reflexão sobre os desafios da melhoria 
do Ensino Médio no Brasil, e o projeto com o Todos Pela Educação, que 
analisa experiências nacionais e internacionais de referenciais para a atuação 
de professores da educação básica, sob a perspectiva de conteúdo e também 
de políticas públicas. Na área de Educação, o professor Fernando Abrucio tem 
contado constantemente com o apoio da pesquisadora Catarina Ianni Segatto 
e do professor Eduardo Grin. 

Embora a partir de 2009, o CEAPG tenha tido uma grande aproximação 
com o setor privado, especialmente via os institutos e fundações empresariais, 
também tivemos financiamentos públicos. Da CAPES, por exemplo, tivemos 
dois grandes financiamentos que permitiram projetos de pesquisa e extensão 
com outras universidades brasileiras. O primeiro deles, o PROADM, durou de 
2009 a 2013 e permitiu a realização do projeto Conexão Local Interuniversitária 
(CLIU), em parceria com a Fundação João Pinheiro em Minas Gerais (FJP-
MG), a Universidade Federal do Acre (UFAC) e a Universidade Estadual do 
Vale do Acaraú (UVA-CE). A coordenação do CLIU foi um projeto conjunto 
envolvendo muitos pesquisadores(as) do CEAPG como Maria Cecília 
Gomes Pereira, Melina Rombach e Tatiana Sandim, sob a coordenação geral 
do professor Ricardo Bresler. Os resultados estão no livro “Conexão Local 
Interuniversitária - Diálogo de Saberes”, organizado pelos professores Ricardo 
Bresler e Fernando Burgos e pelas pesquisadoras Tatiana Sandim e Veronika 
Paulics.

Também em 2009, o segundo projeto apoiado pela CAPES foi o PROCAD – 
Programa Nacional de Cooperação Acadêmica -, coordenado pelo professor 
Mário Aquino Alves. Tendo como parceira a UNAMA (Universidade 
da Amazônia), o objetivo deste projeto era promover a interação entre 
pesquisadores, docentes e discentes da UNAMA (Universidade da Amazônia) 
e FGV-EAESP (CEAPG), procurando desenvolver e formar uma rede de 
pesquisa visando o desenvolvimento da Amazônia. 

Em 2012, por meio do Edital 01/2012 do Projeto Pensando o Direito, da 
Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, realizamos a 
pesquisa “Fluxo de informações entre entes federados para a construção de 
políticas sociais”, coordenado pelo professor Eduardo Diniz, com parceria 
da UNAMA. Ainda no Ministério da Justiça, fomos selecionados em duas 
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edições seguidas do Edital “Pensando a Segurança Pública”. Em 2013, sob 
a coordenação dos professores Marco Antonio Carvalho Teixeira, Jacqueline 
Brigagão e Fernando Burgos, realizamos a pesquisa “O atendimento de crianças, 
adolescentes e mulheres vítimas de violência nos órgãos de segurança pública 
e de defesa dos direitos em três municípios: Campinas, Salvador e Vitória”. No 
edital de 2014, sob a coordenação do professor Francisco Fonseca, realizamos 
a pesquisa “Diagnóstico do Programa Educacional de Resistência às Drogas – 
Proerd”.

Em 2016, o CEAPG foi contemplado pelo Fundo de Pesquisa Aplicada da FGV, 
para realizar gradativamente o programa de investigação sobre vulnerabilidades 
urbanas e a construção da Estação de Pesquisa Aplicada Urbana M’Boi. Esta 
Estação é fruto de uma série de atividades do Centro na zona periférica de São 
Paulo, que envolviam trabalhos sobre os mananciais e recursos públicos feito 
com organizações de defesa de direitos humanos. A aproximação inicial com a 
zona sul de São Paulo foi feita no início pelo professor Francisco Fonseca por 
meio do observatório das obras do PAC na região da represa de Guarapiranga. 
Posteriormente, outros projetos foram tomando a forma de parceria entre 
o CEAPG e a Sociedade Santos Mártires no Jardim Ângela, notadamente o 
Painel de Opinião Popular, executado pelo pesquisador André Leirner.

Dessas articulações e aproximações, sobretudo com as entidades e ativistas 
participantes do Fórum de Defesa da Vida, nasceu o curso de pós-graduação 
lato sensu Gestão Social Urbana, uma iniciativa inédita no formato, uma vez 
que o curso foi desenhado a partir das demandas dos próprios ativistas que 
atuam no território. Ao final de um ano de curso, formamos 35 lideranças 
locais de diferentes organizações sociais.

Desde a criação da Estação, a coordenação geral é do professor Peter Spink, 
contando com o apoio de uma grande rede de pesquisadores, divididos 
em quatro eixos principais: conectividade, coordenado pelo próprio Peter 
Spink; agricultura urbana, sob a coordenação da professora Zilma Borges; 
economia da cultura, tendo o professor Fernando Burgos como responsável; 
e microfinanças, coordenado pelo professor Lauro Gonzalez, do Centro de 
Estudos em Microfinanças (CEMF) da FGV-EAESP. 
Além destes eixos, e com outras fontes de financiamento, na Estação há 
pesquisas sobre: cultura e juventude, coordenadas pelos professores Lucio 
Bittencourt (UFABC) e Tiago Mateus; gênero, com a professora Jacqueline 
Brigagão (USP); moradias em áreas de risco, sob a coordenação da professora 
Mary Jane Spink (PUC-SP); mobilidade urbana, coordenada pelo professor 
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Lupicino Iñiguez-Rueda (Universitat Autònoma de Barcelona).  Com toda 
esta equipe, que inclui pesquisadores(as) dos cursos de graduação, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, analisando uma área específica da cidade e, a 
partir daí, debatendo os desafios da gestão pública em megacidades, o CEAPG 
inova, mais uma vez, na forma de pesquisar. Afinal, grandes universidades e 
centros de pesquisa em todo o mundo possuem estações de pesquisa aplicada 
(as chamadas fieldstations), mas são poucas as diretamente relacionadas com a 
administração pública e o governo local.

Ainda na história do CEAPG, duas áreas sempre foram fundamentais: a 
formação de pesquisadores(as) e a disseminação das pesquisas. Desde a sua 
criação, o Centro foi crescendo e se consolidando, não somente em termos 
de números de professores(as), pesquisadores(as) e alunos(as) envolvidos 
e atuando em grupos de pesquisadores (muitos dos quais, seguindo em 
contato com o CEAPG após sua formação), mas também como referência 
organizacional para a consolidação da área de Gestão Pública da FGV-
EAESP. Serviu de base para a criação do Departamento de Gestão Pública 
em 2008 com 32 professores (dos quais 11 desenvolvendo atividades junto ao 
CEAPG) e a criação do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas 
cuja primeira turma se formou em 2011. Foi também a base de apoio para os 
estudos preliminares de elaboração da proposta de criação de um novo curso 
de graduação em Administração Pública, iniciado em 2012, que inovou nos 
seus métodos de ensino a partir das experiências do CEAPG com a imersão de 
alunos de graduação em experiências inovadoras.

No eixo da disseminação, a revista acadêmica Cadernos Gestão Pública e 
Cidadania (ISSN 2236-5710), mantida pelo CEAPG desde a sua criação, tem 
tido melhora constante na avaliação do Sistema Qualis-Capes. Atualmente, está 
classificada como B2 na área “Administração Pública e de Empresas, Ciências 
Contábeis e Turismo”. Atualmente publicada exclusivamente online, em acesso 
aberto e sem restrições, a revista tem como Editor Chefe, o professor Mario 
Aquino Alves, que sucedeu as professoras Marta Farah, Ana Cristina Braga 
Martes, Jacqueline Brigagão e Peter Spink nesta tarefa.

Ao longo destes 28 anos de existência, e com a ampliação do CEAPG, a 
estrutura de governança também foi sendo alterada. Além da professora Marta 
Farah em 2001, os professores Marco Antonio Carvalho Teixeira (julho de 
2010 a fevereiro de 2011 e junho de 2012 a abril de 2013), Mário Aquino Alves 
(março de 2011 a maio de 2012), Ricardo Bresler (maio de 2013 a março de 
2014) e Fernando Burgos (a partir de abril de 2014) sucederam ao Peter Spink na 
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Coordenação Geral do Centro, mas sempre mantendo seus ensinamentos como 
premissas fundamentais do CEAPG. Assim, a estrutura atual de Governança 
do CEAPG é baseada em dois comitês, que tem como função auxiliar o 
Coordenador Geral na tomada de decisão. O Comitê de Gestão, formado pelos 
professores Fernando Burgos (Coordenador Geral), Mário Aquino Alves e 
Peter Spink, além da Coordenadora Administrativa, Fabiana Paschoal Sanches 
de Moura, auxilia em decisões relativas à coordenação das equipes nos projetos, 
ao cálculo orçamentário e demais questões de acompanhamento do Centro. 
Já o Colegiado, instância máxima de decisão, reúne-se a cada seis meses para 
monitorar os projetos em andamento e avaliar os projetos concluídos e tomar 
decisões estratégicas2.

Esta estrutura de governança garante que o CEAPG cumpra sua missão 
de “aprofundar o conhecimento sobre governança pública, com foco no 
desenvolvimento local e na garantia de direitos da cidadania, por meio de 
abordagem que priorize a pesquisa de campo, produzindo, armazenando, 
sistematizando e disseminando ideias, dados e informações, com especial 
atenção à inovação na ação pública, formando pesquisadores e gestores capazes 
de contribuir para uma melhor compreensão, e consequente atuação, sobre a 
diversidade das realidades nacionais e o enfrentamento dos desafios da gestão 
pública brasileira e da superação das desigualdades”. Assim, todos os projetos 
desenvolvidos no CEAPG, possibilitaram o desenvolvimento de um certo 
modo de pesquisar.

Podemos dizer que esse foi um processo dinâmico que envolveu materialidades e 
sociabilidades presentes no cotidiano do centro, nos inúmeros municípios e estados 
que visitamos nas pesquisas, nas conversas afetivas/teóricas que sempre marcaram 
nossa convivência. Além disso, travamos um diálogo constante com autores de 
diversas disciplinas, das ciências sociais, dos estudos de gênero, da administração 
de empresas, da economia, da psicologia social, da administração pública, da 
literatura e muitos outros. Talvez por isso, pesquisadores(as) de diferentes áreas 
sentem-se em casa no CEAPG e formamos um grupo que acredita na potência 
da transdisciplinaridade para pensar a Administração Pública. Podemos dizer que 
compartilhamos também um certo modo de pensar as pesquisas, projetos e estudos 
realizados no CEAPG e que esperamos que esse possa vir a ser a útil para outras 
pessoas, daí termos insistido no projeto desse livro. 
O livro inicia com um belo prefácio do nosso amigo Robert H. Wilson da 
University of  Texas at Austin, que colaborou em muitos projetos, e mesmo à 
distância, acompanhou a trajetória do centro de estudos. A partir daí, dividimos 
o conteúdo do livro em três partes.
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A primeira foi nomeada “Gestão Pública e Cidadania”, em função do nosso 
programa mais importante. Nela, constam dois textos: o primeiro, da Fabiana 
Moura, conta em detalhes como era feita a gestão do Ciclo de Premiação, 
desde a abertura das inscrições até a premiação e todas as lições aprendidas 
nesse processo. O segundo texto é uma entrevista que os organizadores do 
livro fizeram com Peter Spink, para entender seu papel fundamental para o 
crescimento e consolidação do centro de estudos, as interfaces entre os projetos 
do CEAPG, a pesquisa em Administração Pública no Brasil e o contexto 
histórico e social do Brasil. A segunda parte foi nomeada “O CEAPG e a 
produção de Conhecimentos: relatos de pesquisa” porque contém sete textos 
de pesquisadores(as) do centro que discutem pesquisas realizadas em temáticas 
diversas e ajuda a compreender as diferentes formas de fazer pesquisa que 
sempre utilizamos. A terceira parte chama-se “Contribuições metodológicas” 
e contém quatro textos, escritos pelo professor Peter Spink3  que apresentam 
uma perspectiva metodológica que foi desenvolvida ao longo desses 25 anos. 
Certamente, estes quatro textos orientaram e continuarão a orientar as pesquisas 
desenvolvidas no CEAPG, colaborando na formação de pesquisadores(as) 
capazes de contribuir com a construção de um país mais justo.

3 Agradecemos aos(às) editores(as) das revistas Coleção ABIA, Revista de Administração de Empresas (RAE) e Psicologia & Sociedade 
que gentilmente cederam os artigos para a republicação nesse livro. Agradecemos também às editoras da revista Estudos Feministas pela 
cessão do artigo da professora Marta Farah. 

1 As duas coleções estão disponíveis online no site do Centro de Estudos em http://ceapg.fgv.br/experiencias-gestao-publica-cidadania
http://ceapg.fgv.br/colecao-historias-brasil-que-funciona

2 O Colegiado do CEAPG é formado atualmente pelos(as) pesquisadores(as): Catarina Ianni Segatto, Eliane Barbosa da Conceição, 
Fabiana Paschoal Sanches de Moura, Fernando Luiz Abrucio, Fernando Burgos, Fernando do Amaral Nogueira, Fernando Guilherme Tenório, 
Francisco Cesar P. da Fonseca, Jacqueline Isaac Machado Brigagão, Lúcio Nagib Bittencourt, Marco Antonio Carvalho Teixeira, Marcus 
Vinicius Peinado Gomes, Maria Alexandra Viegas C. Cunha, Maria Cecília Gomes Pereira, Mario Aquino Alves, Marta Ferreira Santos Farah, 
Otavio Prado, Peter Spink, Ricardo Bresler, Tatiana Lemos Sandim, Tiago Matheus e Zilma Borges de Souza.

NOTAS
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Prefácio

Centro de Estudos em Administração Pública
e Governo (CEAPG)

Twenty-five Years of Public Engagement

The invitation to write a preface for this publication commemorating CEAPG’s 
first 25 years was most welcomed. Founded in 1989, CEAPG has contributed 
to and been affected by Brazil’s aspiration for democratic engagement in public 
policy. Among the most important challenges in constructing a democracy 
is the formation of  a fair, equitable and responsive public sector and policy 
agenda. CEAPG--its faculty, staff  and students—has been at the forefront of  
developing a progressive public sector for the nation.

CEAPG has fulfilled a triple mission, conducting cutting edge research, 
engaging in debates on critical policy issues and preparing a new generation 
of  public affairs professionals. CEAPG has made critical contributions to the 
development of  research methods and approaches to public management and 
to the study of  policy issues that had been excluded from the public arena 
during the dictatorship. CEAPG has demonstrated that reform of  the state is 
not merely a technical endeavor. Rather, effective reform requires engagement 
with citizens and the acknowledgement of  their right to a democratically 
established policy agenda. The rights based approach to establishing the policy 
agenda in a democratic Brazil has been a key methodological innovation (Spink 
2000). In addition, CEAPG’s framing the evaluation of  the public sector in 
the context of  ending social exclusion and developing citizenship represents 
a methodological breakthrough for the field of  public administration and 
management (Spink 2001).

CEAPG introduced innovative research strategies in an impressive range of  
policy issues including gender, education, health, social assistance, culture, 
race poverty and inequality, the environment, local development and public 
safety. CEAPG incorporated in its research new social actors, including social 
movements, terceiro setor e organizações da sociedade, striving to enter the 
public arena.  In addition, CEAPG has made practical recommendations to 
the direct improvement of  government through dissemination of  best practice 
and the utilization new technologies including e-government.
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CEAPG efforts place citizens and their engagement with the public arena as 
key concerns and thereby contribute to the transformation of  citizen-state 
relations. Public administration research had traditionally examined the public 
sector as an independent sector, with its own internal dynamic, resources, and 
methods of  evaluation. The CEAPG questioned whether public programs 
help construct citizenship and address needs of  society, as defined by citizens, 
rather than just internal bureaucratic goals. In particular, forums for citizen 
engagement have been an enduring concern of  CEAPG. And CEAPG chose 
to focus on the performance of  local government, the venue for the most 
intense citizen-state interaction and an element of  the federalist compact that 
had not been deeply examined in the past.

The creativity and originality of  CEAPG’s approach can be illustrated in 
the innovative policy research methods adopted for the question of  gender 
(Farah, 2004). One tradition in Brazil focused on policies that emerge, or 
should emerge, due to differences in gender. Under this framing of  the gender 
question, policies were designed, for example in public safety, to recognize 
distinctive circumstances and challenges faced by women, that is women were 
the targeted group for several public policies. The methodological innovation 
by CEAPG in policy design and program implementation derived from the 
recognition of  the socially-constructed inequalities between men and women 
and the recognition that women were critical agents in their own right. The 
conceptual privileging of  women as agents and social actors created a two 
prong response in establishing policy and program goals: (1) to enhance the 
effectiveness of  women in fulfilling multiple roles in their daily lives and (2) 
to expand the rights of  women as citizens and legitimate social actors in order 
to better articulate relevant policy goals. CEAPG found that the crucible for 
redefining gender policy was in the local government sphere where the state 
most directly interacts with women.

The Programa Gestão Pública e Cidadania (GPC) represents a landmark 
achievement for CEAPG (Spink, 2000). At the invitation of  the Ford 
Foundation, CEAPG built upon previous work to create an awards program 
for innovation in local government. Other important institutions, including 
BNDES, later joined the partnership. Through the GPC, a database of  
some 8200 experiences of  local governments was created, representing an 
extraordinary archive collected at a critical moment in the construction of  
Brazilian democracy. As local governments in Brazil were coming to terms with 
new authority and challenges, CEAPG observed, documented and preserved 
a remarkable period of  social creativity occurring throughout the country,
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even in remote Amazonia. For most of  the country’s history, the public sector 
responded primarily to social elites. CEAPG monitored and analyzed the 
opportunities for the public sector to be democratically engaged, addressing a 
policy agenda of  those without power.

I have been in a privileged position to observe CEAPG through its 
development. In 1995 CEAPG and the Lyndon B. Johnson School of  Public 
Affairs, University of  Texas, initiated informal collaboration as a spin-off  of  
an effort to train staff  of  Brazilian civil society organizations in public policy, 
a Ford Foundation funded-project between the School and CEBRAP. The 
initial ad hoc collaboration with CEAPG evolved into a full-fledged exchange 
between the Escola de Administração de Empresas de São Paulo and the 
University of  Texas under the CAPES-FIPES program Bilateral Consortium 
on Social Sciences and Public Policy (BCSP). A very productive exchange 
emerged involving students in study abroad, faculty exchanges for teaching, and 
research on a broad range of  comparative policy studies resulting in multiple 
publications. An exchange, I should note, that has been extremely rewarding to 
me on both a professional and personal level.

Credibility and recognition of  CEAPG efforts over these 25 years are manifest 
in the impressive list of  international partners, including o Observatório 
Latino-Americano de Inovações em Governos Locais e o Liaison Group for 
Innovation in Governance and Public Action, UNICEF, the World Wildlife 
Foundation and the European Union. But perhaps the greatest confirmation 
of  its success is found in the many students and researchers that participated in 
CEAPG in their academic training and are now engaged professionally in the 
public arena.

We congratulate CEAPG on its 25th anniversary. CEAPG has made important 
contribution to documenting and defining the nation’s evolving public policy 
challenges and to introducing innovative research methods in the field of  public 
management and governance. We look forward to following CEAPG to ever-
greater accomplishments in the next 25 years.

Robert H. Wilson
Lyndon B. Johnson School of  Pubic Affairs
University of  Texas at Austin
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Gestão Pública
e Cidadania

Parte 1
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A gestão do Ciclo de Premiação do Programa Gestão 
Publica e Cidadania: um processo dialógico. 

Fabiana Paschoal Sanches de Moura

O Centro de Estudos de Administração Pública e Governo (CEAPG) iniciou 
suas atividades em dezembro de 1989. Em meados da década de 1990, a 
Fundação Ford fez uma parceria com o Centro para elaborar o Programa 
Gestão Pública e Cidadania. Neste momento foi realizada a ampliação da equipe 
de coordenação a fim de desenvolver/implementar as tecnologias necessárias 
para o ciclo de premiação. Neste texto vamos apresentar o processo de criação 
dessas tecnologias e o “modus operandi” do ciclo que foi sempre pautado no 
diálogo e na discussão entre os diversos membros da equipe. Iniciaremos com 
um breve histórico e a descrição das etapas do ciclo, em seguida apresentaremos 
as principais ferramentas criadas para administrar o ciclo de premiação, bem 
como os modos encontrados para disseminar os principais resultados. 

No período de 1995 a 2002, a coordenação do programa foi composta por 
Fabiana Paschoal Sanches de Moura, Marlei de Oliveira, Marta Ferreira Santos 
Farah, Nelson Luiz Nouvel Alessio, Peter Spink, Ricardo Ernesto Vasquez 
Beltrão e Vivianne Nouvel Alessio. Neste período desenvolvemos grande 
parte dos instrumentos e metodologias utilizadas nos ciclos de premiação. Ao 
longo do tempo, a equipe de coordenação do programa foi sendo modificada e 
algumas pessoas se desligaram e outras foram  incorporadas a equipe.

No Programa Gestão Pública e Cidadania os ciclos de premiação foram 
realizados anualmente, do ano de 1996 até 2005. Foram dez ciclos de 
premiação que demandaram a criação de questionários de inscrição, estratégias 
de divulgação, de organização do material recebido, de seleção, de premiação e 
de disseminação das inovações identificadas nos diversos ciclos. 

A criação do ciclo foi amplamente discutida pela equipe antes do inicio do 
Prêmio. Como a Fundação Ford financiava outros prêmios similares, os 
professores envolvidos foram conhecer os outros prêmios que de certo modo 
serviram de inspiração. Porém, decidiram em conjunto com a equipe que o 
premio brasileiro teria algumas especificidades devido ao contexto social e 
político do Brasil na época 1995/1996. Assim, decidiu-se que o foco do Ciclo 
de Premiação seria os governos subnacionais, ou seja, os governos municipais, 
estaduais e as organizações dos povos indígenas. Tratava-se de uma tentativa de 
conhecer as iniciativas desenvolvidas pelos governos locais nas diversas áreas 
da administração pública.
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A equipe se reuniu para criar o processo de seleção e os instrumentos a serem 
utilizados ao longo do processo do primeiro ciclo, e instituiu que anualmente a 
equipe se reuniria para avaliar o ciclo e rever o processo, já que à medida que o 
ciclo acontecia, novas demandas apareciam e as ferramentas eram aprimoradas. 
Essas reuniões possibilitavam muitas trocas e aprendizagens de diversas ordens, 
desde a importância de avaliar o trabalho realizado no ano anterior, nossos 
erros e acertos, até a criação e sistematização dos fluxos e cronogramas que 
garantiam que os prazos divulgados seriam cumpridos, o que, colaborou para 
construir a credibilidade do prêmio. 

A divulgação do ciclo e as inscrições

Os ciclos iniciavam no mês de fevereiro com a abertura das inscrições. Entre 
fevereiro e abril fazíamos a divulgação do ciclo de premiação através de um folder 
(reelaborado anualmente) que continha todas as informações sobre as diversas 
fases do ciclo e a ficha de inscrição. O folder era distribuído de diversos modos: 
envio da mala direta via correio (aproximadamente 25 mil endereços), entre 
prefeituras, secretarias, governos estaduais, governos indígenas, associações 
municipais. Fazíamos também chamadas nas mídias impressas e mais tarde 
incluímos também os correios eletrônicos. O Comitê Técnico do Programa 
(que contava com professores, ativistas e profissionais de diversas regiões do 
país), também nos ajudava bastante na divulgação dos ciclos. As inscrições se 
encerravam sempre no início do mês de maio de cada ano, afim de garantir que 
o ciclo se encerraria com a cerimônia de premiação até a primeira quinzena de 
dezembro do mesmo ano. Ou seja, desenhávamos um cronograma anual que 
orientava todas as fases do ciclo. 
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O processo de inscrição era bem simples. Os interessados tinham, numa primeira 
etapa, que preencher a ficha de inscrição, com informações básicas, como 
nome do programa, projeto ou atividade, área de atuação (educação, saúde, 
administração pública, cidadania, uma gama grande de áreas), o órgão público 
responsável. Na ficha havia em média oito questões que permitiam descrever 
as características e ações do programa, projeto ou atividade desenvolvido. Vale 
lembrar que muitas vezes havia um órgão público responsável e uma instituição 
executora, que nem sempre era a mesma. Por exemplo, o órgão poderia ser a 
prefeitura municipal X e quem executava poderia ser a secretaria de saúde. Isso 
era bem importante, pois nos possibilitava saber quem deveríamos procurar, 
quem eram as pessoas-chave que desenvolviam as ações no cotidiano. O ano 
de início era bastante importante porque um dos pré-requisitos para a inscrição 
era que o programa, projeto ou atividade tivesse pelo menos um ano de efetivo 
funcionamento. O outro pré-requisito para a inscrição era ser desenvolvido 
por um órgão público municipal, estadual ou por alguma instituição que tinha 
parceria com um desses órgãos ou governo indígena. No caso dos governos 
indígenas entendíamos que tem governos autônomos. Assim, as ONGs 
somente participavam dos ciclos se tivessem parceria com um desses governos.

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   28 28/11/2017   10:07:12



29

Figura 1
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Processos de seleção das experiências: 

O processo de seleção era rigoroso e pautado em muitos diálogos e num longo 
processo de pesquisa sobre as experiências inscritas. Identificamos quatro 
etapas distintas: a validação das inscrições, o painel de escolha dos 100 semi-
finalistas, o painel de escolha dos 30 pré-finalistas que recebiam as visitas de 
campo e o painel para escolha das 20 experiências premiadas.

A primeira seleção/triagem era realizada pela equipe de coordenação do 
Programa que verificava se todas as informações solicitadas na ficha de 
inscrição estavam preenchidas; se o responsável pela inscrição era de governos 
subnacionais ou governos indígenas e se tinha, no mínimo, um ano de efetivo 
funcionamento. Íamos fazendo a triagem à medida que as inscrições chegavam, 
mas o grande volume de inscrições geralmente chegava na última semana para 
o prazo final e até dez dias após o término, porque o que era válido era a data 
da postagem. Por exemplo, se o prazo final era 5 de maio, elas podiam postar 
até esta data, mesmo chegando aqui depois disso. Tínhamos que conferir o 
carimbo dos Correios. O grosso das inscrições eram recebidas via Correios, 
mas algumas eram entregues pessoalmente. Os responsáveis faziam questão de 
entregar em mãos.

Os casos que não atendiam a todos esses principais requisitos, entrávamos 
em contato, solicitando esclarecimentos. Mas tínhamos também aqueles que, 
infelizmente, não estavam dentro dos pré-requisitos e não eram válidos. Assim, 
por exemplo, no ciclo de premiação do ano de 2004, recebemos um total de 
1.215 inscrições, mas apenas 1.191 eram válidas.

A partir dessa primeira checagem, a equipe do programa começava a montar 
o primeiro painel de seleção. Todas as inscrições válidas eram organizadas por 
temas e pela ordem de inscrição. Assim tínhamos grupos de especialistas nas 
temáticas e cada grupo recebia dois lotes: um lote de inscrição organizada 
pelo tema e outro lote organizado pelo número de inscrição. Desse modo era 
possível garantir que cada inscrição fosse analisada por dois grupos diferentes. 
Nós encaminhávamos o material para análise com 15 dias de antecedência para 
os participantes do painel para que eles tivessem tempo hábil para ler. Dependia 
muito do número de inscrições recebidas em cada ano, mas geralmente, cada 
um recebia 20 projetos pelo número de chegada e 20 projetos da área específica. 

No primeiro painel, para a escolha dos 100 semifinalistas, tínhamos, geralmente, 
10 grupos, com mais ou menos cinco pessoas em cada um deles. Era um painel 
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de 50 especialistas. Essas pessoas eram os membros do Comitê Técnico, alunos 
de pós-graduação da FGV e de outras universidades, pessoal das ONGs, 
profissionais e ativistas. 

Junto com o material, encaminhávamos as orientações e diretrizes sobre o que 
o prêmio buscava reconhecer e qual a perspectiva que trabalhávamos. Inclusive, 
tínhamos um sistema de pontuação, com três, duas e uma estrela. Os membros 
do painel poderiam classificar os programas com três, duas ou uma estrela e 
essa classificação ajudava na hora de fecharmos quais iniciativas passariam para 
a etapa seguinte, ou seja, quais seriam as 100 semifinalistas. O painel ocorria 
aqui na FGV, geralmente em dois dias. Como cada membro já havia realizado 
uma análise individual dos projetos recebidos, no primeiro dia do painel, era 
feito o trabalho em grupo, onde debatiam cada projeto. Esse trabalho em grupo 
era extremamente necessário, pois tinham casos em que um membro dava três 
estrelas para um determinado projeto e outro membro dava uma. Eles tinham 
que chegar num consenso para dar a pontuação final para o projeto. A medida 
que o grupo ia terminando o lote, eles nos passavam o resultado, onde fazíamos 
uma compilação numa planilha em Excel. Geralmente, o debate para a seleção 
dos 100 semifinalistas ficava para a tarde do segundo dia, porque às vezes, 
acontecia de grupos não conseguirem finalizar o trabalho no primeiro dia e 
aí tinha a manhã do segundo dia para fazer o fechamento. Ou então, poderia 
ter projetos que precisávamos desempatar. Nunca conseguíamos fechar 100 
semifinalistas de primeira, sempre tinham projetos a mais e precisávamos fazer 
uma nova distribuição desses para os grupos debaterem novamente. Tinha um 
debate aberto também, em que se expunha porque os indicados haviam sido 
escolhidos. E esse debate aberto ajudava muito aqueles que estavam indecisos 
entre projetos empatados, era sempre muito produtivo, com muita discussão, 
mas o Peter e a Marta conseguiam mediar e resolver todos os impasses e costurar 
o consenso. No final do painel, todos saíam bem felizes com o resultado e 
com a decisão sobre os inscritos que iriam para a próxima fase. Escolhendo 
os 100 semifinalistas, começava a organização do segundo painel, para isso a 
equipe do programa buscava  reunir mais material e informações detalhadas. A 
gente se comunicava primeiro, por telefone, com cada um dos selecionados e a 
reação das pessoas era muito legal. Tinha gente que ficava muito feliz, gritava 
de alegria do outro lado, outros eram mais contidos. Explicávamos que iriamos 
enviar um novo questionário que deveria ser respondido e devolvido para nós 
antes do segundo painel. 

Inicialmente o questionário enviado para os 100 semifinalistas continha 12 
perguntas. Com o passar do tempo, fomos aprimorando. O Comitê Técnico 
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sugeriu novas perguntas e chegamos a 18 questões a serem respondidas. Então, 
eles tinham um prazo para responder e mandar o questionário para nós, porque 
iríamos começar a formação do novo painel de seleção, agora para escolha 
de 30 pré-finalista. Novamente novos grupos de especialistas da área eram 
formados com cinco pessoas, analisando sempre dois lotes. Neste segundo 
painel participavam de 30 a 35 especialistas. Nessa etapa também já aconteceu 
de não termos os 100 semifinalistas, pois alguns não conseguiam encaminhar 
o questionário respondido dentro do prazo. Era um prazo mais curto, de cerca 
de 15 dias para responder o questionário, porque tínhamos  que encaminhar o 
material para o Comitê analisar com 10 dias a 15 dias de antecedência. 

Para montar os lotes, além desse segundo questionário, acrescentávamos a ficha 
de inscrição preenchida na primeira fase. Era um material mais completo. Era 
aberto para os programas mandarem materiais complementares, mas como não 
eram todos que mandavam, esse material ficava no CEAPG disponível para 
consulta. Esse material complementar não era levado para análise do Comitê, 
para não causar uma desigualdade entre os programas, pois não era uma 
exigência. Nos três primeiros anos do Programa Gestão Pública e Cidadania, 
não tínhamos a etapa pré-finalista. Dos 100 semifinalistas, já se escolhia os 20 
finalistas que receberiam as visitas de campo. Mas, sentiu-se a necessidade de 
criar uma etapa intermediária. Assim, a partir de 1999, a etapa pré-finalista foi 
criada e selecionávamos 30 programas dos 100 semifinalistas, que receberiam 
as visitas de campo. 

O fluxo era assim: fevereiro a abril, inscrições; 1º painel, final de maio ou começo 
de junho; 2º painel, final de junho. As visitas de campo geralmente ocorriam 
em julho/agosto, porque as visitas de campo contavam com a participação 
de alunos de pós-graduação tanto da FGV-SP quanto de instituições parceiras 
(PUC, USP, FGV-RJ) e de pessoas do Comitê Técnico de Porto Alegre, Belém, 
Brasília, Bahia, João Pessoa. 

É preciso ressaltar que nesse processo todo, o Comitê Técnico tinha um papel  
fundamental. O Comitê existiu desde o início do programa e era composto por 
professores universitários de universidades das diversas regiões do país, Minas 
Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Pará, etc, de áreas relacionadas aos temas 
trabalhados (saúde, educação, administração pública). Tínhamos também da 
área de gênero, a Marlene Libardoni (AGENDE); Sueli Carneiro e a Eliana 
Custódio (Instituto GELEDES), da área de raça. Entre o pessoal das ONGs, 
Beto Ricardo(ISA) e o Silvio Caccia Bava, (POLIS) também estiveram conosco 
desde o primeiro ciclo de premiação. O Comitê Técnico era uma peça chave, 
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pois participava de todo a organização, da seleção e indicava pessoas para a 
visita de campo. 

Antes de encaminharmos os técnicos a campo, havia um treinamento realizado 
na FGV com os/as pesquisadores/as que iam a campo. Nesse treinamento 
eram realizadas oficinas que discutiam como fazer a pesquisa, como escrever, 
o que falar, como perguntar, a importância de falar com os usuários também 
e não só com os coordenadores. As visitas, em geral, eram realizadas por um 
pesquisador/a, geralmente um pesquisador sênior, mas algumas experiências 
recebiam a visita de dois pesquisadores: um sênior e outro júnior. A medida 
em que o tempo foi passando, achamos que seria bom incluir os/as alunos/as 
de graduação da FGV, que já eram ligados ao CEAPG, que participavam como 
aprendizes nas pesquisas de campo. Essa era a parte mais técnica de preparação 
para as visitas de campo, a outra parte era fazer a agenda e a logística da viagem.

A coordenação entrava em contato com cada representante dos programas 
que foram selecionados para a etapa das visitas de campo, explicando como 
seria essa visita. Geralmente, eram dois dias inteiros em campo. Precisávamos 
definir a data e, aí, informávamos ao responsável pelo projeto o nome do/a 
pesquisador/a que faria a visita. Assim,o/a pesquisador/a era autorizado/a a 
entrar em contato para fazer o fechamento de uma agenda. Enquanto isso, nós 
estávamos fazendo a logística da viagem: fechando passagem aérea, hospedagem 
e fazendo adiantamento de despesa (antes da viagem, o pesquisador recebia um 
valor em dinheiro para transporte, locomoção terrestre, alimentação e alguma 
eventualidade). Alguns locais eram mais difíceis que outros, principalmente as 
viagens para os programas indígenas. Muitas vezes, não era só pegar um avião 
de São Paulo ou da cidade de origem do pesquisador até o destino. Às vezes, 
chegava na capital do estado e tinha que pegar um voo menor que só tinha 
uma vez por semana. Tínhamos que amarrar tudo isso: saber quando tinha o 
voo da capital para a localidade e agendar a saída daqui de modo a facilitar o 
processo. Muitas vezes, o/a pesquisador/a tinha que ter autorização do chefe 
da aldeia, ter as vacinas em dia, tudo isso tinha que ser pensado e planejado. 
Nas visitas a programas indígenas, as vezes, eles/as  tinham que viajar de 
“voadeira” (barcos pequenos que sobem o rio); os/as pesquisadores/a tinham 
que sair com um dinheiro extra, que precisávamos calcular, porque éramos 
nós que pagávamos o combustível desses transportes. Já aconteceu de ficarem 
na FUNAI ou na sede de uma ONG local. Além disso, contribuiam com a 
alimentação da aldeia, quando ficavam hospedados lá. Geralmente, para esses 
programas com deslocamento mais complicado, a viajem era sempre em dupla, 
pois assim dividiam os desafios. O programa atingia o Brasil como um todo, 
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ou seja todos os estados da federação participavam. Isso era uma de nossas 
preocupações ver o Brasil como um todo, identificar  o que estava acontecendo  
em cada parte do Brasil e que era inovador.  Se o pesquisador tinha algum 
problema na viagem de campo, ele ligava aqui para São Paulo, falava comigo e 
resolvíamos à distância. Nesses 10 anos dos ciclos de premiação, não tivemos 
nenhum problema grave, apenas dois técnicos que confundiram os aeroportos 
de São Paulo! O voo saía do Aeroporto de Congonhas na cidade de São Paulo, 
eles foram para o Aeroporto de Cumbica em Guarulhos/SP. Não conseguiram 
retornar a tempo ao aeroporto correto e, tivemos que remarcar o voo e atrasar 
em um dia a visita de campo. Geralmente, nas visitas que fazíamos às aldeias 
ou aos locais de acesso mais complicado, não nos prendíamos apenas a dois 
dias. Dependo dos lugares, os/as pesquisadores/as ficavam até uma semana 
em campo. 

Quando chegavam da visita de campo, os/as pesquisadores/as tinham que 
apresentar um relatório da visita de campo. Então, dividíamos os 30 técnicos em 
grupos coordenados por três ou quatro tutores. Eles tinham que encaminhar 
uma versão preliminar do relatório para esses tutores, que faziam parte do 
Comitê Técnico e davam uma orientação de como deveriam melhorar os 
relatórios. Somente após as melhorias, os pesquisadores entregavam a versão 
final para a gente. A gente também tinha problema de prazo, não podíamos 
dar dois meses para trabalharem. As visitas eram em julho e em meados de 
agosto os relatórios tinham que estar fechados, porque era um material grande, 
ao qual ainda juntávamos o questionário e a ficha de inscrição e o Comitê 
Técnico tinha que ler tudo e avaliar até o painel de escolha dos vinte finalistas 
que acontecia em setembro. Se os/as pesquisadores/as fossem no início do 
mês para campo, ele/a tinha quase um mês para escrever, mas algumas visitas 
aconteciam no final de julho e o prazo era mais curto. Não conseguíamos muita 
flexibilidade com os prazos da etapa das visitas de campo, pois tínhamos que 
realizar um terceiro painel para a escolha dos 20 finalistas. Das 30 experiências 
pré-finalistas, escolhíamos 20 finalistas. Esse painel era bem mais enxuto, com 
praticamente só as pessoas do Comitê Técnico e apenas um ou dois convidados, 
geralmente um professor da FGV. Os/as pesquisadores/as que iam a campo 
não participavam, para não ter a influência do voto no programa. Em setembro 
era realizado esse painel e depois de escolhidos os 20 finalistas iniciava-se a 
preparação da cerimônia de premiação. 
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A Cerimônia de premiação

Fazíamos a comunicação a cada um dos vinte finalistas por telefone. Era 
emocionante. Geralmente procurávamos pelos responsáveis que haviam feito 
a inscrição no ciclo e eles/elas ficavam muito felizes por terem ganhado o 
prêmio. As três primeiras premiações, fizemos na FGV em São Paulo. A partir 
do momento em que tivemos o apoio do BNDES no programa Gestão Pública 
e Cidadania, passamos a realizar a cerimônia de premiação na sede do Banco no 
Rio de Janeiro. Era uma organização bem grande dessa cerimônia, custeávamos 
a ida de um representante de cada projeto. Os programas finalistas tinham que 
indicar a pessoa que iria, para custearmos a passagem aérea e a hospedagem. 
A pessoa que seria a representante do programa tinha que conhecer muito o 
programa, pois durante a cerimônia ela teria apenas 10 minutos para apresentá-
lo. Enviar o representante correto só traria benefícios ao programa. Não 
queríamos transformar a premiação em um momento para os prefeitos fazerem 
política. Nós tínhamos verba para custear a ida de outros membros da equipe 
da experiência finalista, mas aconteceu de sermos consultados para saber se o 
recurso que iríamos gastar com o represente poderia ser revertido em crédito 
para eles, pois assim organizariam a viagem do representante e demais pessoas 
da equipe, por exemplo, fretando um ônibus, se hospedando em lugares um 
pouco mais distantes, etc. Esse entusiasmo e vontade de estar na cerimônia era 
muito gratificante.

Além da cerimônia de apresentação e premiação, os finalistas montavam um 
stand, uma exposição de seu trabalho.

Essa exposição começou a existir a partir do momento em que começamos 
a fazer a cerimônia no BNDES porque lá tínhamos um espaço maior que 
possibilitava montar esses stands. Cada programa tinha seu stand e eles podiam 
colocar o que quisessem, produtos, folhetos, vídeos. Por exemplo, em 2003, 
tinha um trabalho do Ceará com flores que fez uma distribuição de flores 
imensa!  Quando premiamos o Arte Baniwa eles levaram cestos que fizeram 
muito sucesso. Era muito legal, porque você podia andar nos stands e conversar 
com as pessoas do projeto. Com essa exposição, todas as experiências finalistas 
sempre custeava a ida de mais uma pessoa para acompanhar o representante, 
para que então alguém sempre estivesse no stand para apresentação do trabalho. 
Os stands eram muito visitados nas paradas para o coffee-break. E pelo pessoal 
do BNDES também, eles movimentavam muito nosso evento, porque desciam 
para , participar.
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Nós organizávamos um jantar de boas vindas, na véspera do grande dia, para 
quebrar um pouco aquele clima que ficava por conta da premiação. Por alguns 
anos, nós fizemos no Hotel Glória, um momento de integração em que todo 
mundo se apresentava e ficava conhecendo as pessoas das demais experiências 
finalistas.

No dia da premiação, havia a abertura oficial pelo Peter e Marta e por um/a 
representante do BNDES e um/a da Fundação Ford. Convidávamos uma 
banca julgadora somente para esse dia para escolher os cinco destaques. Essa 
banca julgadora, era composta por pessoas da Fundação Ford, do BNDES, 
jornalistas, um representante do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal), especialistas de saúde, especialista de educação, um representante 
dos povos indígenas e tínhamos também um representante dos finalistas do 
ciclo anterior que compunham a banca para sentir como era a escolha dos cinco 
destaques. A banca recebia com antecedência todo o material reunido dos 20 
finalistas e eles decidiam a partir do que estava no material e com a apresentação 
oral que assistiam no dia da cerimônia. Na apresentação, abríamos para os 
finalistas escolherem a maneira como eles queriam apresentar. Podiam fazer 
só a apresentação oral, fazer um vídeo, uma apresentação em PowerPoint, mas 
sempre lembrando-os do tempo limite de 10 minutos que era rigorosamente 
cronometrado. Tínhamos umas plaquinhas de 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto e 
fim. E o Peter era muito rigoroso com isso. Era ótimo ficar ouvindo o que cada 
um tinha a dizer, mas se não houvesse controle em um único dia não íamos 
conseguir fazer todas as apresentações e nem a premiação.

Lembrando que os 20 finalistas eram premiados e não havia uma classificação 
entre eles: primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto colocados. Essa 
classificação nunca existiu. Tínhamos os 20 finalistas e, entre eles, cinco eram 
premiados como destaque.
Não sabíamos quais experiências seriam escolhidas como destaques. Então, 
como confeccionávamos os certificados, sempre fazíamos em dobro. Todos os 
finalistas tinham certificados como finalista e como destaque. Por quê? Depois 
de toda apresentação ao longo do dia, a banca julgadora se reunia numa sala 
para discutir e escolher os cinco destaques. Quando eles tinham as escolhas, 
Peter e eu nos reuníamos e separávamos os certificados dos destaques. Isso 
uma vez nos foi questionado: “Mas, como assim, você já sabe? Como é isso se 
vocês falam que não sabem?”. Nós tivemos que mostrar que, para cada projeto, 
fazíamos os certificados em duplicidade.
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Após a premiação, todos iam embora, mas meu trabalho não acabava. Os 
20 finalistas recebiam um valor em dinheiro para ser aplicado no programa, 
não poderia ser utilizado para outra finalidade. Nós firmávamos um contrato 
entre FGV e o responsável, onde ele indicava como seria utilizado o dinheiro. 
Depois que firmávamos esse documento, as partes assinavam e repassávamos o 
dinheiro para a conta da instituição. Eles tinham também um prazo para fazer 
a prestação de contas, encaminhando todos os documentos comprobatórios 
de que o valor repassado a eles realmente foi utilizado no objetivo firmado 
em contrato. O prêmio em 2005, último ano do ciclo, para os 15 finalistas foi 
de R$ 5 mil para cada um e, aos 5 destaques foi repassado o valor de R$ 20 
mil cada, para aplicação no programa. Qualquer mudança, que havia relativa a 
aplicação do dinheiro do premio, por exemplo, deveríamos ser comunicados 
oficialmente. Um aditivo ao contrato era firmado e a alteração da aplicação dos 
recursos era regularizada. Assim o encerramento do ciclo era marcado por dois 
eventos: o repasse da verba para os premiados e uma reunião de fechamento 
da premiação com o Comitê Técnico, para analisar todo o ciclo de premiação 
e o que poderíamos mudar e melhorar para o ano seguinte. Assim, já tínhamos 
bastante trabalho para começarmos a pensar em todo o processo, para começar 
um novo ciclo de premiação.

A disseminação das informações

Paralelo a todo esse processo, um dos objetivos do programa Gestão Pública e 
Cidadania era disseminar essas experiências. O principal meio de disseminação 
dessas experiências eram as três publicações produzidas a cada ano do ciclo de 
premiação:

“Programa Gestão Pública e Cidadania: experiências inscritas no ciclo de 
premiação” continha a análise do ciclo, o número de inscrições, qual área foi 
mais representada, municípios, se houve algum novo município que não tinha 
participado dos ciclos passados. Tínhamos uma primeira análise, que era o 
mapeamento das inscrições, e depois um breve resumo em quatro linhas de 
cada uma das nossas inscrições. Era o nome do programa, que área ele estava, 
qual era o órgão executor e o resumo dele. Para todas as inscrições válidas. Se 
tivessem 800 inscrições válidas, eram 800 que estariam no livro. 
“Histórias de um Brasil que funciona”, onde apelidamos carinhosamente de 
“livro light”, onde descrevíamos as 20 experiências de modo bem resumido e 
numa linguagem fácil para todos. Uma leitura mais jornalística dos premiados. 
Tínhamos um organizador bem preparado para dar vida a essa publicação para 
nós, com base na ficha de inscrição, questionário e relatório do técnico de campo. 
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Esse livro era produzido antes do fechamento do ciclo para distribuir no dia da 
cerimônia de premiação final. O objetivo era que os gestores e participantes do 
prêmio pudessem levar exemplares para ler e compartilhar as histórias em seus 
municípios de origem.
“20 experiências de gestão pública e cidadania”, relatos completos dos 20 
finalistas do ciclo, escritos pelos pesquisadores das visitas de campo. Cada 
pesquisador foi o responsável por um capítulo deste livro. Os textos eram mais 
extensos com a linguagem mais acadêmica. Nos últimos anos, conseguimos 
levar os três livros prontos para ser lançados e distribuídos aos participantes da 
cerimônia de premiação final.

O resultado desses 10 anos dos ciclos de premiação não poderia ter sido melhor. 
Possibilitou a criação de um banco de dados com mais de 8.000 experiências de 
inovação em governos subnacionais, que estão online e que permite pesquisas 
de diversos tipos.

A partir do programa Gestão Pública e Cidadania, nós tivemos outros 
programas que aconteceram em paralelo, como: Práticas Públicas e Pobreza, 
vários vídeos, os seminários, muitas outras atividades aconteceram e usavam 
como base, muitas vezes, o banco de dados do Programa de Gestão Pública e 
Cidadania.

Em 2006, com o encerramento do Premio dirigimos nossa atenção para o banco 
de dados e trabalhamos bastante com as experiências nós conseguimos reunir 
com esses ciclos de premiação fazendo pesquisas, re-visitando e investindo no 
acompanhamento dessas experiências. 

Atualmente, apesar de não termos o fluxo de trabalho que tínhamos com os 
ciclos de premiação, do ponto de vista financeiro e administrativo, lidamos 
com uma diversidade de projetos que o Centro de Estudos tem. Às vezes, são 
10 projetos diferentes, em lugares diferentes, com pesquisadores de campo, 
que é um pouco a marca do CEAPG. Me orgulho muito de fazer parte dessa 
história e acho que do ponto de vista da gestão aprendi muito com o ciclo de 
premiação, e hoje uso essas aprendizagens na gestão de outros projetos.
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Entrevista com Peter Kevin Spink

Mario Aquino Alves, Jacqueline I M Brigagão,
Fernando Burgos

Peter Kevin Spink é inglês, graduado em psicologia pela University College 
(1965) e doutorado em psicologia organizacional pelo Birkbeck College 
(1976), ambas instituições londrinas. Foi pesquisador da equipe permanente do 
Tavistock Institute of  Human Relations (1971-1980). Desde 1980 é professor 
da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas (EAESP-FGV). Foi professor visitante na Universidade de São Paulo e 
professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1982-2005). Tem 
colaborado com diversas instituições acadêmicas internacionais: pesquisador 
visitante na Universidade de Cambridge, Phillips Visiting Professor na 
Universidade de Texas-Austin, professor visitante na Universitat Autònoma de 
Barcelona e na Universidad de la República (Uruguai). Exerceu vários cargos 
acadêmicos, como a coordenação da área de administração da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a presidência da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (Anpad), 
além da diretoria acadêmica da EAESP-FGV. Foi editor da Revista Cadernos 
Gestão Pública e Cidadania e Cidadania e da Revista de Administração Pública. 

É membro fundador do CEAPG – Centro de Estudos em Administração 
Pública e Governo, que, entre 1994 e 2005, sediou o Programa Gestão Pública 
e Cidadania, que identificava, premiava e disseminava iniciativas inovadoras de 
governos subnacionais brasileiros. Como legado desse programa, o CEAPG 
formou um banco de dados com mais de 800 experiências inovadoras em gestão 
pública desenvolvidas por Estados e municípios de diversas regiões brasileiras.

O centro prioriza estudos de campo com foco nas realidades locais e congrega 
pesquisadoras e pesquisadores interessados na temática da gestão pública 
em diferentes áreas: saúde, educação, desenvolvimento local, participação, 
superação das desigualdades e reconhecimento dos direitos das minorias. 
Atualmente, Peter, como é chamado por todos e todas, coordena um dos 
projetos do CEAPG  a Estação de Pesquisa Urbana M´Boi, programa de 
pesquisa centrado nas vulnerabilidades urbanas. 

O foco no cotidiano e na ação pública é uma das características de suas pesquisas 
e publicações, bem como o diálogo interdisciplinar e a ampliação das fronteiras 
conceituais e metodológicas. Publicou inúmeros artigos em revistas e periódicos 
acadêmicos; entre seus livros estão: Reforma do Estado e administração pública 
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gerencial (escrito com Luiz Carlos Bresser Pereira), Parcerias e pobreza: soluções 
locais na implementação de políticas sociais; Governo local e desigualdades de 
gênero (com Ilka Camarotti); Novos contornos da gestão local: conceitos em 
construção (com Silvio Caccia Bava e Veronika Paulics), Práticas cotidianas e a 
naturalização da desigualdade: uma semana de notícias nos jornais” (com Mary Jane 
Spink), Governance in the Americas: decentralization, democracy and subnational 
government in Brazil, México and the USA (com Victoria Rodriguez, Peter Ward 
e Robert Wilson) e, mais recentemente, Metropolitan governance in the federalist 
Americas (com Peter Ward e Robert Wilson). 

Gentil e generoso, Peter formou muitos pesquisadores e profissionais que, como 
ele, estão preocupados com as múltiplas dimensões das desigualdades sociais, 
em diversos contextos. Nós três fomos e somos fortemente influenciados por 
ele, o que facilitou muito a realização desta entrevista. Conversamos com Peter 
numa tarde após as aulas, numa das salas do CEAPG.
  
E: Peter, você pode nos contar sobre a sua trajetória profissional no 
campo da administração pública e na Fundação Getulio Vargas? 

P: A dificuldade de tentar descrever uma trajetória começa com o pressuposto de 
que há uma trajetória e, como consequência, se produz uma valorização seletiva 
e retrospectiva de eventos cuja relação é muito menos fortuita do que causal. 
Há, sim, alguns momentos em que é possível dizer que houve opções e escolhas, 
mas no geral é um fluxo muito mais caótico! Sem dúvida, posso dizer que foi no 
último ano da graduação que descobri o gosto pela pesquisa aplicada – e também 
que pesquisa em psicologia normalmente não é aplicada. Fiz o equivalente ao meu 
TCC sobre atitudes de motoristas acerca dos problemas de acidentes provocados 
por bebida (alcoólica). Era 1965 e o governo britânico resistia à introdução 
de legislação mais severa (tipo a lei seca brasileira) e concentrava esforços em 
campanhas de publicidade. Entrevistei motoristas em lanchonetes e cafés; criei 
um pequeno questionário com o apoio do meu orientador e tentei trabalhar 
alguma dimensão de abertura ou não para mudança. O trabalho foi bem recebido 
e fui aceito como pesquisador no Laboratório de Pesquisa de Transporte do 
Governo. Fazíamos estudos sociais sobre as reações de motoristas às questões em 
que a legislação estava em debate: limites de velocidade; a utilidade de diferentes 
tipos de anúncios; o efeito na velocidade média; de deixar um carro de polícia 
estacionado em lugar visível – este foi muito divertido porque funciona melhor 
com o carro em movimento e é de baixo custo! Ao mesmo tempo, por que as 
aulas eram à noite, iniciei o curso de psicologia organizacional e, um ano depois, 
tive a oportunidade de uma bolsa de doutorado em tempo integral, deixando 
o trabalho no laboratório governamental. Mas posso dizer que foi um ano de 
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aprendizagem sobre a construção de questionários, entrevistas, discussões em 
grupos e de reconhecimento quanto à importância das conversas.
A Inglaterra era o único país, à época, a oferecer um curso de doutorado 
em psicologia organizacional, em Birkbeck. Éramos duas ou três pessoas no 
máximo. Tivemos aulas junto com os alunos de mestrado – porque não havia 
aulas para doutorado – que, pelos princípios de Birkbeck (de ser um college 
que dava prioridade às pessoas que trabalhavam) eram à noite. Durante o 
dia, participávamos todos de atividades de pesquisa aplicada na indústria, no 
campo social e na área pública. Trabalhei no doutorado sobre a problemática 
de mudança, seguindo processos de transformações tecnológicas; estava 
envolvido em programas de mudança organizacional. 

Fui para o Tavistock Institute por recomendação do meu orientador, na fase 
final da bolsa. Felizmente eles estavam precisando alguém para trabalhar num 
estudo do governo britânico sobre a realocação de parte da administração central 
fora de Londres, inclusive para apoiar o desenvolvimento econômico local. Era 
uma época em que na psicologia social o interesse por questões ambientais 
estava em ascensão. Havia na psicologia organizacional uma discussão sobre 
a qualidade de vida no trabalho, mas qual era a sua relação com a vida fora 
do trabalho? O que é a vida das pessoas fora do trabalho? Porque quando 
você começa a realocar pessoas, de repente, você se dá conta de que elas não 
são só trabalhadoras. Para elas, mudar o lugar do trabalho em si tem menor 
importância. Porque eu chego, meu trabalho está lá, ele não muda. Agora, o 
restante do iceberg será bem diferente: seu companheiro ou companheira, 
crianças, amizades, interesses fora do trabalho geram uma turbulência muito 
grande. Então, você poderia dizer que essa ideia de se preocupar com a área de 
médio alcance, sobre o horizonte que as pessoas ocupam, no seu espaço vital, 
no life space, para usar a noção de Kurt Lewin, era muito presente. 

No curso de graduação, a única referência que tivemos para Kurt Lewin era 
em termos de dinâmica de grupo, mas no Tavistock era bem diferente. Era 
a justaposição de uma psicologia social mais macro, pode-se dizer, com uma 
psicanálise também mais ampla e de muitas outras disciplinas acadêmicas. Era 
um espaço interdisciplinar. Então, foi se juntando pouco a pouco esse conjunto 
de ideias que estão presentes no meu trabalho até hoje. Primeiro, de que é 
possível mudar. Segundo, que é importante olhar o cotidiano e aceitar que as 
pessoas são relatoras competentes daquilo que se passa em volta delas, que 
entendem que podem se organizar sozinhas, que não precisam de gestores. 
Que o comportamento não é micro; é molar, é mais amplo. E, a partir dessa 
base, foram sendo adicionadas outras ideias, experiências e práticas, que estão 
nos textos. Mas não vai dizer que é uma trajetória!
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E: Desde cedo você trabalhou no campo da administração pública?

P: Era basicamente mesclada: trabalhei questões interessantes na administração 
empresarial, vinculado à organização do trabalho e cooperativos, e também 
na administração pública, com questões de processos decisórios e relações 
interorganizacionais. Nessa época a discussão sobre políticas públicas ainda 
estava no início. 

E: Não se usava muito esse termo ainda?

P: Não, ele é mais do final da década de 1970. Discuti isso em alguns textos 
recentes. 
E: E a relação com o Brasil?
P: Nessa altura, a gente já tinha tido contato com o Brasil, via pessoas que 
conhecemos. Passamos um ano aqui em 1976-1977. Mary Jane fez o trabalho 
de campo de sua tese de doutorado e eu tive contato com a USP, PUC-SP 
e GV, como professor visitante. A Fundap (Fundação do Desenvolvimento 
Administrativo) foi lançada como uma proposta de pesquisa, ensino e assistência 
técnica, no final desse período. E, via pesquisa-ação, ajudei na formação da 
equipe de assistência técnica.

E: Aí, você se torna professor da EAESP em 1980?

P: Sim. No início era professor visitante por dois anos e, depois, professor 
contratado. Tive de esperar o concurso que veio em 1987. Em 1982, entrei na 
psicologia social da PUC. Trabalhei um pouco na USP e também tinha a relação 
com Fundap. Foi quando, a partir do Governo Montoro, começou a discussão 
sobre a reforma administrativa numa ótica democrática e, mais tarde, surgiram 
os programas de apoio internacional com os países africanos de língua oficial 
portuguesa (os Palops) da Fundap com a Agência Sueca de Desenvolvimento 
Internacional. Trabalhei também com questões de governos locais na América 
Latina. Essas experiências foram de fato minha formação em administração 
pública.

E: Como era o cotidiano de trabalho nessa época?

P: Sendo claro: era um inferno, com inflação variando constantemente. Você 
não sabia se o seu salário ia valer alguma coisa no final do mês. Os cargos 
mais bem cotados no país, na área empresarial, eram do pessoal de finanças. 
As empresas eram lucrativas pelo trabalho financeiro e não pela produção. 
Qualquer tentativa de trazer a discussão sociotécnica de organização do trabalho 
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e da participação era quase impossível, muito difícil. Se havia espaço, era em 
poucas empresas de origem internacional, como a Rhodia e a Unilever, a partir 
de experiências na Europa. Era muito difícil discutir questões mais avançadas 
de uma agenda de recursos humanos. O foco era departamento de pessoal 
mesmo. Todos buscavam sobreviver, professores também! Era professor-táxi, 
como os chilenos chamavam. E nem táxi. Era professor-ônibus para lá e para 
cá. Foi um período muito difícil para fazer algo mais sério em pesquisa. A 
Anpad era muito pequena, a Anpepp (Associação Nacional de Pesquisa em 
Pós-Graduação em Psicologia) também. Quase cabia todo mundo na mesma 
sala. Se conseguimos produzir algo importante foi a partir dos trabalhos da 
Fundap e alguns outros de consultoria.

E: Como, por exemplo, o trabalho que você fez na Vasp acerca dos 
diferentes cotidianos das equipes de voo e das equipes de terra?

P: Isso está no artigo que saiu na revista da USP junto com outros trabalhos 
sobre complexidade no dia a dia. Por exemplo, para os gerentes da Pirelli 
nós fizemos esses mapas de como era o cotidiano de cada um e vimos que 
eles eram gerentes da mesma empresa, no mesmo edifício, mas os mapas do 
cotidiano deles eram totalmente distintos. E, aí, veio o trabalho na Vasp, no 
qual a pesquisa mostrou que lá os dois grupos eram bastante desconectados e 
que um não entendia o universo do outro. Mas esses pequenos estudos a gente 
fazia a grande custo de tempo e de dedicação. É difícil imaginar hoje! Havia 
um pequeno fundo de apoio à pesquisa na GV, resultado de uma pequena taxa 
sobre as receitas dos cursos de extensão. O número de professores efetivamente 
fazendo pesquisa era pequeno – no máximo entre 5% e 10% do corpo docente. 
Ciências sociais, economia, área de estudos organizacionais, algo de produção 
e finanças, mas totalmente diferente da situação de hoje, em que mais de 60% 
da equipe acadêmica estão ativamente produzindo e participando em eventos.

E: Quando veio a virada? 

P: A grande transformação, em termos de impacto, veio somente na virada 
do milênio, com ampliação dos cursos de pós-graduação no país e os novos 
processos de avaliação nacional e internacional. Mas, em termos da EAESP, 
começou com a expansão dos centros de estudos, na segunda metade da década 
de 1990. Também houve uma abertura política bem maior e um interesse de 
organizações internacionais em apoiar a pesquisa aplicada em vários campos, 
como parte dos apoios para a consolidação democrática.
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E: Mas os centros de estudos eram anteriores? 

P: Sim, tivemos um programa de administração hospitalar, o Proahsa – hoje 
GVSaúde – e o CEAPG, que foi criado para dar mais visibilidade às pessoas 
que trabalhavam na área pública dentro da escola. Mas o CEAPG, como nós 
conhecemos hoje, como centro de pesquisa aplicada, é produto do Programa 
Gestão Pública e Cidadania.

E: Após o Gestão Pública e Cidadania? 

P: Da segunda metade para frente. No Programa Gestão Pública e Cidadania 
reunimos um grupo de professores que trabalhavam com pesquisa aplicada: Marta 
Farah vinha do IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológica, vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São 
Paulo), Fernando Tenório, da EBAPE (Escola Brasileira Administração Pública e 
de Empresas da FGV), que já trabalhava com a Caritas (vinculada à Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB); o José Antonio Gomes de Pinho da 
UFBA (Universidade Federal da Bahia), que tinha estudado na Inglaterra. Pedro 
Jacobi foi um nome muito forte na área de pesquisa aplicada entre os centros 
independentes de São Paulo e havia também outras pessoas, como Silvio Caccia 
Bava do (Instituto) Polis e as ONG advocatórias na área de direitos, acostumados 
a lidar com dados, casos e produzir relatórios. À medida que o Programa Gestão 
Pública foi se estabelecendo, com mecanismos de treinamento para jovens 
pesquisadores que queriam fazer visitas de campo e o apoio da Ford Foundation 
e outros, para estender os trabalhos para debates maiores e mais focados em 
temas e questões específicas, o centro foi construindo as bases para o trabalho 
que continua a desenvolver até hoje, especialmente agora que os jovens do GPC 
são professores e pesquisadores por conta própria.

E: Houve alguma contrarreação dos setores mais ortodoxos em termos 
acadêmicos?

P: Não, provavelmente era mais um estranhamento do que outra coisa – afinal 
pesquisa aplicada é meio pé no chão, e trabalhar com inovações e possibilidades é 
sempre um terreno intermediário. A tradição brasileira acadêmica era outra – por 
esta razão, no início, tivemos mais apoio das ONG. Na Fapesp, eu era coordenador 
da área de administração. Lembro que, por alguma razão de reorganização interna, 
acabei analisando propostas e pareceres no canto de uma mesa grande onde, no 
outro canto, havia pessoas das ciências conversando sobre pareceristas possíveis. 
Alguém falou: “Ah... não esquece, tem também a Marta Farah, lá da GV, a moça 
que coleciona experiências!” Eu comentei depois com a Marta e ela morreu de 
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rir. Mas, pouco a pouco, começamos a ganhar respeito; a pós foi mudando, os 
novos alunos queriam entrar em campo e discutir questões práticas, começaram 
a chegar os profissionais concursados nas careiras de especialista com experiência 
de primeira mão em tentar introduzir mudança. Começou a ser possível falar 
do Estado subnacional, mesmo que à época a palavra não existisse na língua 
portuguesa.

E: Da onde veio seu interesse por inovação?

P: Não era exatamente por inovação, mas com o que talvez seja melhor descrever 
como inovação natural ou autóctone. São as situações para as quais as pessoas 
buscam soluções para problemas que enfrentam, com o único objetivo de 
resolvê-lo, de buscar uma solução. Não estão buscando inovar – podemos dizer 
que o “inovar” acontece quando alguém comenta: “Puxa, que interessante, como 
você consegui resolver isso?” Nesse momento o conhecimento presente no 
ato de resolver começa a circular. A relação entre problemas e conhecimento é 
constante. Isso não quer dizer que as únicas soluções válidas sejam encontradas 
no cotidiano, mas é para dizer que não devemos desprestigiar o cotidiano como 
lugar onde a competência coletiva está também presente. Isso era algo muito forte 
na experiência inicial de Tavistock nas minas de carvão inglesas, de onde saiu a 
experiência de equipes semiautônomas, com mais de 40 mineiros coletivizando 
seu trabalho em áreas complexas.  
Algumas das experiências iniciais de desenvolvimento local e de mecanismos 
de coordenação interorganizacional na área de planejamento público também 
apontam para a importância do lugar. A ideia expressa de maneira simples era: 
se você quer saber acerca dos caminhos possíveis para certas questões, vá para 
o lugar onde os problemas estão acontecendo e comece a conversar; você vai 
descobrir que lá há pessoas tentando achar o caminho. 

E: Por que a ênfase do GPC e, depois, do CEAPG no âmbito subnacional? 

P: Basicamente queríamos criar uma discussão mais técnica sobre possibilidades 
e evitar cair nas armadilhas partidárias. O CEAPG é, orgulhosamente, parte 
da FGV e, por definição, busca contribuir para o desenvolvimento do país 
independentemente de partido ou ideologia. No âmbito subnacional você tem a 
variedade significativa de Estados e muitos municípios administrados por partidos 
diferentes. A experiência empírica do GPC indicava que inovações poderiam 
emergir em qualquer lugar e poderiam cruzar limites jurisdicionais sem problema. 
As soluções práticas para a grande maioria das questões que enfrentamos 
precisam somente de um pequeno viés progressista. E progressistas podem ser 
encontrados em todos os partidos, como também é possível encontrar pessoas 
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mais interessadas em manter o status quo. Quando iniciamos, não havia ainda no 
nível federal a noção da avaliação independente dos programas e ações públicas. 
Portanto, não havia como criar um debate técnico sobre alternativas de ação. 
Naquele momento, no nível subnacional havia mais espaço e muito interesse dos 
municípios em mostrar o que conseguiam fazer. 

E: E hoje?

P: Não é fácil, mas as possibilidades estão se abrindo e há cada vez mais 
chamamentos sendo abertos para estudar questões específicas. 

E: E a experiência dos seminários? O programa de pobreza foi interessante, 
porque ele possibilitou umas rodas de conversa que acabavam sendo 
quase mesa de                      , porque depois elas continuavam para além 
do seminário.

P: Ilka Camarotti foi a grande articuladora dos seminários, que começaram por 
causa de um adicional no financiamento da Fundação Ford para trabalhar com 
uma questão de pesquisa que nós, do programa, considerávamos importante. 
Em discussão com o comitê técnico decidimos que era importante aprofundar 
a temática da contribuição dos governos locais à redução da pobreza. Na época, 
a discussão era somente no nível federal. Pobreza é um problema econômico e 
necessita políticas econômicas específicas. 
Nossa pergunta foi simples: é ou não é? Há uma contribuição local? O resultado 
foi um ciclo de seminários, visitas de campo, estudos de caso que duraram quase 
cinco anos, com outros apoios do Banco Mundial e depois do Unicef. Foram 
muitas as pessoas envolvidas, conforme os documentos e livros produzidos, e 
conseguimos contribuir para uma plataforma de discussão de possibilidades. 
Espaços efetivamente independentes, a partir da sociedade civil, para debater 
possibilidades. 

E: O que aconteceu com essa linha de trabalho?

P: Bem, uma parte era vinculada à diminuição de financiamentos. Tanto FHC 
como Lula, depois, foram muito eficazes em mostrar que o país estava buscando 
suas soluções, e os apoios internacionais começaram a ir em outras direções, com 
razão. Mas, infelizmente, paramos de buscar as soluções e o espaço emergente 
de uma discussão mais aberta sobre possibilidades e soluções entrou em 
declínio. Havia muito ir e vir entre as agências federais, as ONG advocatórias 
e as universidades. Era algo inevitável porque faltava gente. Mas no meio disso 
se perdeu a disposição de por em debate as ideias, os casos, os dados empíricos 

Texto

segunda-feira, 4 de setembro de 2017 07:30:04
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de maneira independente. Talvez se confiasse mais na possibilidade de influenciar 
os governos a partir de dentro – sempre um problema para organizações da 
sociedade civil. É muito difícil manter uma posição desconectada quando alguém 
– especialmente um conhecido – lhe oferece uma posição de assessoria. Mas é um 
desafio que é necessário assumir.

E: É a importância de ter uma relação honesta e aberta entre governo 
e sociedade civil, entendendo os centros de pesquisa como parte da 
sociedade civil. 

P: Exatamente. Não é fácil, mas penso que é necessário numa democracia. Nunca 
devemos esquecer que nós (as universidades e demais centros de saber) somos 
uma das partes fundantes de uma sociedade civil autônoma. Perdemos muitos 
colegas ao longo dos séculos por firmar essa independência.
 
E: É uma questão cultural?

P:  Não, a não ser em relação a um momento específico no país, um lugar em espaço 
e tempo com determinadas propostas, uma fase em que certas ideias parecem 
óbvias – até que mudam! A relação entre os governos e o que os anglo-saxões 
chamam de “houses of  knowledge” nunca é tranquila. Sempre somos uma pedra no 
sapato do status quo. Às vezes ainda colocamos fé de mais na imagem técnico-
burocrática de governos e na seriedade de políticas públicas como instrumentos 
coerentes de ação. De fato, é muito mais complicado, conforme estamos 
aprendendo no dia a dia dos estudos recentes sobre as vulnerabilidades urbanas. 
Às vezes, conversamos bem e às vezes entramos em conflito, especialmente no 
nosso campo de administração pública e governo, em que estamos sempre entre 
as possibilidades empíricas e os argumentos morais e normativos.

E: Sobre o fim do Prêmio Gestão Pública e Cidadania, teve a ver com esse 
momento mais complexo nos meados da última década? 

P: Não, houve sim o fim do financiamento, especialmente por parte do BNDES, 
que já sinalizava outras prioridades no final da primeira gestão de Lula, e o 
financiamento da Ford também estava previsto para terminar. Mas também 
havia já muitos outros prêmios, alguns dos quais ajudamos a criar passando a 
tecnologia do nosso evento – fichas de inscrição, eventos etc. Em retrospecto, 
especialmente devido às tensões que o país enfrentou nos últimos anos, talvez 
teria sido melhor continuar – especialmente em relação ao fortalecimento dos 
espaços mais independentes de discussão da coisa pública. Talvez pudéssemos 
ter ajudado, talvez não. Os municípios raramente ocupam o espaço nos jornais 
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quando se discute possibilidades de ação, e as experiências efetivas de coordenação 
sub-regional são poucas. Ficaram mais invisíveis – o que não é bom. Hoje, às 
vezes parece muito difícil conversar sobre o que os governos poderiam fazer 
diferentemente sem ser acusados de estar deste ou daquele lado. Por outro lado, 
fizemos a nossa contribuição e era um esforço grande. Era equivalente a pintar 
a ponte entre Rio e Niterói. Terminávamos a pintura, exaustos em dezembro, 
respirávamos um pouco em janeiro e em fevereiro já estávamos começando de 
novo: no outro lado da ponte, pincel na mão. 

E: Foi difícil lidar com essa transição do GPC para um CEAPG sem GPC?
 
P: Sim e não. Por um lado, tínhamos um banco de experiências importantes que 
poderíamos estudar e também os novos cursos de pós-graduação com a chegada 
de alunos interessados em trabalhar no campo. Criamos um vínculo forte com 
os cursos de graduação da EAESP, via programa de conexão local, o que ajudou 
também na configuração do novo curso de graduação, chegando agora no final da 
sua primeira turma. Sim, porque tivemos de ajustar às variações de financiamentos 
para projetos de duração menor e também de aprender a negociar condições de 
independência na avaliação de programas, políticas e projetos. Temos diversos 
exemplos de que tivemos de aprender a dizer “não, nós não vamos fazer isso”.

E: Quer dizer, a gente se dá o luxo de recusar trabalho...

P: Entendemos que é importante até recusar trabalho, se não é possível negociar 
condições adequadas em termos empíricos e em termos de discussão de 
resultados. A gente quer continuar leal a essa noção de independência. De que 
um centro de pesquisa aplicada tem de ser cordial, respeitoso e um bom membro 
da sociedade civil – o que inclui ser independente. 

E: Mas lá no início, quando a Fundação Ford veio com a proposta do 
Programa de Inovações, vocês eram independentes.
 
P: É curioso pensar sobre isso. Olhando para trás, posso ver elementos da noção 
de independência na pesquisa-ação, no trabalho do Tavistock, na maneira como 
preparávamos relatórios e informes para o Ministério dos Transportes – ou seja, 
permeando o campo de pesquisa aplicada. Pesquisa não é menos independente 
por ser aplicada; a diferença é que na pesquisa aplicada as dinâmicas e tensões estão 
constantemente presentes. Posso ver também na maneira como o representante 
da Ford no Brasil, Bradford Smith, introduziu a ideia da premiação. Era algo 
que tinha feito sentido nos Estados Unidos num momento tenso do Governo 
Reagan, quando havia muita pressão contra os governos locais. Havia sido útil, 
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organizado de maneira diferente nas Filipinas para o fortalecimento dos governos 
locais. Era 1995 e o Brasil estava numa posição vai-não vai! A constituição tinha 
fortalecido o espaço municipal, mas havia muita crítica. Mas, ele frisou: “Não sei 
se faz sentido no Brasil e muito menos se seria da mesma maneira”. Aqui é um 
pequeno financiamento para pensar e conversar. Fomos para os Estados Unidos, 
conversamos bastante com pessoas de ONG e, aí, chegamos, Marta e eu, à posição 
de que o problema não era somente de gestão, mas das grandes desigualdades 
que o país enfrentava – e continua enfrentando. Aí saiu a frase “gestão pública e 
cidadania” e, logo em seguida, a ideia de governos subnacionais e junto os povos 
originários, porque são também governos subnacionais, conforme havíamos 
aprendido na visita aos Estados Unidos. Aliás, mais tarde, com a chegada dos 
programas do Chile, Peru e México, um dos momentos importantes do conjunto 
dos programas de inovação foi uma viagem de indígenas de todos esses países 
para assistir à premiação de um novo programa, nos Estados Unidos, somente 
para as nações originárias. Não sei o que Bradford Smith pensou, mas ele 
sempre enfatizou que tinha de fazer sentido para nós. Ele ajudava a apontar para 
organizações diferentes para o comitê técnico e, mais tarde, fez a ponte com o 
BNDES, que naquela época do Governo FHC buscava assumir as obrigações 
do seu fundo social. Para a equipe da diretoria social, assumir o pagamento 
dos prêmios e das publicações seria uma maneira de apoiar experiências com 
pequenos financiamentos, sem influenciar a escolha dos premiados. Alguns dos 
técnicos participaram das reuniões de avaliações, mas também havia mais de 50 
pessoas presentes de outras organizações sociais, universidades e do setor público. 
Independência, em outras palavras, é uma noção construída coletivamente.

E: Eu queria fechar a entrevista falando um pouco de ação pública e das 
cidades invisíveis, que é um caminho pelo qual o Peter está indo e alguns 
de nós, junto. Nessa perspectiva de pesquisa aplicada... 

P: Cada um que foi chegando ao CEAPG – às vezes por ter sido aluno ou 
depois colega – veio com contribuições importantes: Ilka, Marco Antônio, 
Otavio, Mario, Fernando Burgos, Jacqueline, Marcus e os novos membros, 
cada vez mais presentes e cuidando dos projetos. Ação pública veio muito pelas 
discussões com Mario e com os dados empíricos sobre a presença constante de 
outras organizações da sociedade civil e outras agências públicas nas experiências 
inovadoras. Diversos recortes mostraram a mesma tendência: em somente 20% 
das situações, um departamento, secretaria ou programa agia sozinho; nos 80% 
restantes havia sempre alguém mais, um outro departamento ou uma organização 
da sociedade civil. Em 60% havia todos. Fizemos diversos estudos sobre alianças 
e parcerias e, aí, começamos a pensar: “Não podemos simplesmente falar disso 
em termos de implementação de política pública, porque é mais complexo”. 
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E: Mas demorou para se tornar mais claro, não?

P: Sim, sempre tivemos o sentimento de que essas alianças heterogêneas (para 
usar uma palavra de moda) eram importantes para a continuidade de programas e 
projetos, mas não pensávamos sobre ação pública até que começamos a retrabalhar 
a noção das linguagens sociais presentes na área pública. Aqui, importante foi essa 
nova área de estudos sobre cultura e política cultural – na qual a existência ou não 
de uma política é algo contestado. O programa de vulnerabilidades retomou uma 
ideia metodológica que Ricardo Bresler teve sobre como estudar desenvolvimento 
local. De centralizar todos os trabalhos diferentes num único lugar e buscar 
apreender das intersecções dos recortes diferentes. Ou seja, em vez de cada um 
buscar seu “campo” para onde queria ir, o que aconteceria se fôssemos todos 
para o mesmo lugar com nossas questões diferentes? O resultado foi a proposta 
de retomar a questão de desigualdade via os eixos de vulnerabilidade e concentrar 
nas intersecções de vulnerabilidade social, material e institucional. Fomos seguir 
os passos de Francisco Fonseca na região dos mananciais e acabamos criando 
laços e entrando no dia a dia da discussão de ações possíveis na área formada 
por Jardim São Luís, Jardim Ângela e Capão Redondo (no extremo sul da cidade 
de São Paulo). Seguindo a tradição do CEAPG, a primeira coisa que fizemos 
foi buscar os dados e, assim, emergiu a expressão cidades invisíveis (emprestada 
do livro homônimo de Italo Calvino, escritor italiano). Continuamos na região, 
contribuindo de diversas maneiras e aprendendo também. Novos colegas vêm se 
juntando à EAESP e outras universidades, num desafio de repensar conhecimento 
a partir do lugar. 

E: A gente começou esta discussão falando de complexidade e termina 
falando de complexidade. A grande questão é que nesse processo, que é 
a história do Peter e depois a história deste grupo e, aí, vai todo mundo se 
juntando, é a gente lidar com essas complexidades à medida que também 
vai aprendendo. E, de vez em quando, apesar dessa preocupação por ser 
um centro de pesquisa aplicada, por uma questão metateórica, a gente faz 
o diálogo de fundo. E faz diálogo de fundo forte.

P: Pois é ... Talvez seja isso, o diálogo de fundo nosso é bem mais forte e até 
mais radical, no sentido analítico da palavra... Continuamos, sim, coletivamente 
independentes. 
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The Rights Approach to
Local Public Management:
experiences from Brazil 1

Peter Spink
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WHAT IS THE PUBLIC MANAGEMENT
AND CITIZENSHIP PROGRAM?

The Public Management and Citizenship Program (Gestão Pública e 
Cidadania) is an awards and dissemination program for innovations in Brazilian 
subnational governments, set up in 1996 through the initiative of  the Getulio 
Vargas Foundation in São Paulo (EAESP/FGV) and the Ford Foundation2. 
The Brazilian National Economic and Social Development Bank (BNDES) 
also provides support. The program’s objectives are to encourage Brazilian 
states, municipalities and the governments of  the indigenous peoples to 
share with others the approaches they are using to solve public issues and 
respond to community needs, to evaluate and identify the key features of  
these innovations and to create mechanisms for the widespread dissemination 
of  practical approaches to effective government. The program’s approach is 
resumed in its title; a reference not only to the importance of  effective public 
management but to the impact that this has on the construction of  citizenship 
and the corresponding reduction of  social and political exclusion.
A common theme links the Brazilian program to its colleague programs, also 
founded by the Ford Foundation. Situated in the United States of  America, the 
Philippines and Chile, the programs are coordinated respectively by the
John F. Kennedy School of  Government at Harvard University, the Asian 
Institute of  Management of  Manila, and both the Fundación Nacional para la 
Superación de la Pobreza and the Centro de Análises de Políticas Públicas at
the University of  Chile. In all four countries, the starting point is with what 
is going well in the public sphere; as opposed to the more customary what is 
going wrong. All have been created at times in which public administration and 
government were under criticism either through the early neoliberal views of  
lean government or, later, over questions of  performance capacity for service 
delivery. Whilst it is as scientifically appropriate to focus on what is going wrong 
as on what seems to be working, there are more clues available in the latter than 
in the former. It is also more encouraging to investigators and practitioners to 
know that there are possibilities for action, even though their key dimensions 
may not yet be clear, and certainly the discussion of  action strategies in both 
community and the classroom is greatly enhanced by the presence of  positive 
outcomes.
The program has as its primary focus: public management activities, projects 
and programs at the state, interstate, municipal, intermunicipal
and indigenous (tribal) levels. These can include partnerships or alliances with 
organizations within civil society (such as non-governmental organizations, 
community associations and business firms) but in such cases the coordination 
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has to be clearly in the hands of  subnational public sector agencies. The 
same applies to activities carried out in conjunction with Federal Agencies. 
All activities, projects and programs have to have at least a year of  effective 
operation and demonstrate clear results of  innovation in
organization and/or technical strategies to resolve social and community needs 
in a way that:
• represents a substantive change, qualitatively or quantitatively, in previous 
practices and strategies within the geographic or thematic area in focus, either 
through the implantation of  a new program or set of  activities or the
significant improvement of  existing activities or programs;
• permits or points to ways in which the experience could be repeated by other 
and transferred to other regions and jurisdiction;
• broadens and consolidates forms of  access and dialogue between society and 
its public agencies, increasing the quality of  political and institutional practice;
• utilizes local resources and/or national and/ or international opportunities 
within a perspective of  responsible development and stimulates, where possible, 
autochthonous and autonomous practices that can become
self-sustaining3.

The program uses a broad approach to informing people, jurisdiction, agencies 
and other organizations of  its existence and to attracting innovators to show 
their work to others. It has to reach all parts of  the country, finding its way 
through often quite complex state level structures, as well as to over 5,500 
municipalities and the indigenous peoples, territories and communities. It has 
to work within areas that are both densely and sparsely populated and get close 
to those involved in the innovations themselves. It has to deal with
possible administrative filters, be able to see past shop window innovations to 
reach those that are happening on the periphery of  the public service
and, finally, to find those innovative practices that are not necessarily seen as 
such by their authors. Local innovation often takes place because it has to take 
place – there is no other option. Problems are tackled because they have
to be, using whatever resources are available; otherwise they won’t be solved. 
As a result, those involved may not see what they are doing as an innovation. 
Innovations can come in all shapes and sizes, from the actions in a major urban 
industrial center that push forward theboundaries of  inter-agency working 
through careful negotiation and engagement to the inspirational “jeito” of  the 
mayor of  a rural municipality trying to get credit to rural smallholdings. The 
underlying proposition of  the program’s work is that helping to direct attention 
to the range of  innovation available and building bridges between innovators, 
will strengthen a wider network of  social authors and of  collective authorship, 
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reinforcing the build up of  competence and increasing the stock of  knowledge 
available.
At the start of  the annual cycle, the program brochure is mailed to nearly 
twenty-five thousand addresses and complemented by a specific word of  
mouth campaign using gatekeepers, professional meetings, work groups and 
events that deal specifically with thematic areas. Contact is also made directly to 
jurisdictions whose work has been reported by the press, discussed in
conferences, disseminated by NGOs or published in the academic and 
technical journals. At the beginning, there were many suspicions about political 
neutrality, regional and topic biases; here the action of  program staff  and 
Technical Committee members who establish contacts over the phone with 
initial inquirers and encourage them to go ahead is very important in building 
up credibility. Credibility is also helped by the fact that both the foundations 
involved are highly respected for their treatment of  data and
information and for their broad concern with strengthening democracy.
One of  the first acts of  the program was to set up a Technical Committee, or 
steering committee, which forms an outreach network of  organizations active 
in the public sector for dissemination and evaluation and provides regional and 
thematic orientation to the program as a whole. Active also in certain phases 
of  evaluation, Technical Committee members4 also join the research efforts of  
the program, carrying out studies of  thematic interest. Currently the following 
institutions form part of  this committee: the Postgraduate Administration 
Programs of  the Federal Universities of  Bahia, Paraíba and Rio Grande do Sul; 
the Brazilian School of  Public Administration (EBAP-FGV/RJ);

The program’ s objectives are to encourage states, 
municipalities and the governments of the indigenous 
peoples to share the approaches they are using to solve 
public issues and respond to community needs.

the School of  Government of  the State of  Minas Gerais (João Pinheiro 
Foundation); the Nucleus for Studies of  the Amazon, Federal University of  
Pará; the Polis Institute São Paulo; the Postgraduate Program in Environmental 
Science and the Nucleus for the Study of  Violence, both of  the University of  
São Paulo; the Center for the Study of  Public Policy (CEPP), Rio de Janeiro; 
the Center for Actions in Gender, Citizenship and Development (AGENDE), 
Brasília; the Federation of  Agencies for Social and Educational Assistance 
(FASE), Rio de Janeiro; and the Council for the Articulation of  Brazilian 
Indigenous Peoples and Organizations (CAPOIB), Manaus.
The program’s annual cycle begins during the months of  December, January 
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and February with emphasis on outreach, dissemination and identification 
of  potential innovations. Applications take place usually in April by filling in 
a simple four-page form with descriptive questions and a self-evaluation of  
results and contribution. This is followed by the selection of  100 projects as 
that year’s semifinalists. For this, members of  the Technical Committee, FGV 
teaching staff, postgraduate students and NGO colleagues work in small 
groups over two days. Each entrant is discussed and rated separately by two 
groups and a final discussion by all evaluators of  the selected cases also takes 
place. The semifinalists send fuller details of  their activities by replying to a set 
of   questions formulated by the project team and Technical Committee. At the 
next stage, normally in June, some thirty specialists drawn from universities, 
technical centers and NGOs with considerable practical experience in different 
fields of  public administration and social action, helped by other colleagues, 
choose thirty programs and projects as pre-finalists. For this, each project is 
placed in two different clusters; one by area and the other mixed. This way each 
is seen both in its specific technical
context and within the general context of  nnovative action. Again each is 
evaluated by a different set of  panelists and there is a general all-in discussion 
at the end.
In July, site visits are made to each of  the thirty pre-finalists by independent 
advisors, many of  whom are either NGO staff, staff  from research centers or 
advanced postgraduate students. A preparatory training week is held during 
which the overall program is discussed, evaluation methods suggested and a 
lot of  debate about innovation takes place. In 1999, a small group of  UK and 
USA postgraduates5 also joined in and accompanied Brazilian colleagues in 
the fieldwork. Following the site visits, the Technical Committee plus invited 
colleagues study the field reports and choose the twenty finalists. The finalists 
are invited to an all-day meeting in São Paulo or Rio de Janeiro, where they 
make oral presentations of  their projects and reply to questions formulated by 
a “jury” composed of  leading figures from civil society, who have also studied 
the site reports. All are invited to be present at the oral presentations to hear 
about the programs and many opportunities are also provided during the day 
for individual finalists to meet and talk. All the finalists are already prize winners 
and will receive their certificates but, in keeping with the climate of  friendly 
competition and in a very culturally appropriate way, at the end of  the day, the 
jury deliberates privately and declares five of  the twenty as the most outstanding. 
The presentation of  certificates is followed by a cocktail, with opportunities 
to talk to the press and generally be together. The awards are small in value 
(R$ 3,000.00 for each finalist and R$ 10,000.00 for each of  those chosen as 
outstanding) and have to be used in activities relating to the winner project, 
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such as publications, equipment, visits and seminars. What is most striking and 
generally commented about “finals day” is the spirit of  comradeship that builds 
up between people from the most different of  jurisdictions, from the north to 
the south of  the country and across the political spectrum.
The evaluation and choice of  the semifinalists, finalists and outstanding 
programs is the tip of  the iceberg of  the program’s activities and care is taken 
to ensure that each phase is seen as representing the community of  innovators
as a whole. Thus, the five chosen as outstanding represent the twenty, who in 
turn represent the hundred who represent all those who are taking part that 
year and who, in their turn, represent all that have taken part in the four years 
of  the program. All the valid entrants received6 are registered in a database 
that is permanently open to the public along with other materials (such as 
videos, documents and brochures) that are sent by the different subnational 
governments. Lists are produced of  the different programs for distribution, 
and the database is made available in both paper and electronic form. The site 
visit reports are published in book form and members and colleagues from the 
Technical Committee also generate research and descriptive documents which 
are made available through the program’s technical note series7. The basic rule 
in relation to information and contacts is that reflected in the program’s title: 
public management and citizenship. Knowledge, ideas and experiences must be 
open and available to all and each and everyone must judge what they regard 
as important for themselves. The program staff, when asked about possible 
strategies, will not identify any one project as being the best or the ideal way. 
On the contrary, they will point to various possibilities from different years and 
suggest that as well as reading the descriptions available, the person concerned 
should make contact with those involved. As a result of  this approach to 
information as public property, the database is in constant use by journalists, 
students, political parties, mayors and government advisors to learn about 
possibilities and identify contacts for discussion.

WHAT IS INNOVATION?

The most frequently asked question in the program’s short history is what it 
means by innovation? What is innovation in subnational government and how 
can breakthroughs and ruptures in public management and citizenship
be recognized? What makes a method novel and how much do previous practices 
have to alter before they can be considered innovative? The program in fact 
offers very few elements for an answer; at each stage the selection process is 
oriented to the basic criteria of  the program, to its title and to the four points 
made at the beginning of  this article. However it also, through much discussion 

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   60 28/11/2017   10:07:15



61

with the Technical Committee, has developed a further baseline, that of  self-
identity. If  those who submit programs, projects and activities consider that 
what they are doing is in some way innovative for them, in their settings, the 
program will accept that, try to understand this and include the description in 
all its publications. The posture is therefore inclusive; concern is with increasing 
and strengthening the wider community of  those who are seeking to intervene 
at the intersection of  public management and citizenship.
From this basis the evaluators in the different phases are asked to enter into 
honest dialogue one with another in the search for those programs, projects and 
activities which for them seem to express the overall aim. Curiously, opening 
up the process in this way – as opposed to tying it down with criteria – has 
served to help the evaluation groups through tricky moments and has created 
a communal basis that unites the evaluators in their tasks. Indeed, recognizing 
the critical discussion that has taken place over science and technology in 
recent years, it is more than clear that there can be no final definition of  what 
an innovation is nor can there be abstract divisors of  why one quality should 
be rated higher than another. Dialogue, as communicative
action in the Habermasian sense (Habermas, 1984), represents a community 
approach to the constructive comprehension of  the emerging present; a process 
that is often heated but that will always go on until consensus has been reached.
Linked to the theme of  innovation as an open ended and socio-historical process 
is the question of  the subtle but crucial distinction between the “innovation” 
stance and that of  “best practices”.
Here the view of  the program collective is that the “best practices” approach, 
however sincerely formulated, will lead to normative judgments of  actions that 
“should” be followed because they are “right”. The “innovations approach”, 
on the contrary, is seen much more as a challenge to debate and to links and 
dialogue between people and agencies who are trying in different ways to change 
public practices. The former ends up by becoming what could be called science 
from without, a black box “know-what” approach to action and development 
that falls easily into the trap of  imitation. The latter is science from within, the 
dramatic and dilemma ridden search for know-how
and know-why that is rooted in its circumstances.

Helping to direct attention to the range of innovation 
available and building bridges between innovators, will 
strengthen a wider network of social authors and of 
collective authorship.

In a series of  internal seminars, this question has been discussed through, 
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amongst other angles, that of  the relation between innovation and knowledge. 
Is there a difference, in terms of  the development of  knowledge, between 
possible lines of  approach that stimulate reflection and those that set out 
to identify a specific or “best” practice that should be followed? Within the 
second, favored by Multilateral Organizations such as Habitat, UNAIDS and 
the World Bank, concern is with identifying the best in a specific field, so that 
this may serve as a model to be obligatory or preferably followed by others. The 
result, as it could only be, is an extensive list of  criteria that should be applied 
in effectively distinguishing what is “best” from what “isn’t”. Implicit here is a 
theory about adequate administrative action, conceived a priori. For example, 
the instructions for submitting “best practices” to Habitat comprise nine 
pages in English and the descriptive requirements cover more than thirty-six 
questions that have to be taken into consideration. UNAIDS’ proposal for “best 
practices” also reflects the classic program evaluation format with almost forty 
questions in six areas: effectiveness, impact; relevance; efficiency; sustainability; 
rigor and ethics; and replicability. Whilst certainly well intentioned, the risk is 
in creating subtle processes of  exclusion whereby those who come forward 
are those that dominate the technical and official jargon of  the area. Many 
innovators and social actors do not work from these perspectives and for them 
the fragmentation of  their experience into multiple categories can be alienating.
A second difficulty comes from the explicit suggestion that best practices are 
in fact “models” to be followed, albeit with a small degree of  local adaptation. 
To use examples as inputs for a discussion about possibilities of  action is 
not in itself  problematic, providing that this is part of  the identification and 
codification of  practical and derived knowledge about knowhow,
know-what and know-why. However, when the examples are presented as 
“best”, there is an immediate risk of  them being seen as norms with a result 
that their usefulness is restricted to a role of  replication. This becomes even 
worse when, in the subtlety of  the International Aid arena, certain practices 
are associated with the availability of  funds and other resources (a process that 
goes back many years). The result is that knowledge is reduced to that which is 
precoded and the idea of  emergent, implicit or tact knowledge (“embedded”, 
to use the expression of  Clifford Geertz (1983)) is dismissed.
Many innovators, as was commented earlier, do not see what they are doing 
as innovative; for them it is a question of  solving problems and using that 
most ubiquitous of  local knowledge codes “common sense”. Yet as Geertz has 
commented: “it is an inherent characteristic of  common-sense thought precisely 
to deny this [that it is a relatively organized body of  considered thought] and to 
affirm that its tenets are immediate deliverances of  experience, not deliberate 
reflections upon it.” Common sense is recognized, called upon, questioned, 
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developed and even taught and it can vary dramatically. It is embedded; matters 
are intrinsic, inherent, the way things go, it is seen as accessible to those sound 
of  mind and practical of  consciousness.
Embedded knowledge is a socio-technical rather than social phenomena, in 
that it is rooted in products, artifacts, traces, instruments and sequences of  
action. Building up adequate descriptions in such settings requires an open 
and field grounded stance in which the emphasis is on listening; very different 
to the closed question procedure or pre-established parameters adopted by 
many of  the “best practice” approaches. In the last fifteen years, there has 
been a rapid growth, in a number of  fields, of  evaluation techniques and forms 
of  effectiveness audit. Programs to judge quality, the ISO standards used in 
industrial partnerships and international supply, the business world thirst for 
excellence and benchmarks of  competence have spilled over into the public 
sector. Those who arrive at the LASA congress through Miami International 
Airport can testify to the certificates of  competence displayed by its Customs 
Department. Indices are being fixed in health, education and general public 
service, therefore why not “best practices”?
Without doubt the development of  performance measurement, as one 
amongst many ways of  placing in public debate what is happening, is a positive 
and helpful step for establishing dialogue. But when “what is” is transformed 
into “what should be”, dialogue rapidly gives way to patterning and patterning 
quickly becomes a hostage of  hegemonic interests. Suddenly, the inability to 
explain an experience within a logical framework or the absence of  indicators 
becomes characterized as a lack of  competence. Within the over exaggeration 
of  preferred patterns, presentation skills can assume the place of  substance.
Unfortunately it is not possible to draw a simple boundary between open and 
historically constituted processes searching for applicable knowledge and the 
potentially tyrannical closed process by which “right” is attributed. Both are
products of  modernity, of  reflexivity and of  the idea of  improvement and 
change. Both are produced and reproduced within the conflicts between 
different basis of  knowledge and attempts at dominance over the socially 
imagined; between the lifeworld and steering mechanisms within the politics of  
reality. The negative consequences of  the “audit” culture, in which description 
becomes recipe, and the positive concerns with transparency and dialogue are 
two sides of  the same figure.
Being constantly open about the program’s process and about how the 
judgments have been made has generated a climate in which, without doubt, 
project managers are upset that their activities have not “made it through” but 
are hopefully understanding and comprehensive about the result. Care is taken 
at each step in the selection process to avoid suggestions of  rejection of  those 
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who did not make it through to the next phase. All know that their experiences 
will be part of  the database and that a printed version will be produced for 
widespread distribution and that they will receive a copy. Each entrant receives 
a certificate of  participation, as well as a copy of  the database for that year 
and great care is taken in dissemination to draw attention to the variety of  
experiences that have been registered.

THE RIGHTS APPROACH TO PUBLIC ADMINISTRATION

Whilst the program holds open its position on innovation, it is also prepared 
to recognize that its title “public management and citizenship” does reflects a 
concern with service provision and public sector management that is in many 
ways different from that suggested by the State Reform agenda of  Multi-lateral 
Agencies, or of  some local interpretations of  the New Public Administration. 
Here, despite various arguments to the contrary, it has to be recognized that the 
debate around the reform of  the State in Latin America is not just a technical 
one8. The consequences of  what has been termed neoliberalism within the 
framework of  structural adjustment and State Reform9 have led many to be 
naturally suspicious of  the way in which reform arguments can be mobilized.
Especially important are those concerns that focus on the price being paid for 
greater flexibility and increased outsourcing of  public actions; for example, in 
reduced transparency (Aucoin, 1990)10. Privatization may have its arguments in 
favor, but there are many questions emerging out of  experiences elsewhere to 
show that the path to regulation is by no means an easy one11. Results-oriented 
management, it has been argued, can create a closed box within which the flow 
of  information about work in progress – the everyday procedural monitoring 
of  action – is held, thus turning it inaccessible to elected officials and citizens for 
whom efficiency in relation to pre-defined performance standards are deemed 
sufficient. “Voice”, within the Hirschman model (Hirschman, 1970), requires 
the possibility of  presence; following the execution of  budgets and assuming 
watchdog roles over procedures is as much a part of  active democracy as is 
being satisfied with results.
Scholars in the USA, where the “reinventing government” movement has 
been strong, have already raised the specter of  what has been called “faux 
democracy”, a shadowy version of  the ideal (Box et al., 1999), a result of  a 
very thin relationship between citizen and state, signified by occasional ballots 
punctuating periods in which economic and managerial effectiveness is assumed 
to be sufficient. A similar concern has been raised about the danger of  the subtle 
substitution or equalization of  citizenship with service user or consumer. As a 
result, there has been a clear counter movement to locate public administration 

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   64 28/11/2017   10:07:15



65

more clearly within the space of  democracy, using notions of  active citizenship, 
public interest and governance12.

What is innovation in subnational government and how 
can breakthroughs and ruptures in public management 
and citizenship be recognized?

If  results-based or managerial approaches to public services are creating concern 
in established democracies where a large number of  institutional checks and 
balances are in place, then the situation worsens in settings where there is a real 
need to develop and strengthen citizenship. Here, so the argument runs, the 
results-based service model – because results take time to emerge and generate 
consequences and impact – is simply not sufficient to stimulate the kind of  
dialogue that in turn helps to build citizenship.
Social development and the dramatic indicators of  inequality in human 
development in Latin America have been on the agenda of  regional organizations 
in Latin America for a number of  years. Bernardo Kliksberg (1994, 1999), for 
example, has been a constant voice in drawing attention to the State’s role in 
relation to social issues and poverty. Concern with effective public policy and 
with the impact on the citizen is a feature of  the Latin American Council for 
Administrative Development’s new policy document (Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo (CLAD), 1998) and many Latin American 
Governments have been signatories to international agreements of  recent years 
in the areas of  human rights, gender, the environment and other matters. This
is bringing the social focus of  public administration and social policy 
management skills firmly onto the reform agenda.
The social situation is alarming throughout the region, with World Bank data 
showing some 200 million people at or below the 1 US$ per capita per day level 
of  minimum survival. In Brazil, similar estimates place this at between 40% 
and 50% of  the population. Poverty, however, cannot be reduced to income 
and employment, for no amount of  individual income can provide many of  the 
basic services that are necessary for community life (such as health, education, 
justice, security, solid waste management, and water). Equally, the presence of  
a social minimum of  services and income is no guarantee of  an end to social 
exclusion and inequality13; itself  Brazil’s major challenge. To move beyond this 
into what a number of  us14 have termed the “rights”-based approach to public 
administration, it is necessary to closely examine the practices and priorities 
of  the service relationship with specific groups. It becomes vital to consider 
ways in which empowerment is stimulated and above all turn public service 
organizations outwards towards citizens and increase their sensitivity to the 
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many small elements of  service provision that create subtle and not so subtle 
barriers to the poor, to women, to indigenous peoples and afro-descendants.
Concern, as O’Donnel (1998) has put it, is with the truncated nature of  
democracy that emerges in societies in which there is on the one hand a 
reasonable presence of  universal legal rights (elections, political parties, social 
organizations, press, etc.) but, on the other, widespread poverty and inequality 
within which citizens are de facto deprived of  the possibility of  exercising 
autonomy and action. The discussion of  the relationship between State and 
Civil Society is, at the mid-range level of  public actions, a question of  social 
engagement, of  representation and of  the way in which public administration 
is able to break with many of  those practices which had left it very much at 
the service of  private interests, of  patrimonialism and of  the  monopolies of  
power15.
Advocates of  the rights approach are concerned about the democratic process 
and, in this respect, the approach is essentially nonpartisan in nature, gathering 
support from many sectors that are concerned with the lack of  effective 
democracy within the region. It is political only to the extent that its proponents 
are against those who would restrict rights and access or who would wish to 
retain the State’s services for private interests. It places its emphasis not only
on results but also on the nature of  the relationship that is built up with citizens; 
it essentially argues in favor of  turning public administration sensitive and more 
focused by working from the outside in. Managers play their role, but it is the 
capacity to judge impact and consequences and to evaluate the micro-processes 
of  service delivery that is placed in the foreground.
The assumption that it is better to have more services, even if  these are less 
transparent, more managerial and less procedurally accountable, has been a 
subtle yet constant feature in many development programs. The result has often 
been that those better placed to take advantage of  increased service provision, 
or even of  its introduction, are those who have done so. Gaps have widened, 
not merely as a result of  macroeconomic turbulence and strategies adopted for
fiscal stability, but also through the skewed redistribution of  opportunity 
and access to services and resources. Any strategy that is based on merely 
expanding services or providing more of  the same will inevitably run the risk 
of  reproducing existing patterns of  exclusion.
Moving the focus to the construction of  citizenship places the change and 
improvement in such existing patterns at the top of  the development agenda. 
It asks service providers, administrators, those involved in support activities 
and in the supervision of  these activities, to look at their day to day tasks in a 
different way. Services are judged to be efficient and effective not because they 
are more rapid, or cheaper, or produce more action, but because they generate 
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tangible, acceptable and clear consequences for the conditions and practice of  
citizenship, both for those receiving and providing services and for the wider 
community within which these actions take part.
These are seen as aspects of  governance16, the relatively stable and enduring 
dynamics of  control and communication that societies develop and adjust 
over time to provide themselves with security, prosperity, coherence, order 
and continuity. Formed through the clash of  interests, the public arena is a 
space where differences can be recognized and where underlying conflicts 
are maintained under negotiated limits. Developing democracy is a constant 
process that includes – but goes beyond – the time span of  any particular 
government’s period in office. The “rights approach” offers a citizen centered 
perspective on State reform, arguing for inclusion, the reduction of  inequalities 
and the strengthening of  democratic governance as urgent priorities for the 
focus and evaluation of  the results of  government action.
Seen as an action–research project, for the act of  identifying and disseminating 
is a process of  data gathering, theory building and open debate, the “public 
management and citizenship program” based itself  on the proposition that the
rights approach to public management and service provision is not only 
possible, but is also understood and shared by a significant number of  those 
facing the dilemmas of  every day.
Consequently, as the first brochures went out in the mail in 1996, all those 
involved stopped to think. Would there be jurisdictions, organizations and 
agency workers for whom the idea of  public management and citizenship would 
make sense? Would the program help them position themselves in relation to 
what they were doing?
Would they be interested in dialogue?17

AN OVERVIEW OF THE FIRST FOUR YEARS

Perhaps the most significant and the most overlooked result of  these first 
four years is the most obvious one; the questions posed in the brochure did 
indeed seem to make sense to a sizable proportion of  subnational jurisdictions 
and continue to do so (Table 1)18. So far, the program has received some 
2,500 different entrants from a variety of  different subnational jurisdictions, 
led by different political parties, many of  which have over five years of  
effective implantation. There is indeed a lot going on and the framework 
of  administration and citizenship is clearly a valid one: project descriptions 
submitted are generally clear, well thought out and extremely honest in terms 
of  perspectives and possibilities.
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In the first year of  the program (1996), 629 valid initial entries were received 
from state, municipal and indigenous peoples’ organizations.
This was the final year of  the municipal government cycle and some 120 
municipalities submitted experiences, often with many projects together, as 
well as many different state agencies. Overall, counting state, municipal and 
indigenous programs, only the states of  Tocantins, Sergipe and Rio Grande do 
Norte were not present, but would be so the following year. In the second year,
it was expected that there would be a reduction in numbers, both due to it 
being the first quarter of  the first year of  the new municipal term of  office 
and also to jurisdictions doing their own preselection of  possible candidates. 
The impact in the press to the first year of  the program had been considerable 
for a new event and, despite the municipal change around, there were still 297 
valid entrants from 95 municipalities, sixty-six state level agencies and one from 
the indigenous peoples own organizations. In 1998, the trend continued to 
rise with 631 programs from state, municipal and indigenous peoples’ agencies 
representing some 208 different jurisdictions as well as agencies from all but 
two states (Alagoas and Rio Grande do Norte), and in 1999 with 888 valid 
entries representing over 284 jurisdictions and agencies from all but one state 
(Alagoas).
Whilst entries have been received from all over the country, there is a strong 
presence of  the southeast and south with a growing presence of  the north and 
northeast (Table 2).
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Examining only the municipal initiatives and, therefore, not considering 
the location of  state level initiatives, it is interesting to note that whilst the 
municipalities in the 50,000–500,000 population group have a higher presence 
in the program than they do relatively in the country (43% of  municipal entries 
versus 10% of  all municipalities in the country), a substantial number of  
entrants do come from the small municipalities of  less than 20,000 inhabitants, 
a group normally seen as weak in resources and competence. Table 3 shows 
the distribution of  municipalities that submitted programs in 1998 and 1999 in 
relation to their population and contrasts this with the 1996 IBGE data on the 
size distribution of  municipalities. 

All entrants are asked to self  classify their program, project or activity within 7 
categories of  governmental action, shown in Table 4, most of  which are also 
subdivided. Thus, public services include topics such as: education, health,
housing, transport, culture, leisure, public safety 
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be with the various consultative councils at state and municipal level that 
were set up as a result of  the 1988 constitution, especially in areas such as of  
education, health, children and adolescents, social work and employment.
Programs, projects and activities cover a vast range of  different actions and 
contain many different aspects and approaches that, to resume some of  the 
comments made by observers, may range from the ingenious, the so obvious 
but why didn’t any body think about it, the absolutely brilliant or awesome, 
through to the one percent inspiration and ninety nine percent transpiration;
and the lets try to do it right for once and not keep reinventing the wheel. What, 
however, marks them out is the constant involvement of  electors, communities 
and citizens in discussing what should be done and the collective, if  not 
indeed civic, pride that they display in talking about what has been achieved. 
So as to avoid singling out one or the other experience as representative, an 
impossible task, the eighty finalist programs from the first four years have been 
briefly described in the appendix and provide a very good cross-section of  the 
groundbreaking that is taking place subnationally in the country. In relation 
to the indigenous programs, the bringing together within the same space and 
with the same criteria of  the different institutional components of  Brazil’s 
subnational arena has made at least a minor contribution to widening respect 
and transferring knowledge in a variety of  directions. Here practical responses
to questions such as crop and game management, demarcation of  land, the 
recuperation of  traditions and the development of  health and education 
services in a culturally compatible form have been amongst the topics brought 
forward.
Seen overall the four years are reflecting a tendency towards the construction 
of  a rightsbased approach to subnational government in Brazil; more efficient 
and effective, and open to dialogue between society and its public agencies.
The results obtained so far are permitting a number of  analyses and colleagues, 
including members of  the Technical Committee and a growing body of  
postgraduate students, are generating some useful reflections19. In addition
to the many sector-based analyses or specific studies of  cases and approaches, 
two broad lines of  discussion are emerging. The first referring to the content 
of  policies and the second to new forms of  managing, deciding and providing
public services (Farah, 1999).
Within the first, changes are being noted in the way that services are being 
considered, for example, a much greater emphasis on preventive and community 
based health rather than curative medicine, and also in developing replies to 
new challenges such as school evasion. The question of  social exclusion is very 
much to the forefront – as can be expected given the nature of  the challenge 
that the program posed by asking about public management and citizenship. 
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There are clear attempts amongst the innovators to broaden citizenship through 
taking services and access to groups that in the past have been left out.

to groups that in the past have been left out. Thus the black community, women, 
aged and people with impairments are being focused with specific programs and 
activities as are also children and adolescents in what are termed risk settings. 
Here the important feature has been a break with previous approaches that 
have been based on the mere provision of  social assistance and the adoption 
of  strategies that have a clear impact on the notion of  citizenship. Policing is 
gradually emerging as an area for action as are activities linked to the legislative 
and other institutions that are key to strengthening democracy. Environment 
was a concern of  militant groups in the 1980’s and it has been encouraging to
see how many well-thought-out public environmental management programs 
are now underway and to see also the way in which urban concerns with solid 
waste are being rethought in relation to job creation. Also, general administration 
and financial management are beginning to be valued as crucial aspects of  a
jurisdiction’s relationship to its citizens. Planning methods, participatory 
budgeting, public information systems and simplified procedures for documents 
and other public sector requirements are becoming more present. Finally, in 
the general area of  social policy, there is also a significant move towards more 
longer term subnational interventions in the area of  employment and income 
generation in which subnational governments are assuming – with support 
from other actors – a role that goes beyond that of  temporary relief.
These examples of  public management activities, projects and programs are 
pointing to a trend which is very different to that which used to characterize 
Brazil up to the early 1980s. Then, as my colleague Marta Farah (1997) has
commented, State intervention in the social area was typically: centralized at 
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the federal level; institutionally fragmented; exclusive rather than inclusive; 
narrow in action, sector by sector; very much conditioned by private interests; 
conducted according to the patronage power of  specific groups; vertical and 
bureaucratic; averse to civil society participation and control. These elements 
may still remain, but they are being increasingly pushed aside by another way of  
thinking about public administration. Comments on new forms of  managing,
deciding and providing public services have already been emerging from 
a number of  different observations and case studies on municipal and state 
governments (Lesbaupin, 1996; Nogueira, 1992; Figueiredo and Lamounier, 
1996; Tendler, 1997). What the data from the public management and citizenship
program can provide is both a confirmation of  this tendency which has spread 
across party lines and also comment on what appears to be a clear inter-
organizational approach amongst innovators to the way of  going about service
provision.
Firstly, it is easy to underestimate the importance of  what appear on the surface 
to be very simple measures and provisions, especially in areas that in many 
established democratic countries are seen as rights. Providing information to 
citizens is taking place in many ways, from electronic websites, through to kiosks 
and even – in small municipalities – to painting the budget on the outside wall of  
the village school. Simplifying procedures for documents and the provision of  
what have been called “one stop shops” are changing the patterns of  expectation 
between citizens and the state and providing street level public servants with a 
very different, community centered working environment. Services are being 
targeted to their focus populations with an increased involvement of  citizens in 
service supervision, breaking with the previous pattern of  generic social policy 
action provided in a standard way in all settings. Brazil’s participatory budget 
programs at subnational level have already been recognized in international 
forums and their constant presence in the program, both as specific entrants 
and as background features of  other innovations, has shown how they bring 
about a greater engagement in the joint management of  local actions. Finally, 
mention should be made of  new forms of  coordination that are being tried 
at subnational level, in which adjacent municipalities are gathering together 
to create local agencies for water management, health and hospital provision, 
economic development and joint agricultural green belts. Different from the 
top–down approach common in decentralization or regionalization programs, 
these represent local attempts to create what are initially voluntary forums in 
which resources and concerns can be mobilized. Intermunicipal consortiums 
take time and political patience to set up, but they are difficult to stop once they 
have been able to gather momentum.
Relations between organizations and agencies in the provision of  services 
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provide another outlook on the way that management is changing. In the classic 
model of  both service administration and project implementation, activities are 
seen as being coordinated in a hierarchical fashion within the managerial
boundaries of  a specific agency. Thus, education takes care of  education, the 
water boards the water supply and the health service, health. When these are 
focused at a specific target – for example, urban poverty – each tends to have 
their own definition and often their own captive clients. This single agency, 
unitary management model on which most management teaching is based, is 
very different from what has emerged from looking more closely at the different
programs and projects submitted over these four years. What appears to be 
happening in the field is much more a process of  involving other organizations 
in different patterns of  alliances, links or even partnerships for service provision.
Table 6 shows the breakdown for each year of  the broad patterns of  linkage in 
service provision with other public sector agencies from the same or different 
levels of  government, with civil society organizations of  different kinds and 
with both non-governmental and other government agencies20.
As can be seen, the model of  the single agency carrying out its own activities is 
no longer the dominant approach, present in only 20% of  all entrants during 
the four years. On the contrary, programs are taking place with the support of
other agencies, or with civil society organizations and more often than not 
with both at the same time. In some 46% of  cases, these involve 1 or 2 other 
organizations, in 24% of  cases, 3 or 4 other organizations, in 15%, 5 or 6 other 
organizations, in 9% of  cases, between 7 and 9 other organizations and, in 6%, 
10 or more other organizations are involved. The range is from small scale 
and more intimate interorganizational linkage up to, in a few cases, large-scale 
organizational collectives with an amazing variety of  different social actors. In 
a special project that was set up on the theme of  poverty and social exclusion, 
program staff  has been able to take a closer look at the way some of  these links 
and alliances are formed21. What is striking is that they are rarely conceived and 
planned at the outset as complex pieces of  institutional engineering; rather the 
linkages tend to happen over time as opportunities and demands arise, being 
slowly built up along with the level of  inter-organizational competence and 
inter-organizational respect.
At the governmental level, these links may be from the same or different levels 
of  jurisdiction and, at non-governmental level, many of  the organizations 
involved are the more traditional civic and community based organizations, 
representing different and at times conflicting groups within civil society – 
rather than the newer NGO or third sector associations.
These are present, but often in the larger municipalities where professional 
groups and associations have been created on thematic concerns. In most places 
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and cases, it is the former more traditional civic organizations that express 
some form of  community responsibility and concern that will characterize the
partnerships between public and non-public organizations; a phenomena that 
lends support to the discussion of  community competence as described by 
Putnam (1993). An example of  the cross-section of  non-public organizations 
is given in Table 7.
In a specific study carried out on some 274 municipal projects from the 1996 
cycle22, it was possible through telephone interviews and faxed questionnaires 
to take a look at some of  the different reasons given for the linkages to public

and non-public organizations. As can be seen from the summary in Table 8, the 
priorities are quite different, reflecting a broad resource utilization approach 
that mixes different areas of  competence, skill, opportunity and formal resource 
provision.
In the same study of  the 1996 entrants, it was also possible to take a look at 
a constant feature in the imagined social and political world of  government 
change: discontinuity. This was the year of  municipal elections in Brazil and 
1997 would mark the beginning of  the new governments at local level. An early 
indicator that discontinuity was not as widespread as imagined came from the 
continued presence of  municipal entries in the 1997 cycle; with the one year 
rule they would have had to have been initiated in the previous government. In
broadening this to some 274 projects which were contacted a year after the 
elections, it was found that again a majority of  programs (88%) had continued, 
independently of  political party. The reasons given were usually pragmatic: the
program, project or activity was working and had been accepted as such by 
all parties during elections. However, it was also the case that many of  these 
also had forms of  linkage with other organizations. The numbers involved are 
too skewed because of  the overall tendency to continuity to permit anything 
but an observation on this score, but of  those that did continue 78% had 
links, partnerships or alliances of  some kind whilst the corresponding figure 
for those that did not continue was 35%.
Another study23, using the entry forms for 1997, 1998 and 1999, shows that of  
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a total of  1,798 state and municipal level programs, projects and activities for 
which clear data was available, some 946 (52%) had been initiated in the term 
of  the current government (that which was in office at the time of  inscription); 
606 (34%) had been initiated by the previous government and, therefore, had 
been continued, and 246 (14%) had begun even before that.
Strikingly, the sub-distributions for state and municipal governments are very 
similar. 
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Given a natural tendency by any jurisdiction to put forward programs that have 
been introduced in the government of  the day and therefore any bias will be 
against the past and in favor of  the present, the results both certainly support 
the argument that continuity is growing and probably are a sub-estimate of  
what is happening on the ground. That is, at least within this significant and 
substantial minority of  jurisdictions that seem to have embarked on a different 
approach to public management and service provision.

Is this decentralization?

Of  the many themes that circulate around the topic of  the development 
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of  subnational governments in third-world regions, the most ubiquitous is 
perhaps that of  decentralization. In the early post-war period leading up to the 
early 1960’s, decentralization was placed on the high moral ground along with 
democracy and economic development, serving as a lever for the former and a 
guarantee of  the latter (Smith, 1988; Spink, 1993). At the same time, forming 
a space for myth and narrative, it was also recognized that decentralization was 
a difficult process.
Problems of  skills, traditionalist or patrimonialist styles and cultures, local elites 
and personalist leaders, lack of  fiscal competence or structure and corruption 
were amongst the many elements that were identified. Decentralization was 
seen as de-centralization, that is the delegation or transference of  authority, 
power and or services from the center, which could or could not also include 
the corresponding structures of  democratic representation (Smith, 1985).
By the early 1980’s, decentralization was beginning to acquire a further layer 
of  meaning as part of  the growing debate on economic reform and the fairly 
widespread adoption of  structural adjustment models (Schuurman, 1997). 
National Governments were seen as top heavy and needing to be “downsized” 
or “rolled back” – to use two of  the many expressions that circulated through
the public administration of  the period. The argument was that public services 
should be decentralized either to the market (outwards) or to the local level 
(downwards) as a way of  guaranteeing a better “customer-oriented” service. In 
many Latin American countries, given the lack of  an effective local government
framework (Nickson, 1995), the answer were the various parallel Social and 
Emergency Investment Funds organizations and structures, which were in 
effect to assume most, if  not all, of  social policy.

Many innovators do not see what they are doing as
innovative; for them it is a question of solving problems

and using “common sense”.

Finally, at least for the moment, decentralization has acquired a further layer of
meaning; in relation to its role in strengthening the broader social fabric. 
Events in Eastern Europe (Keane, 1988), the earlier recognition of  the role 
played by non-governmental organizations24 and the importance attached to 
participation in rural and urban development planning experiences25, brought 
decentralization back to the social arena as a challenge to the new orthodoxy of  
privatization. Decentralization was seen as either a strategy for strengthening 
civil society or, inversely, the strengthening of  civil society was itself  be seen as 
a requirement for decentralization; thus providing a new and updated version 
of  the decentralization equals democracy equals economic development triad.

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   76 28/11/2017   10:07:16



77

As these various meanings were woven through the existing fabric of  ideas, 
apparently changing yet curiously maintaining the broad assumptions of  
development, the economic or market arena would also be brought in to 
play through the growing emphasis on the role of  philanthropic and private 
(business and commercial) organizations as part of  the societal capacity for
social policy action.
However, despite the various changes and additions of  meaning, the basic 
elements of  the decentralization supposition have remained. That is of  
a process that is seen as requiring action by the center to transfer outwards 
from the state or downwards towards the local, that is thwarted either by the 
resistance of  the former or the incompetence of  the latter. Whilst the tension
present appears to suggest conflict, in fact, the two halves of  the argument 
fit together, forming a cohesive framework for the wider assumption about 
the validity of  the nation–state and the role of  the central government as the 
crucial part of  its governance regime. In terms of  Foucaultian governmentality 
(Burchell, Gordon and Miller, 1991), de-centralization is a constant reaffirmation 
of  the center.
Brazil, until fairly recently, has occupied a relatively unique position in Latin 
America, through having a long established tradition of  municipalities 
conceived as having jurisdiction over clear and contiguous territorial areas. 
Despite a lack of  financial and political autonomy, this was somewhat different 
to other Latin American models in which it was the centrally appointed regional 
or departmental administration that cared for the local and in which the town 
was a reference in itself  and not to the surrounding rural areas. This pattern is
rapidly changing as different Latin America governments move to re-configure 
the local arena, but Brazil still remains an important source of  case material 
from which to seek more longer term conclusions.
Traditionally both research and conventional wisdom saw the municipality 
in Brazil as important within regional power structures and alliances, yet 
operationally weak in service provision and dominated by the Federal 
Government, which held part of  the purse strings, and the State Government, 
which held the other part. The common narrative saw the municipality as 
dependent financially, technically and politically, without resources and skills 
to attend local demands. Those funds that were made available were obtained 
through clientelist relations with state and federal political figures, in exchange 
for guaranteeing both the supply of  electoral funds and the votes of  electors. In 
short, an internally consistent and compatible version of  the “why you should 
decentralize but why it is difficult” story line.
The 1988 Constitution created, amongst others, a different basis for municipal 
autonomy through guaranteeing the principles of  the formal transfers of  funds 
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and taxes between federal, state and municipal jurisdictions. Whilst major taxes 
remain at federal and state levels, the return to the municipality of  a proportion 
of  taxes on economic activity has proved an important complement to other 
sources of  funds. Whilst the municipalities own tax income has remained at 
three and a half  percent of  the total, available funds have risen from nine and 
a half  percent to sixteen percent of  the total available with some 28% at state 
level.
Amongst the many other constitutional changes in 1988 was the introduction 
of  previously mentioned supervisory councils in a number of  social areas, but 
this took place amongst the growing economic problems of  the decade and to 
patterns of  inflation and overall financial crisis that would not change until the
“Real” plan was introduced in the final period of  the Franco government (1993-
1994). The Cardoso government has continued to maintain macro-economic 
rigor and the reduction of  Federal Government spending has thrown a greater 
responsibility to the states and municipalities. The result has certainly not been 
a planned process. Rather, as Celina Souza (1996) has suggested, it has been 
more unplanned, somewhat uncoordinated and without any real change in 
expenditure patterns.
Any use of  the word decentralization tends to be applied as a description after 
events have taken place, rather than to part of  any prior planning.
A similar pattern of  findings emerges from the various programs, projects and 
activities submitted to the Public Management and Citizenship Program. Even 
in the few areas where there might be a government policy on decentralization, 
the approaches taken have been the most varied and certainly not at all consistent 
with the “policy from the center” “action at the local” type of  distinction. The 
same applies when examining the presence of  other organizations, a feature 
of  the “decentralization outside government” approach. As has been seen in 
Tables 6, 7 and 8, the variety involved and the reasons used are hardly consistent 
with the simple “civil society – NGOs – new service providers” version of  
the decentralization narrative. The word NGO may indeed have permeated 
the local space and many will use it, but they will do so to refer to a wide 
variety of  class and neighborhood associations, clubs and groups that includes 
traditional church organizations, business peoples clubs and commercial bodies, 
universities, foundations, local charities, political parties and thematic support 
groups as well as the more visible advocacy and development NGOs and new
philanthropic agencies.
A further element comes from the view that has emerged from evaluators that 
the ideas behind the programs, projects and activities have largely originated 
in the practitioners themselves, the technical management and staff, with 
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some presence of  popular pressure. Equally, it was the technical areas that 
were largely responsible for implantation, counting on support from both the 
political leadership and other organizations.
Ideas may come from other parts of  the country, other countries in Latin 
America and throughout the world, but they usually move around through 
the networks that the technical and professional staff  themselves maintain, 
including contacts with technical organizations, NGOs and international 
alliances. Often they form part of  “invisible libraries” that are being gradually 
built up through both inductive and deductive means, uniting the empirical 
and the theoretical with a fairly large dose of  pragmatism. Mayors, governors, 
secretaries and political leaders are also demonstrating their skills in program
management. On the downside, actions still tend to emerge from the executive 
and agency areas of  local government and not from the legislative.
In the follow-up study of  the 1996 cases, the legislative was mentioned in thirty-
eight percent of  cases as having approved the program, but it was only in a very 
few that they had played an active role. However, media approval - especially 
of  local radio and newspapers - was mentioned by over seventy-five percent of  
the respondents as an important element in measuring impact and in gaining 
positive sanction for the activity.
It would appear that consistently yet slowly (for participation can be more like 
consultation when looked at more closely26), citizenship and the rights approach 
to public administration is finding its way into the subnational government 
agenda and, more importantly, onto the electoral platform. Self-financed 
attempts at solving problems, the use of  multi-organizational partnerships, bi-
partisan support for social and technical programs, and the emergence of  clear
areas of  professional competence that utilize but are not dependent on federal 
and state support are suggesting new processes at subnational governmental 
levels in which staff  and public agency practitioners are exercising both 
leadership and action skills. Judith Tendler’s (1997) study of  subnational 
government in the state of  Ceará, for example, pointed independently to a 
simple but very real conclusion - give capable people the space to work and 
the encouragement to seek solutions and they will usually find a way through.
The many examples that the Public Management and Citizenship program has
registered and is disseminating are neither the exception nor the norm. Rather, 
they represent elements of  what is perhaps a competing narrative within the 
complexity of  the development debate.
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A “rights”-based approach to public administration is
concerned with ways in which empowerment is 

stimulated and to turn public service
organizations outwards towards citizens.

They are not taking place because of  decentralization or through any clear 
mechanisms of  transference. They are happening because whilst the same 
square meter of  public ground is at the same time municipal, state and federal, 
it is the first or the second depending on the region, that is ultimately held 
responsible.
But the question still needs to be asked, is this merely representative of  haphazard 
or post hoc decentralization, or are more subtle institutional transformations 
taking place? 
Perhaps it becomes necessary to ask if  the hollowed-out State of  the global 
economy and the commented deconstruction of  the Westphalian model 
(McGrew, 1997) are being replaced in a dense and simultaneously multidirectional
manner, not by a new de-centralized State (that would only serve to confirm the 
center), but by a multifocal institutional framework in which a different local 
establishes itself  as a mid-range set of  partnerships and arrangements? Certainly 
Bauman’s (1998) conflictual and marginalizing splitting off  of  the global and 
the local cannot be simply resolved by the harmonious decentralization from 
one to the other; a sequential or staircase model of  planned decentralized 
actions. Could the various examples that are emerging represent what could 
be described as a re-centering of  different alliances within a civic structure of
an expanded public sphere; that which concerns people in communities, their 
responsibilities to one another and also their conflicts (Habermas, 1989, 1996)? 
The rights approach to public administration is in itself  a re-centering from
the general to the specific and, to some extent, from the mandate to the 
electorate. Problems of  governmentality remain, but they are emerging within 
a scenario in which both continuous and discontinuous transformations are 
present.
De-centralization as a narrative may, with hindsight, be shown to have only 
served to confirm the center; to have created a tension between levels of  
government that have sustained, whilst appearing to change, the Nation State. 
The processes that are beginning to emerge within Brazil and other Latin 
American countries may, in time, point to some very different directions for the 
materialization of  democracy and for new patterns of  governance. Within this
process, innovation programs such as the Public Management and Citizenship 
Program may well prove, along with the many other observatories being set up, 
to offer both an important vantage point and some useful contributions.
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NOTES

Paper presented at XXII International Congress of LASA, Latin American Studies Association, Miami, Florida, March 16-18th, 2000.

1. The Public Management and Citizenship Program is essentially a collective endeavour and many thanks are due to my co-director, 
Marta Ferreira Santos Farah, Ilka Camarotti, coordinator of the special project on Poverty, and to the program staff which include 
many FGV postgraduates, which are very capably led by Viviane Novell Ails: Fabian Paschal Cinches, Fernando Martinez de Oliver, 
Hello Batiste Barbs, Juliana Maria Paris Spink, Luis Mario Fujiwara, Maria Beaters de Araújo Asperti, Marlei de Oliveira, Nelson Luiz 
Nouvel Alessio, Patricia Laczynski, Ricardo Ernesto Vasquez Beltrão.
2. Ford Foundation members Bradford Smith, Elizabeth Leeds, Michael Lipsky and Nigel Brooke have been a constant source of 
encouragement and ideas as have many other members of the Ford Governance and Civil Society network. Since 1997, they have 
been joined by Beatriz Azeredo and Marta Prochnik from the BNDES.
3. Taken from the program regulations. A full description of the program, application forms, regulations and all material generated 
can be found on its website (http://inovando.fgvsp.br) or by post at Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação 
Getulio Vargas, Av. 9 de Julho, 2029, Bela Vista, São Paulo (SP), CEP 01313-902, Brazil. Telephone: 55-11-281-7904 - fax: 55-11-287-
5095 - e-mail: inovando@fgvsp.br.
4. By listed order of institution: José Carlos Gomes de Pinho, Humberto Marques Filho, Luis Roque Klering, Fernando Guilherme 
Tenorio, Laura da Veiga, Edna Ramos de Castro, Silvio Caccia Bava, Pedro Jacobi, Nancy Cardia, Thereza Lobo, Marlene Libardoni, 
Grazia di Grazia and Jorge Terena. A key role in the earlier years was played by Ailton Krenak of the Nucleus for Indigenous Culture.
5. Centre of Latin American Studies (Cambridge and the Brazil Center), University of Texas (Austin).
6. At least 1 year of effective operation and coordinated by a subnational public sector agency or indigenous peoples own 
government.
7. A full list of all publications and technical notes is available on the web page, most of which can be downloaded and other 
ordered directly from the program office.
8. See the various papers brought together in Bresser Pereira and Spink (1999).
9. See Evans (1995) for a critical discussion in relation to Central America.
10. For a specific discussion of the non-profit sector, see Smith and Lipsky (1993).
11. See the various countries in the studies organized by Clarke and Pitelis (1993).
12. See Refounding Democratic Public Administration organized by Wamsley and Wolf (1996).
13. Here the works of Friedmann (1992) and Sen (1992) are of extreme importance.
14. See the preliminary work of the Division for Democratic Governance, Swedish International Development Cooperation Agency 
(SIDA) (1998).
15. See recent discussions in Latin America by Botero (1997), Grau (1997), Hopenhayn (1997) and Pinho (1998).
16. This is the broad definition provided by Rosenau (1995), see also March and Olsen (1995).
17. The anxiety grew to alarming levels as the deadline for entries approached - as indeed it continues to do year after year. But, 
true to Brazilian tradition, all the entrants arrived at the last minute, flooding out the FGV mail system and blocking its switchboard.
18. Special thanks to Ricardo Ernesto Vasquez Beltrão, Patrícia Laczynski, Roberta Clemente, Rosane Keppke, Fernanda Martinez de 
Oliveira and José Luis Abreu Dutra for the various tables in this section.
19. A reminder that all material generated within the program is available for downloading from the program’s website or can be 
obtained in printed versions from the program office.
20. Data analyzed by Fernanda Martinez de Oliveira and José Luiz Abreu Dutra.
21. For a fuller description, see Camarotti and Spink (1999, 2000).
22. Research undertaken with Roberta Clemente and Rosane Keppke.
23. Carried out by Ricardo Beltrão.
24. For example, Carroll (1992), Lemaresquier (1980), Smillie and Helmich (1993).
25. For a good discussion on Latin America, see Bebbington (1997).
26. See the study by Tenorio (1997) on the 1996 entrants.

Appendix: the twenty finalists programs 1996-1999

1996
Programa de Saúde Global: Mobile health and documentation program for the rural communities of the municipality of Joaíma 
in the state of Minas Gerais.
Pólo Agroflorestal: Municipal agricultural reform program for the resettlement of rubber workers in Rio Branco, Acre.
Fundo de Desenvolvimento Agropecuário: Municipal development fund in the small town of Tupandi, Rio Grande do Sul, which 
led to a return of younger members of the community and a growth in agricultural development.
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Universalização do Ensino: Program of free education and elimination of illiteracy in the town of Icapui, Ceará, with community 
involvement in the decision-making process.
Projeto Jaburu: Project developed by the indigenous Xavante community of Pimentel Barbosa, in Mato Grosso, for ecological 
preservation of species vital for traditional hunting practices.
Central de Abastecimento de Campinas: Integrated program of food supply and central market organization, in the municipality 
of Campinas, São Paulo.
Programa de Geração de Emprego e Renda: Program for the generation of jobs and income in Quixadá, Ceará, offering technical 
courses and training programs to low-income families.
Programa Nutrir: Nutritional program of the town of Apucarana, Paraná, seeking to reduce infant malnutrition through various 
lines of action.
Coleta de Sementes Nativas do Serrado e das Matas: Preservation of the native woodland and shrubs around the water 
catchment areas of the city of Franca, São Paulo, through community seed identification, collection and transplantation.
Programa Lixo que não é Lixo: Program of waste recycling and food distribution in the city of Curitiba, Paraná, that encourages 
ecological awareness.
Porto Alegre Mais - Cidade Constituinte: Citizen Planning Program in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, developed over successive 
years and already a model for other towns.
Comissão Permanente de Investigação e Fiscalização das Condições de Trabalho: Permanent commission for investigating 
and monitoring work conditions in the state of Mato Grosso do Sul, involving some 300 state, federal, non-governmental and 
community agencies.
Modelo de Gestão dos Resíduos Sólidos: Waste management program in Belo Horizonte, Minas Gerais, integrating activities of 
waste treatment with improvements in the working conditions of the municipal street cleaners and popular education.
Projeto Meninas de Santos: Special program for adolescent prostitutes and street girls in the city of Santos, São Paulo, working 
with self-esteem as the central theme of workshops, leisure activities and job training programs.
Programa Bolsa Familiar para a Educação/Bolsa- Escola: Family education and grant scheme in Brasília, in the Federal District, 
guaranteeing a minimum wage monthly to low-income families with school-age children upon regular classroom attendance.
Programa Municipal de Informação ao Consumidor: Consumer information program in Juiz de Fora, Minas Gerais, seeking to 
help access to lower-cost food products through data banks, and price lists published in local newspapers.
Projeto Casa Rosa Mulher: Health care, counseling and educational activities provided for sex professionals, adolescent girls and 
women in situations of domestic violence or personal risk, in Rio Branco, Acre.
Programa Médico da Família: Rural family doctor program in Londrina, Paraná, providing health services within the rural 
communities.
Projeto São Pedro: Desenvolvimento Urbano Integrado e Preservação do Manguezal: Integrated program aimed at 
preserving swamp vegetation and ecology while working with the urbanization of favelas in the city of Vitória, Espírito Santo. Lines 
of action include habitation, infrastructure, health and education.
Projeto Conviver: Integration of children and elderly people through mutual education in the tiny town of Duque Bacelar, 
Maranhão.

1996
Programa Miguilim: Integrated network of actions for children and adolescents at social risk, in Belo Horizonte, Minas Gerais, 
working with areas such as lodging, food, education, health and family counseling.
Criança Fora da Rua, Dentro da Escola: Family support program in the city of Fortaleza, Ceará, seeking to keep children in school 
and off the streets by offering educational grants for low-income families with school-age children.
Projeto Auto-Estima das Crianças Negras: State initiative by the Maranhão government working with black children and 
adolescents from rural communities to strengthen their sense of cultural and ethnic identity. Procon-Mirim: Consumer education 
program in Brasília, in the Federal District, seeking to teach hildren their rights as citizens under the Consumer Defense Law.
Universidade do Professor: Teacher’s training activities run by the state of Paraná for public school staff, offering specialization 
courses, motivational seminars, and workshops for updating and administrating curricular activities.
Projeto de Interiorização da Fundação Carlos Gomes: Musical education program of the state of Pará for children and 
adolescents in small communities encouraging new values, and creating opportunities for professional musical training.
Programa de Capacitação de Agentes Comunitários: Community health program in the rural town of Alcantil, Paraíba, training 
community-based agents in basic health-care services and disease prevention methods.
Programa Médico de Família: Family doctor program in the city of Niterói, Rio de Janeiro, using small mobile health teams to 
reach areas with little access to health resources, and administrated both by local government and community associations.
Centro de Referência de Atendimento ao Idoso: Specialized health and social care for the elderly population of Vitória, Espírito 
Santo.
Instituição Comunitária de Crédito “Portosol”: Credit program in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aimed at small and micro 
enterprises excluded from the formal financial market.
Programa de Produção Associada com Garantia de Renda Mínima: Municipal development program from Jundiaí, São Paulo, 
creating alternatives for families and individuals in situations of extreme poverty.
PROVE-Programa de Verticalização da Pequena Produção Rural: Program within Brasília, in the Federal District, supporting 
creation of small agricultural industries in rural communities.
Programa de Auto-Demarcação Madijá: Territorial control and inspection program in the indigenous reservation of the Madijá, in 
Acre. Technicians train the Madijá in simplified topographic techniques, so work can be carried out and supervised locally.
Consórcio Intermunicipal de Recuperação da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lajeado: Program for the integrated 
management of the Ribeirão Lajeado basin, in the state of São Paulo, working towards maintaining and recuperating the local 
ecosystem.
Projeto Mutirão Reflorestamento: Forestry project from the city of Rio de Janeiro planting bare hills to reduce landslide risk with 
help from the surrounding
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communities.
Ação Integrada nos Bolsões de Pobreza Urbana: Low cost housing project in Ipatinga, Minas Gerais, promoting community 
involvement both in construction work and in parallel initiatives in areas such as health and education.
Vila Rural: State initiative in Paraná creating rural housing projects for migrant farm workers to stimulate the establishment of rural 
communities and help reduce migration to urban centers.
Abastecer/Comboio do Trabalhador: Food produce price regulation system in Belo Horizonte, Minas Gerais, helping stimulate 
small producers as well as offering the population good quality products at low prices.
Programa Terra Solidária: Rural reform program in Iguaraçu, Paraná, where property owners concede unused land for migrant 
workers to cultivate, trained and assisted by government agents.
Assistência Mãe Canguru: Health program in Recife, Pernambuco, for premature babies where - once past critical state - infants 
exchange hospital incubators for their mother’s breast. Skin to skin contact speeds growth and strength gain, and reduces infection 
risks, as well as reducing operational costs.

1998
Manejo Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Almada: Program of the Almada River basin area in Bahia, encouraging 
sustainable development by implanting industrial initiatives while promoting ecological awareness.
Projeto Plano de Trabalho da Promotoria de Defesa Comunitária: State initiative of Goiás providing legal advice for the low-
income population, defending citizenship rights and encouraging civil rights awareness within these communities.
Programa de Desenvolvimento Auto-Sustentável na Pré-Amazônia Maranhense: Promoting the selfsustainable development 
of the agricultural sector of the pre-Amazonian region of the state of Maranhão.
Núcleo Intersindical de Conciliação Trabalhista: Juridical body made up from a number of workers unions and other class 
organizations seeking to create a permanent space for the negotiation of answers to work-place conflicts in Patrocínio, Minas 
Gerais.
República Bem-Viver: Collective housing project in Santos, São Paulo, for the physically independent, low-income, elderly 
population, as an alternative solution to institutionalization and preserving dignity while avoiding depression and loneliness.
Reforma Agrária Solidária: Agricultural restructuring program helping landless agricultural workers and farmers in the state of 
Ceará negotiate land acquisition loans and grants for the development of production and social infrastructure.
Recuperação da Agricultura Tradicional Indígena e de seus Valores Culturais: Re-introduction into the Kapey indigenous 
community, in the state of Tocantins, of native seeds and plants once used for food and lost in the transition to the “white man’s” 
agricultural process. The process also recuperates forgotten cultural traditions.
Convênio Creches Comunitárias: Involving the lowincome population of Porto Alegre, Rio Grande do Sul, in the decision process 
about the use of public resources for infant education, and the creation of qualified educational spaces for infants of 0-6 years.
Projeto Parteiras Tradicionais do Amapá: Program in the state of Amapá, for the training and supervision of traditional mid-
wives, improving the condition of homebirths and diminishing death-rates, while attaining official recognition for the profession.
Programa Mala do Livro-Bibliotecas Domiciliares: Program from Brasília, in the Federal District, seeking to introduce the 
concept of libraries to the low-income populace and promote social aggregation by establishing community libraries in volunteer 
homes.
Projeto Cidadão: Documentation program in the state of Acre bringing services to economically and socially destitute communities 
for the provision of birth and marriage certificates, identity cards, work permits and other necessary documents at no cost.
Projeto Saúde Mental: Initiative from Belo Horizonte, Minas Gerais, which substitutes the psychiatric hospital as therapeutic 
resource for the mentally ill, providing treatment without social exclusion and re-claiming the citizenship rights of the mentally 
disabled.
Combatendo a Evasão Escolar: Program in Santa Maria, Rio Grande do Sul, encouraging class attendance within the municipal 
school network by creating awareness through meetings with educators, parents and children, and home visits.
Casa do Caminho-Albergue que Abriga Mulheres Vítimas de Violência: Assistencial program for women victims of violence 
and their children in Fortaleza, Ceará, offering social care, health and psychological support and job training, amongst others.
Programa de Fomento a Pequenos Negócios Setor Informal: State program for the generation of jobs and income in Espírito 
Santo through loans for setting up small business enterprises, encouraging the formation of groups and cooperatives.
Educação na Prisão: Initiative from Brasília, in the Federal District, preparing convicts for re-insertion into social and family life, 
and the job market, in order to avoid recurring crime.
Projeto Casa de Zabelê: Providing care for girls who are victims of abuse, violence and sexual exploitation, the program from 
Teresina, Piauí, focuses on the girlchild as developing woman and citizen.
Programa Autogestão da Limpeza Pública: Program from Timóteo, Minas Gerais, decentralizing the public cleaning services by 
setting up cooperatives with the local community, and hiring staff from the community itself.
Câmara do Grande ABC: Intermunicipal consortium of the ABC region of São Paulo formulating regional strategic planning 
through cooperation of the city halls and mayors.
Trienal de Medicina Tradicional do Povo Baniwa e Kuripako: Attempting to preserve the knowledge of popular medicine of the 
Baniwa and Kuripako Indian tribes in Amazonas, as well as discourage the rural exodus of the indigenous peoples.

1999
Programa Construindo uma Educação Escolar Indígena: Co-managed school program from São Gabriel da Cachoeira, 
Amazonas, adapting classes to work with indigenous values and cultural traditions for the mostly indigenous population (90% of 
the municipality).
Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos via Suinocultura: Organic waste recycling program in Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, through the production of pig feed, improving the environment and encouraging the pig farming industry.
Escola Família Agro-industrial de Turmalina: Rural school in Turmalina, Minas Gerais, where students alternate two weeks of 
full-time study boarding at the school, with two weeks in their own communities where lessons can be put into practice.
O Processo de Desenvolvimento Rural Sustentável em Urupema: Organization of civil society for participation in municipal 
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budgeting and decision making to increase jobs and income on an environmentally sound basis in Urupema, Santa Catarina.
Projeto Microbacias Santa Catarina: State project from Santa Catarina for soil recuperation and conservation, controlling 
environmental pollution and improving agricultural production.
Consórcio Intermunicipal de Produção e Abastecimento: Consortium of fifteen municipalities in Maranhão, substituting 
imports and organizing a regional export economy to strengthen agricultural and livestock culture.
Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania: Training program in human rights and citizenship for police agents in 
Macapá, Amapá, with a view to a more humanitarian police force, better equipped to serve the general public.
Projeto Alerta: Program from Presidente Prudente, São Paulo, to help adolescents who have infringed the law find new paths to 
a future life project.
Programa de Modernização Administrativa: Administrative program from the Santo André government in São Paulo aiming at 
reforming the Municipal Administration’s internal dynamics to better respond to local expectations.
Sobral Criança: Program for the promotion of public policies which help construct and consolidate citizenship for children in 
Sobral, Ceará.
Fortalecimento Financeiro do Município com Justiça Fiscal a Serviço da Cidadania: Implementation of a financial and fiscal 
policy based on accounting transparency and civil participation in budgeting in Vitória da Conquista, Bahia.
Fundo Municipal de Aval: Financial loan program for productive sectors as part of the municipal plan for rural development in 
Poço Verde, Sergipe.
Centros de Atenção Psicossocial: Program from the city of Rio de Janeiro giving qualified assistance and attention to psychiatric 
care patients, seeking to maintain integration with families and communities and avoid periodic hospitalization.
Projeto Escola do Campo: Agricultural training program for school age youths in the rural communities of the state of Paraná.
Fique Vivo - Cidadania e Prevenção de AIDS com Jovens na FEBEM: AIDS prevention and civil rights program for youths aged 
12 to 21 interned in the network of state youth shelters in São Paulo, working towards reinsertion and survival in society.
Política Pública Municipal de Abastecimento e Segurança Alimentar de Belo Horizonte: Administrative and financial 
structuring for the coordination and execution of the Municipal Policy for Food Provision and Safety in Belo Horizonte, Minas Gerais.
Projeto de Ação Integrada: Program in Teresina, Piauí, fighting for the eradication and prevention of child labor and exploitation 
in brick factories, recovering citizenship through insertion into schools, families and communities.
Bolsa Familiar para Educação - Bolsa-Escola: Aimed at youths aged 4 to 14, in situations of extreme poverty, this program from 
Belém, Pará, seeks to boost school attendance by giving families a grant for children with a 90% attendance record.
Projeto Rede Autônoma de Saúde Indígena: Project for better living conditions of the indigenous population of São Gabriel da 
Cachoeira, Amazonas, by encouraging citizenship rights and more control in health issues for indigenous organizations.
Programa de Tratamento Participativo de Resíduos Sólidos da Região do Alto Rio Negro: Organization and structuring of 
actions for the treatment and disposal of solid waste in the Alto Rio Negro region of Santa Catarina.  
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PESQUISA DE CAMPO EM 
PSICOLOGIA SOCIAL:
UMA PERSPECTIVA

PÓS-CONSTRUCIONISTA1,2

Peter Spink
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Durante os últimos dez anos, estimulados por pesquisas que fizeram com que 
o Núcleo se transformasse em um foco de debate crítico sobre os processos 
organizativos e a ação social, discutimos, em ocasiões diversas, o que é pesquisa 
em Psicologia Social e o que é pesquisa de campo. Essa reflexão perpassou 
cinco eixos temáticos.
Um primeiro eixo de discussão se preocupou com a relação entre “pesquisado” 
e “pesquisador” e englobou a pesquisa colaborativa, a pesquisa ação, a pesquisa 
participativa e a ética que orienta a pesquisa. O segundo eixo envolveu a questão 
dos métodos e a experiência do Núcleo com o uso de múltiplos e diferentes 
métodos dentro da mesma investigação sem se preocupar com argumentos 
sobre triangulação ou compatibilidade. O terceiro eixo de discussão, mais 
teórico, aproximou os membros do Núcleo a uma abordagem construcionista 
sobre processos sociais e a uma valorização da análise de práticas discursivas 
(M.J. SPINK, 1999); entendendo estas de maneira ampla, como estando situadas 
em lugares e no tempo.
O quarto eixo de reflexão trouxe o reconhecimento de que os estudos feitos 
pelo Núcleo não se caracterizavam, de maneira geral, por um planejamento 
antecipado da estratégia de pesquisa, com a identificação precisa de objetivos 
e a escolha deliberada de métodos de investigação e análise. Ao contrário, a 
pesquisa tendia a se dar a partir da identificação de um ponto de partida, a 
partir da qual: “iria se caminhando sem saber direito como e onde”. O processo 
foi descrito em termos da desnaturalização sucessiva (ou estranhamento) em 
relação à temática em foco, do olhar multidirecional e da ausência de um ponto 
predefinido de chegada ou término, a não ser o sentimento de “ser suficiente”.
O quinto eixo de discussão foi uma conseqüência dos demais e se referiu a como 
“contar” ou “narrar” esses processos ou histórias. Afinal, como estruturar uma 
tese, uma dissertação, um relatório de pesquisa ou um trabalho a ser apresentado 
em congresso, cujo caminho não era necessariamente ortodoxo? Nota-se 
que, enquanto a discussão sobre pesquisa qualitativa já chegou à maturidade 
e alcançou o reconhecimento de sua contribuição e de sua processualidade, 
permanece a tendência de organizar a redação do trabalho dentro dos moldes 
comuns (por exemplo: MELOY, 2002).
Os cinco eixos entravam e saíam das conversas ora se confrontando ora 
fornecendo pistas para linhas argumentativas e tentativas de investigação. Não 
havia um encadeamento lógico, mas influenciaram, cada um a sua maneira, os 
trabalhos feitos pelo Núcleo.
Aparecem mais nítidos em certas investigações onde estes debates tiveram um 
papel mais central, mas estão também presentes nas entrelinhas de muitos dos 
trabalhos já concluídos e nos que estão ainda em andamento.3 
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O Núcleo de Organização e Ação Social tem um compromisso com os eventos 
cotidianos e com a busca de ações que reduzam as desigualdades e melhorem a 
qualidade da vida coletiva. Em conseqüência desta postura, a elaboração teórica 
do núcleo tende a se preocupar com o terreno teórico de médio alcance; de 
conceitos e esquemas parciais que ajudam a compreender as possibilidades de 
ação em um lugar ou contexto específico, mas que não são necessariamente 
generalizáveis além desse horizonte.
Durante essas discussões, o sentido de “campo” e, portanto, de “pesquisa de 
campo” mudou muito. Inicialmente a visão de “campo” presente nas conversas 
aproximava-se da antropologia tradicional, ou da sociologia da Escola de Chicago 
da década de 1930 quando Robert Park transferiu as práticas de pesquisa da 
primeira geração dos antropólogos para as ruas de Chicago (COULON, 1995).
Nesta visão, a pesquisa de campo se referia à observação e à interação com as 
pessoas “no seu habitat natural”, no lugar específico da ação fora das paredes 
do laboratório. Era um campo que existia num “lugar” e quando o pesquisador 
não estava “no lugar”, também não estava “no campo”. O “campo” portanto 
era onde o pesquisador ia para fazer seus estudos.
A próxima fase foi marcada pela retomada das idéias de Kurt Lewin (1952) 
sobre o campo como a totalidade de fatos psicológicos que não são reais 
em si, mas são reais porque tem efeitos. Começou-se a incluir os meios de 
comunicação nos estudos, não como objetos específicos de investigação, mas 
como componentes do campo;
incluiu-se também documentos diversos e abordagens que buscavam 
acompanhar eventos no tempo em vez de congela-los como numa fotografia 
instantânea.
Na terceira fase, uma preocupação crescente com a intersubjetividade e com a 
discussão construcionista sobre linguagem e ação levou a uma perspectiva na 
qual os horizontes e os lugares eram compreendidos como produtos sociais 
e não como realidades independentes. O “campo” começou a ser visto não 
como lugar específico, mas como a situação atual de um assunto, a justaposição 
de sua materialidade e socialidade (LAW & MOL, 1995). Nesta
ótica, não é o campo que tem o assunto, mas – seguindo Bourdieu (ORTIZ, 
1983) - é o assunto que tem um campo.
No início do segundo semestre de 2002, o Núcleo decidiu discutir de maneira 
mais sistematizada essas diferentes perspectivas acerca do campo. Ao juntar as 
conclusões neste texto, pensei que seria interessante iniciar com uma história. 
Contar histórias faz parte do processo de pesquisa – pelo menos no tipo de 
Psicologia Social que fazemos no Núcleo – e contar histórias é também uma 
ação importante na vida cotidiana. Quantas vezes, quando as pessoas querem 
relatar uma experiência importante, uma inovação ou uma ação social, se 
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sentem mais confortáveis narrando o processo. Quantas vezes quando não 
sabemos como elaborar o texto de uma investigação recorremos à segurança 
da expressão: “conte como aconteceu”.

CONTANDO HISTÓRIAS: O CAMPO DA BONECA
CONTADORA DE HISTÓRIAS

Nós contamos histórias e nós nos tornamos as histórias 
que nós contamos. Os contadores e contadoras de 
histórias nos contam sobre valores, sobre heróis, heroínas, 
sobre o passado e sobre o presente, para que possamos 
vir a ser as histórias que são contadas. Seguramos seus 
aventais, sentamos no chão a seus pés e nos localizamos e 
posicionamos nas tramas que aí desenrolam.

Mas na vida cotidiana há muitos contadores de histórias e, diferente do Pinóquio, 
não há um grilo falante para dizer quais são as histórias boas e quais são as 
histórias más; as histórias que devemos ou não devemos acreditar.
A fotografia é de uma boneca contadora de histórias (“story teller doll”). Ela tem 
uns 20 centímetros de altura e está contando uma história para as crianças que 
estão no seu colo. Ela foi feita por Rose Brown dos Pueblos de San Ildefonso 
e Cochiti, Novo México, e as estatuetas “contadoras de histórias” são parte da 
história moderna dos povos indígenas desta região.
Muitos dos Pueblos de Novo México têm uma longa tradição de figurinhas de 
cerâmica, entretanto a boneca contadora de histórias é uma figura contemporânea. 
Em 1964, um colecionador de artesanato indígena, Alexander Girard, sugeriu 
à ceramista Helen Cordero, do Pueblo de Cochiti, a inclusão de mais crianças 
nas figuras de mãe e criança que fazia. Ela pensou muito e eventualmente fez a 
figurinha de um homem com cinco crianças sentadas
no colo e nos ombros. A figurinha foi feita em memória a seu avô Santiago 
Quintana, um famoso contador de histórias para crianças (BAHTI, 1988). A 
pequena boneca contadora de histórias, portanto, conta histórias e também tem 
uma história. O meio, como McCluhan (1964) diria, é também uma mensagem.
Era uma vez... que eu não sabia da existência de bonecas contadoras de história. 
Mas um dia, andando numa pequena cidade nos Estados Unidos, entrei numa 
exposição de artesanato para ver, ler e conversar. Numa outra ocasião anos 
depois, entrei em outra exposição, conversei com mais pessoas e finalmente 
comprei uma pequena boneca contadora de histórias para presentear uma pessoa 
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muito especial que tinha acabada de editar um livro sobre práticas discursivas.
Este é um bom lugar para começar a nossa discussão de campo; com o campo 
das bonecas contadoras de história. Primeiro é claro que não há um campo 
independente das bonecas contadoras de história; um lugar específico onde você 
pode ir e dizer “este é o campo das bonecas contadoras de história”. O campo 
das bonecas contadoras de histórias é um processo contínuo e multi-temático 
no qual as pessoas e os eventos entram e saem dos lugares, transformando-se 
em versões e produtos que também são feitos por pessoas e
utilizados por pessoas em diálogos que podem ser lentos e distantes, mas 
mesmo assim acontecem. Por exemplo, a conversa entre ceramista e dono de 
loja: Eles gostaram da minha figurinha, talvez eu devo fazer mais. Ou de alguém 
que prepara um livro e conversa com os leitores a partir de outras conversas: 
Nós não incluímos as histórias sobre a criação do mundo no livro das histórias 
dos pueblos, porque os lideres religiosos não concordaram; estas histórias são 
muito centrais para sua visão do mundo e eles não gostam que as suas histórias 
sejam consideradas uma mera curiosidade ou um divertimento. Como Mary 
Jane Spink deixa claro num texto recente, ninguém fala sozinho.

Todo enunciado é resposta ao enunciado que o procedeu. Está, portanto, atravessado por 
dialogicidade. É o que chamamos de interanimação dialógica. Distinguindo-se das unidades 
de significação da linguagem – as palavras e as sentenças – que são impessoais, não pertencem 
a ninguém e não são endereçados a ninguém, o enunciado tem tanto um autor (e portanto 
expressividade) como um destinatário. Este destinatário pode ser um participanteinterlocutor 
imediato que está presente em um diálogo do cotidiano, um coletivo diferenciado de especialistas 
em alguma área de comunicação cultural específica, um público mais ou menos diferenciado, 
um grupo étnico, contemporâneos, pessoas de mentalidade semelhante, oponentes e inimigos, 
um subordinado, um superior, alguém que lhe é inferior, familiar, estrangeiro e daí por diante. 
E pode ser também um outro indefinido, não concreto.

(MJ SPINK 2003, no prelo)
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Não há um campo independente das bonecas contadoras de história porque 
estamos sempre potencialmente no campo das bonecas contadoras de história, 
mesmo que nossa presença seja quase impossível de detectar; estando nós 
longe do Novo México, longe dos textos, longe do dia a dia das ceramistas e 
longe de tudo. Ao contar esta pequena história, uma das muitas que podem ser 
contadas sobre as bonecas contadoras de histórias, podemos ver como a minha 
relação com as bonecas contadoras de história mudou, de quase inexistente pra 
não tão inexistente. De olhe lá, eu já li algo sobre estas figuras para estes são os lugares, 
livros, pessoas que serão necessários contatar pra aprender mais, pra escutar mais, pra pensar 
mais, para discutir mais. Ao relatar, ao conversar, ao buscar mais detalhes também 
formamos parte do campo; parte do processo e de seus eventos no tempo.
Mas quem somos nós? O nós desta história que eu acabei de contar é composto 
de pessoas presentes e pessoas ausentes, mas também presentes de maneira 
coletiva. Uma é uma pessoa curiosa que também é psicólogo social. Curiosidade 
é uma característica social ubíqua do dia a dia e é uma das pedras fundamentais 
da noção coletiva de mudança; do pressuposto que as coisas podem ser 
diferentes. Ao relatar, neste texto, uma parte de uma das histórias das bonecas 
contadoras de histórias, esta pessoa curiosa que também é psicólogo social 
a entrelaça dentro de um outro campo, o campo do debate sobre a pesquisa 
em Psicologia Social onde os leitores continuam a conversa tornando – neste 
processo - as histórias das bonecas contadoras de histórias psicologicamente 
relevantes. E quando, como psicólogos sociais, fazemos pesquisa, o que 
fazemos? Argumentamos que um tema, um campo, ou melhor, um campo-
tema merece ser estudado, merece nossa atenção como psicólogos sociais.
Propomos que é psicologicamente relevante.
Há campo-temas que já foram declarados psicologicamente relevantes tantas 
vezes que corremos inclusive o risco de assumi-los como óbvios - como fatos 
independentes e autônomos - esquecendo que são construções sociais. Por 
exemplo, o campo de “meninos e meninas de rua”, o campo das “estereotipias 
raciais” ou dos “portadores de deficiência” ou do “desenvolvimento 
comunitário”, da “redução da pobreza”, da “globalização” ou da “exclusão 
digital”.
A identificação do campo, por exemplo, em resposta à questão “sobre o que 
você está trabalhando?”, não somente o torna psicologicamente relevante, mas 
também psicologicamente presente.
Assim, ao dizer, “estou trabalhando com os múltiplos sentidos da criança 
presente no Estatuto da Criança e o Adolescente”, você está propondo a 
relevância de um campo-tema e também anunciando seu posicionamento neste 
campo-tema. O restante é uma questão de lugares de encontro, de opções de 
engajamento e de possibilidades de diálogo. A única diferença entre nós como 
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pessoas na rua, interessadas em assuntos, buscando fazer experiências para ver 
se algo dá certo, e nós como psicólogos sociais, é quando tornamos o assunto 
“disciplinarmente presente”. Veja, por exemplo, as justificativas que podem 
ser encontradas nas introduções de nossos trabalhos, artigos e teses, quando 
estamos argüindo a favor da presença e da importância de um campo-tema e 
nos colocando dentro desse campo, não como indivíduos, mas como parte de 
um coletivo: “os psicólogos”.
Os construcionistas argüiram faz tempo (IBAÑEZ, 2001) que não há nenhuma 
diferença fundamental entre curiosidade e ciência; e também entre a ciência 
e os demais saberes e conhecimentos presentes no mundo social. Investigar 
é uma forma de relatar o mundo e a pesquisa social é tanto um produto 
social para relatar quanto um produtor de relatos; uma maneira de contar – e 
produzir - o mundo. A pesquisa nasce da curiosidade e da experiência tomados 
como processos sociais e intersubjetivos de fazer uma experiência ou refletir 
sobre uma experiência. Podemos chamá-la de uma experiência disciplinada 
pelas práticas de uma coletividade, seja esta uma comunidade agrícola, um 
movimento de parteiras tradicionais ou de bolsistas do CNPq. Agora, qualquer 
disciplina coletiva – no nosso caso a disciplina dos psicólogos sociais dentro 
das ciências humanas e sociais - tem seus pontos positivos e negativos, suas 
contradições e paradoxos (FOUCAULT, 1975). As disciplinas acadêmicas em 
geral se fundam na boa fé e na esperança de que agem para o bem público. 
Sem disciplina – entendida como regras, normas e pressupostos, ou limites – 
não há coletividade; os libertários e os anarquistas também têm sua disciplina, 
seus pressupostos sobre governança, responsabilidade coletiva e a maneira de 
conduzir a vida diária. Uma disciplina acadêmica é somente isto: uma disciplina; 
nem mais ou menos importante, superior ou inferior a qualquer outra prática 
de análise e discussão instituída. É mais uma maneira de contribuir para o dia 
a dia.
Para qualquer Psicologia Social que assume os argumentos contrucionistas 
como válidos, a questão da nossa contribuição acadêmica levanta muitas 
questões morais; aliás, ela é “a” questão moral. Nossa presença no dia a dia 
de discussão, no debate diário da construção de sentidos e argumentação 
nos campo-temas, não é automática ou pre-autorizada pelas palavras mágicas 
“ciência” ou “pesquisa”. Ao contrário é algo que, mais cedo ou mais tarde, terá 
de ser negociada e debatida. Isso acontece também no dia-a-dia de qualquer 
um: Quem é você, o que quê você tem a ver com isto?; O que quê você pensa?; 
Olha você tem que falar o que pensa, você está implicado também, isto é parte 
de sua vida, queira ou não. Dado que o dia-adia e a investigação psicossocial 
compartilham a mesma fronteira da curiosidade (KELLY, 1955; GARFINKEL, 
1967), devemos esperar e estar preparados para responder como psicólogos 
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sociais: o que é que nós estamos fazendo, como e aonde? O que temos a ver 
com o campo-tema; O que estamos fazendo ali? Qual é a nossa contribuição, a 
nossa parte neste processo? Precisamos aprender que ser parte do campo-tema 
não é um fim de semana de pesquisa participante e muito menos uma relação 
de levantamento de dados conduzido num lugar exótico, mas é, antes de mas 
nada, a convicção moral que, como psicólogos sociais, estamos nesta questão, 
no campo-tema, porque pensamos que podemos ser úteis.
Ser útil pode ser algo como o apoio ao debate ou, dado que nenhuma teoria 
ou argumento viaja por conta própria (LATOUR, 1987), ajudar os saberes e 
conhecimentos presentes a viajar para que outros possam conecta-los com 
outras idéias e possibilidades dentro do processo de coletivização. Pode ser 
também a contribuição de trazer outras vozes para o debate, de mostrar outras 
posições e outros argumentos. A contribuição que nós temos pra oferecer é 
provavelmente diferente em casos diferentes e dificilmente os seus limites e 
alcances estarão claro para nós. Mas é muito importante que não nos esqueçamos 
de perguntar: “E daí? Por que isto é importante?”, “Por que estou aqui?”.
Tornar algo psicologicamente relevante não é um processo simples e muito 
menos sem problemas. Há muitos, infelizmente, que consideram que tornar 
algo psicologicamente relevante é capta-lo; torna-lo parte integral da Psicologia, 
algo que só nos os psicólogos sabemos ou, muito pior, que só os psicólogos 
tem a habilidade de resolver. Trata-se de uma escolha ética que precisamos 
fazer entre possessão ou contribuição; propriedade ou utilidade; de ser um 
agrupamento de interesses privados ou ser parte da coletividade social.

A CONSTRUÇÃO E NEGOCIAÇÃO DO CAMPO-TEMA

Se o campo não é um lugar específico, delineado, separado e distante, segue 
que estamos sempre potencialmente em múltiplos campos. Podemos variar em 
relação à nossa centralidade no campo, mas as matrizes do campo estão sempre 
presentes; sempre temos acesso – pelo menos de maneira subordinada e tática 
(CERTEAU, 1994) – a uma parte das conversas e ações que o produzem e 
reproduzem.
É esta potencialidade de movimento do pesquisador ou pesquisadora, ou 
de qualquer pessoa como parte do campo, que mostra não somente as 
possibilidades, mas também as restrições de acesso aos espaços chaves de 
argumentação e debate. Campo, entendido como campo-tema, não é um 
universo “distante”, “separado”, “não relacionado”, “um universo empírico” 
ou um “lugar para fazer observações”. Todas estas expressões não somente 
naturalizam mas também escondem o campo; distanciando os pesquisadores 
das questões do dia a dia. Podemos, sim, negociar acesso às partes mais densas
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do campo e em conseqüência ter um senso de estar mais presente na sua 
processualidade. Mas isso não quer dizer que não estamos no campo em outros 
momentos; uma posição periférica pode ser periférica, mas continua sendo 
uma posição.
O campo-tema, como complexo de redes de sentidos que se interconectam, 
é um espaço criado - usando a noção de Henri Lefebvre (1991) - herdado ou 
incorporado pelo pesquisador ou pesquisadora e negociado na medida em que 
este busca se inserir nas suas teias de ação. Entretanto isso não quer dizer que 
é um espaço criado voluntariamente. Ao contrário, ele é debatido e negociado,
ou melhor ainda, é argüido dentro de um processo que também tem lugar 
e tempo. Mesmo quando herdamos um campo-tema ou usamos termos que 
presumimos como legítimos, por exemplo, o campo dos movimentos sociais 
de HIV/AIDS, continuamos a negocia-lo através dos argumentos sobre a sua 
importância como tópico.
Campo portanto é o argumento no qual estamos inseridos; argumento este 
que têm múltiplas faces e materialidades, que acontecem em muitos lugares 
diferentes. Os lugares – por exemplo uma aldeia de pesca – fazem parte do 
campo tanto quanto as conversas (RIBEIRO, 2003). Uma aldeia de pesca pode 
ser um dos lugares onde um argumento está presente, parte de um campo-
tema de conflitos sobre saberes e de opções de desenvolvimento; mas haverá 
muitas outras. Entramos nesses lugares quando entramos no debate sobre o 
conflito de saberes e sobre opções de desenvolvimento e não quando entramos 
na aldeia; a aldeia é somente uma parte da territorialidade do campo-tema. 
Igualmente podemos estar na mesma aldeia por outras razões, por exemplo 
para discutir sobre partidos políticos, práticas de saúde ou turismo.
Nada acontece num vácuo; todas as conversas, todos os eventos, mediados 
ou não, acontecem em lugares, em espaços e tempos, e alguns podem ser 
mais centrais ao campo-tema de que outros, mais accessíveis de que outros 
ou mais conhecidos de que outros. Algumas conversas acontecem em filas 
de ônibus, no balcão da padaria, nos corredores das universidades; outras são 
mediadas por jornais, revistas, radio e televisão e outras por meio de achados, 
de documentos de arquivo e de artefatos, partes das conversas do tempo 
longo presentes nas histórias das idéias. Alguns até podem acontecer com hora 
marcada, com blocos de anotações ou gravadores. Entretanto, esses lugares 
não são contextos; os blocos de anotações, os gravadores, o ônibus, a padaria, 
a universidade, os jornais, o rádio, os documento, os achados e artefatos são, 
como materialidades, também partes das conversas. O social, para usar a teoria 
de actor-network,4 não é independente das matérias e nem é dependente delas; 
ao contrário, o social é produzido por e simultaneamente produz “redes de 
materiais heterogêneos” (LAW & HETHERINGTON, 2001) incluindo 

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   95 28/11/2017   10:07:17



96

pessoas, textos, técnicas, falas, máquinas e conceitos. A conversa e o bloco 
de anotações não são acontecimentos independentes; o bloco de anotações 
é também parte da conversa, ele também é constitutivo, como também é o 
consentimento informado em pesquisa social (MENEGON, 2003).

Quando falamos sobre a boneca contadora de histórias, argüimos que é possível 
pensar num campo de interesses em termos de discussões que envolvem a boneca 
contadora de histórias e argüimos que talvez isto seja útil. Também é provável que, 
em certos lugares do Novo México, há outras conversas, mais densas, e eventos 
importantes para a compreensão desta processualidade onde podemos escutar e 
ampliar as vozes que são mais ativas na construção da boneca e sua materialidade. 
Mas isso não quer dizer que o campo é lá. O campo para a Psicologia Social, para 
repetir, começa quando nós nos vinculamos à temática...o resto é a trajetória que 
segue esta opção inicial; os argumentos que a tornam disciplinarmente válida e 
os acontecimentos que podem alterar a trajetória e re-posicionar o campo-tema.
Quando falamos em negociar falamos em processos que são multidirecionais. 
Processos que podem ser iniciados em qualquer momento e por qualquer parte, 
pessoa ou acontecimento. Muitos de nós tivemos a experiência de iniciar uma 
investigação no ponto A e terminar no ponto J, com uma questão diferente ou 
um outro ângulo que foi sugerido de alguma maneira por aquilo que aconteceu 
durante a investigação. Às vezes foram os próprios acontecimentos; às vezes 
foram os horizontes que abriram e fecharam; às vezes terminamos porque é 
um bom momento, porque não é possível avançar muito mais ou porque os 
caminhos estão fechados.
A boneca contadora de histórias é ao mesmo tempo uma história social e um 
artefato. Não são “os termos em que o mundo é conhecido”(GERGEN, 1985), 
os únicos artefatos sociais que interessem os psicólogos sociais construcionistas. 
Também estamos interessados nos seus produtos. Todos os artefatos são sociais: 
não somente os termos, mas também as terminologias e as múltiplas construções 
históricas cujas materialidades são parte do dia a dia. Caminhos, automóveis, casas, 
máquinas, computadores podem parecer ser os artefatos técnicos de um mundo 
objetivo, mas sua materialidade é construída em falas, às vezes consensualmente 
e às vezes – muitas vezes – não.
Para a Psicologia Social, o passado está sempre no presente por de sua contribuição 
constante aos textos múltiplos do polissêmico dia-a-dia. Não há dúvidas de que 
os produtos materializados de nossos debates e argumentos doem e matam, 
mas nós não podemos culpar mais ninguém por sua presença. A pólvora, por 
exemplo, foi utilizada durante séculos para produzir fogos de artifício para o 
divertimento de crianças e adultos, bem antes de virar um armamento.
Em meados do século dezessete, o mar era visto como ameaçador; suas 
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tempestades eram assustadoras e algo e a ser evitado a tudo custo. As aldeias 
que dependiam do mar para a sua sobrevivência eram construídas voltadas 
para a terra, de costas para o mar. O mar é o mesmo no século vinte e um, nem 
mais nem menos tumultuoso; mas agora é o foco de lazer, repleto de sentidos 
de prazer e as cidades são construídos de frente para o mar (CORBIN, 1994).
O passado está no presente pelas muitas falas e em tempos diferentes. Essas não 
são homogêneas, mas heterogêneas; às vezes são consensuais às vezes conflitivas. 
Diferentes regras institucionais, construídas em momentos diferentes, podem 
fazer com que nossa vida diária pareça confortável e inevitável, mas nós não 
necessariamente as seguimos e quando as seguimos, nem sempre o fazemos de
maneira cega. É a presença simultânea, conforme argumentou Bloch (1977), 
de diferentes repertórios de análise e de argumentação que permite que aquilo 
que é visto às vezes como inevitável (ou dominante) seja derrubado. Nossas 
categorias são sociais, mas é um social denso e aberto às contradições de versões 
alternativas. Os processos hegemônicos e a coletividade como intelectual 
orgânico não são forças separadas, organizadas confortavelmente em espaços 
diferentes e distintos de ação. Ao contrário, eles estão presentes na cacofonia e
polifonia das falas situadas, dos artefatos e das materialidades dos lugares 
(SPINK, 2001a, b).  
Esta noção mais ampla de campo-tema como debate constante e sem limites ou 
fronteiras, tem muitos pontos de intersecção com a noção de “matriz” utilizada 
por Ian Hacking (1999):

As idéias não existem no vácuo, habitam situações sociais. Vamos chamar isto a matriz 
dentro na qual uma idéia ou conceito é criado (…). A matriz dentro da qual a idéia de mulher 
refugiada é formada é um complexo de instituições, ativistas, artigos de revista, advogados, 
decisões jurídicas, procedimentos imigratórios. Para não falar da infra-estrutura material, 
barreiras, passaportes, uniformes, balcões de aeroporto, centros de detenção, tribunais e os 
campos para crianças refugiadas. Você pode querer considerar estes como sociais porque seus 
sentidos são o que são importantes para nós, mas são materiais e sua materialidade faz uma 
diferença substantiva para as pessoas. Igualmente, as idéias sobre mulheres refugiadas afetam 
o ambiente material (porque mulheres refugiadas não são violentas e não há necessidade de 
armas, mas há uma grande necessidade de papel, papel, papel)... (HACKING, 1999 p.10)

A noção de matriz chama a atenção para o lugar como sendo constitutivo de falas 
e conversas, incluindo a conversa em sua materialidade. As pessoas não são iguais 
e onde elas falam, como elas falam e quando elas falam são partes mutuamente 
constitutivas (Harraway, 1995). Acontecimentos sociais não acontecem, eles têm 
lugar. A materialidade é social; ela é produzida em fala, sua existência é argüida e 
a fala continua dentro e em volta dela.
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A materialidade tem também as características de um meio na medida em que 
permite conversas com outros lugares e tempos. Por exemplo, para ter uma 
noção de “caminho” é necessário ter uma noção de onde e para onde; por 
exemplo – “o caminho do mar”. Para ter um caminho público é necessário 
ter uma noção de propriedade coletiva distinta da privada. O caminho do 
interior para São Paulo numa determinada época não era um caminho como a 
Rodovia Anhanguera de hoje. O caminho ia de fazenda para fazenda, dentro 
das fazendas, e era necessário alguém ir à frente, negociando acesso.
Hoje temos estradas públicas de mão dupla, pedágio, ônibus, gasolina, pneus 
e congestionamento de fins de semana na época dos feriados. Na Europa 
de hoje, as grandes estradas seguem os traçados elaborados pelo Império 
Romano, obedecendo ao princípio do que o caminho mais rápido entre dois 
pontos é uma linha reta, e materializando nos seus traçados a hegemonia 
presente na expressão todos os caminhos levam a Roma. Nos mesmos moldes, a 
internet, documentos, artefatos de todos os tipos podem também ser partes 
do campo, maneiras de aumentar a nossa capacidade de diálogo. Jornais, 
por exemplo, são somente uma parte do processo social complexo da 
“publicidade”, no seu sentido de tornar público (HABERMAS, 1984).
O documento público não é um mero registro, ele é parte do processo; ele é 
materialidade e não matéria, parte de um diálogo lento, tal como também são 
as estradas e caminhos.

VISITANDO O PROFESSOR LEWIN

Esta interação entre uma Psicologia Social puramente social e uma Psicologia 
Social que incorpora a construção das materialidades também incorpora 
alguns elementos do trabalho de Kurt Lewin.
Sem dúvida a noção de campo em Bourdieu é também importante, mas talvez 
com Bourdieu os vínculos mais fortes estão com a noção de hábitus (ORTIZ, 
1983) porque a noção de campo em Bourdieu tem um alcance maior do 
que um campo-tema, se referindo a um número de campo-temas dentro da 
estrutura de classes. Na área da Ciência Política a noção de   (SABBATIER & 
JENKINS SMITH, 1993) utiliza a idéia das redes e conexões, coalizões que 
advogam e formam os contornos da política pública, também com paralelos à 
noção de matriz. Entretanto é com Lewin que temos provavelmente o maior 
débito histórico, especialmente por causa de sua ruptura com o conceito 
clássico de um campo distinto e objetivo.
Esta é a introdução que Dorwin Cartwright fez à teoria de campo de Lewin 
na coletânea publicada após da sua morte (Teoria do campo nas ciências sociais – 
LEWIN, 1952):
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Todo comportamento é concebido como uma mudança, de alguma forma, de um campo 
num determinado tempo. Ao tratar da Psicologia Individual o campo dentro do qual o 
cientista tem que trabalhar é o espaço de vida do indivíduo. O espaço de vida consiste da 
pessoa e o ambiente psicológico que existe para ele. Ao lidar com a Psicologia de Grupo ou 
a Sociologia, uma formulação similar é proposta. Nós podemos falar do campo dentro do 
qual o grupo ou a instituição existe com exatamente este mesmo sentido, o espaço de vida 
do grupo consiste do grupo e o seu ambiente como existe para o grupo.

Na expressão “como existe para o grupo” (as it exists for the group), encontramos a 
resolução pragmática de Lewin para a questão da existência, que ele formulou 
de maneira geral na expressão: “o que é real é que tem efeitos” (what is real is 
what has effects. Lewin, 1936 p.19). Para Lewin, a teoria de campo não era uma 
teoria, mas um método de analisar relações causais e construir conceitos; de 
trabalhar com a noção de que qualquer evento é o resultado de múltiplos 
de fatores. Sua concepção de que qualquer comportamento ou mudança no campo 
psicológico depende somente do campo psicológico naquele tempo, também, introduziu 
uma perspectiva complexa sobre o tempo (o presente, o futuro no presente e o 
passado no presente), uma noção de processualidade e também a necessidade 
de trabalhar no nível tanto macroscópico quanto microscópico, incluindo o 
que ele chamou de “unidades situacionais” (que aproxima o terreno de médio 
alcance).

Temos que conceber a vida do grupo como o resultado de constelações específicas de forças 
dentro da conjuntura (setting) mais ampla.... o campo como um todo, incluindo seus 
componentes psicológicos e não psicológicos (LEWIN, 1952 p .174)

Lewin discutiu a relação entre os espaços psicológicos e nãopsicológicos a 
partir de três noções: o espaço de vida psicológico (ou o equivalente em 
termos do grupo, instituição ou comunidade); o reconhecimento de que há 
múltiplos processos no mundo físico e social que não afetam o indivíduo 
(ou grupo, instituição ou comunidade) neste momento de tempo; e a zona 
fronteiriça, onde certas partes do mundo físico e social podem afetar o estado 
do espaço de
vida do indivíduo, grupo, instituição ou comunidade naquele momento. Por 
exemplo, a comida que está atrás da porta não afeta o espaço de vida da 
pessoa, a não ser que a pessoa saiba o que está lá, ou saiba que a porta 
é a do armário da cozinha onde são guardados os biscoitos. A noção de 
zona fronteiriça chama atenção para os horizontes e às maneiras pelos quais 
horizontes podem ser ampliados ou reduzidos, por exemplo, no processo 
de exclusão ou inclusão social (CAMAROTTI & SPINK, 2000; SPINK, 
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2003) e como as “portas” da vida cotidiana podem ser igualmente abertas 
ou fechadas, conhecidas ou escondidas. “Amanhã”, como lugar no tempo 
e espaço, é uma coisa para alguém que tem uma agenda de atividades; que 
recebe por mês e que trabalha regularmente de segunda a sexta. Amanhã não 
é o mesmo para alguém que não tem agenda, que não tem emprego e que não 
sabe o que vai acontecer - amanhã.
Lewin discute a questão da zona fronteiriça num pequeno, mas brilhante, 
trabalho sobre Psychological Ecology (LEWIN, 1952):

Qualquer tipo de vida de grupo ocorre numa situação com certos limites; limites daquilo que 
é possível e que não é possível e que pode ou não acontecer. Os fatos não psicológicos de clima, 
de comunicação, as leis do país ou da organização são partes freqüentes destas limitações 
externas. A primeira análise do campo é feita do ponto de vista da ecologia psicológica, o 
psicólogo estuda os dados não-psicológicos para descobrir o sentido dos dados em determinar as 
condições da vida do indivíduo ou grupo. Somente depois que estes dados são conhecidos, é que 
o estudo psicológico pode começar a investigar os fatores que determinam a ação [..] naquelas 
situações demonstradas como significativas (p.170)

Lewin fala a partir de uma perspectiva subjetiva, mas é uma subjetividade 
social, mesmo quando ele discute o indivíduo. Por que as pessoas comem o 
que comem?. Esta foi a pergunta inicial do estudo que serviu como foco para 
a sua discussão de Psicologia Ecológica. Porque está na mesa!, veio a resposta. A 
não ser nas famílias mais ricas, a comida que se come é a comida que está na 
mesa ou seu equivalente. A questão, de fato, é outra: descobrir como a comida -
e qual comida - chega à mesa. Para entender como a comida chega à mesa é 
necessário analisar os múltiplos canais, portas e porteiras, dentro dos quais 
os componentes e os sentidos práticos da refeição estão sendo construídos, 
incluindo tradições, panelas, mercados, produtos e práticas sazonais. Buscando 
uma perspectiva de médio alcance, Lewin chegou muito perto da noção 
de matriz; especialmente quando focalizou o espaço de vida do grupo, da 
instituição e da comunidade.
Se voltarmos agora àquele campo objetivo, distinto e empírico, herdado da 
antropólogia e tornado local pela Sociologia da Escola de Chicago, percebemos 
a importância da mudança introduzida por Lewin. O campo é o método e 
não o lugar; o foco está na compreensão da construção de sentidos no espaço 
de vida do indivíduo, grupo, instituição ou comunidade. Percebemos também 
com mais clareza a importância do movimento introduzido por Hacking ao 
desfocar o indivíduo, grupo, instituição ou comunidade e focar o tema. Campo 
é o campo do tema, o campo-tema; não é o lugar onde o tema pode ser 
visto – como se fosse um animal no zoológico – mas são as redes de causalidade 
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intersubjetiva que se interconectam em vozes, lugares e momentos diferentes, 
que não são necessariamente conhecidos uns dos outros. Não se trata de uma 
arena gentil onde cada um fala por vez; ao contrário, é um tumulto conflituoso de 
argumentos parciais, de artefatos e materialidades.

A INVESTIGAÇÃO EM AÇÃO

Quando fazemos o que nós chamamos de pesquisa de campo, nós não estamos 
“indo” ao campo. Já estamos no campo, porque já estamos no tema. O que nós 
buscamos é nos localizar psicossocialmente e territorialmente mais perto das partes 
e lugares mais densos das múltiplas interseções e interfaces críticas do campo-tema 
onde as práticas discursivas se confrontem e, ao se confrontar,
se tornam mais reconhecíveis (Long, 2001). Para fazer isso, não há métodos bons 
ou ruins; há simplesmente maneiras de estar no campo-tema, incluindo a poltrona 
da biblioteca. Método, nada mais é de que a descrição do “como”, “onde” e “o 
que”. O escritor inglês Rudyard Kipling, escreveu em 1902: “Eu mantenho seis 
serviçais honestos que me ensinaram tudo que sei; seus nomes são “o que” , “por 
que” e “quando”, e “como ”, “onde” e “quem”. (I have six honest serving-men,(they 
taught me all I knew), their names are What and Why and When, and How and Where and 
Who – The Elephant´s Child, Just So Stories).
Ao abrir a noção de método desta maneira, aumentamos e não diminuímos a nossa 
obrigação de entender as conseqüências de nossa presença no campo-tema. O 
campo-tema não é um aquário que olhamos do outro lado do vidro; é algo do qual 
fazemos parte desde o primeiro momento em que dissemos, “estou trabalhando 
com........”. A investigação em ação, portanto, se refere à ação da investigação; sua 
localização como parte do tema. Conversar sobre o
que entendemos, ampliar argumentos, narrar e publicar o que parece importante 
narrar ou publicar, não são atividades eventuais e opcionais. Estamos no campo-tema 
porque disciplinarmente achamos que podemos ser úteis e é sempre bom lembrar 
que, ao contrário da posição confortável da separação de problema e solução na 
famosa frase atribuída ao Lenin – se somos parte da solução, provavelmente somos 
também parte do problema.
Lugares, eventos, pessoas, rostos, artefatos, documentos, impressões, recortes, 
anotações, lembranças, fotos e sons em partes e em pedaços (muitos pedaços); 
um confronto de saberes uma negociação de sentidos numa busca de ampliar 
possibilidades de transformar práticas. Só o mal avisado pode pensar que isso 
é uma atividade neutra. Por exemplo, ao tirar fotos de mulheres na zona rural e 
construir uma parede de fotos no lugar onde não tem espelhos e muito menos 
vitrines, o que fazemos é dialogar; com a identidade urbana e a identidade rural, 
com a feminilidade, a família, a beleza, as questões de gênero. Dialogamos porque 
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estamos onde estamos, não só fisicamente, mas sócio e psicologicamente.
Não há dados nas nossas investigações porque não há fatos empíricos esperando 
pacientemente e independentemente para serem interpretados. Transformar o agir 
do outro em “dados” é desqualificar sua presença e reduzi-lo, como Garfinkel (1967) 
argumentou, ao status de um “idiota social”, ou pior, ao status de uma mercadoria 
onde a mais valia acadêmica rouba-lhe a sua competência na construção diária 
da desigualdade. Não há dados, mas há, ao contrário, pedaços ou fragmentos de 
conversas: conversas no presente, conversas no passado; conversas presentes nas 
materialidades; conversas que já viraram eventos, artefatos e instituições; conversas 
ainda em formação; e, mais importante ainda, conversas sobre conversas. Não 
há múltiplas formas de coleta de dados e, sim, múltiplas maneiras de conversar 
com socialidades e materialidades em que buscamos entrecruza-las, juntando os 
fragmentos para ampliar as vozes, argumentos e possibilidades presentes.

NARRANDO: A DISSERTAÇÃO ASSUME UMA FORMA

A Ciência tem suas maneiras de narrar e é também ela uma maneira de narrar. Há 
muitas outras maneiras de narrar com a mesma utilidade: por exemplo, o narrar 
da experiência ou o narrar da tradição. Muito daquilo que chamamos Ciência, 
especialmente a Ciência Social e a Psicologia Social, é a re-textualização do outro; 
o re-narrar do já narrado. O re-narrar acadêmico é um narrar de maneira escrita 
do narrar oral, da conversa, da visita, do material, da materialidade, dos achados e 
perdidos.
A linguagem acadêmica não tem nenhum direito a priori de dominar as demais 
formas de expressão, porque não há um saber ou um conhecimento que engloba 
os demais. Ao contrário, há múltiplos saberes e há também múltiplos conflitos 
entre as epistemologias tradicionais e as da modernidade científica; sem falar nos 
saberes do senso comum, que fazem de conta que não são saberes (GEERTZ, 
1983). Os saberes são processos sociais e coletivos e a pesquisa em Psicologia Social 
também é um processo social e coletivo; um processo no qual somos considerados 
membros competentes como também somos membros competentes de outros 
processos e outros saberes. Os saberes são diferentes e deconstruir a Psicologia 
Social desta maneira não é destrui-la. Ao contrário, é coloca-la com os pés de volta 
no chão, no lugar dos lugares junto com os demais saberes. Ao narrar os nossos 
trabalhos precisamos não somente construir um
diálogo entre o campo-tema e os nossos colegas psicólogos sociais; mas também 
um diálogo para outras pessoas que não sejam nem do campo-tema e nem da 
Psicologia Social, mas também podem se vincular à questão em discussão. No lugar 
dos lugares, a transparência das contribuições diferentes é a base da coletividade.
Se o processo de pesquisa não é um processo de achar o real ou uma investigação 
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para descobrir a verdade mas, ao contrário, é uma tentativa de confrontar, 
entrecruzar e ampliar os saberes, precisamos também buscar meios e formas de 
narrar e veicular nossos estudos que incluem e não excluem; que apóiam os debates 
e não afastam e excluem os debatedores. Se sabemos que uma dissertação ou tese 
precisa ser re-escrita para se tornar um livro que é agradável para ler, onde está o 
problema: com a tese ou com o livro? Sem dúvida nossos estilos acadêmicos de 
narrar estão ainda muito presos aos pressupostos científicos pre-construcionistas 
e precisamos estar preparados para abrir mão da estrutura e estilos convencionais 
das dissertações, teses, artigos e apresentações quando estes não ajudam a construir 
um dialogo inicial entre o campo-tema e as demais pessoas direta ou indiretamente 
presentes - incluindo os não-presentes- mas-presentes-nas-narrativas. Podemos 
olhar para outras disciplinas para ver outras soluções possíveis, não somente as 
Ciências Humanos e Sociais mas também nos meios artísticos e literários.
Precisamos, ainda, estar preparados para discutir como negociamos nossa presença 
nas diferentes partes da matriz do campo-tema e como lidamos com a questão 
ética nos lugares onde fomos e nas conversas que tivemos; de descrever o que 
fizemos e como fizemos de maneira compreensível para todas as pessoas direta ou 
indiretamente presentes. Precisamos lembrar que psicólogos e psicólogas sociais 
são, antes de mais nada, seres sociais...

1 Este trabalho foi organizado e elaborado a partir das discussões semanais do Núcleo de Organizações e Ação Social – PUC-SP 
durante o segundo semestre de 2002. Participaram ativamente destes debates: Alejandra Leon Cedeno, Alexandre Bonetti Lima, 
Carla Betuol, Denise Halsman, Fabio de Oliveira, Henrique Crossfelts, Janete Dias, Jesus Canelon Perez, João Bosco A. Sousa, 
Maria de Fatima Nassif, Monica Mastrantonio Martins, Roberto Minoru Ide e Tatiana Bichara. Uma versão preliminar do trabalho 
foi discutido no início de 2003 no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Práticas Discursivas e Produção de Sentidos, coordenada 
pela Mary Jane Spink.
2 Esse texto foi originalmente publicado em Psicologia e Sociedade. [online]. 2003, vol.15, n.2, pp.18-42.Porto Alegre. 
3 Ver, por exemplo, as seguintes dissertações de mestrado do Programa de Pósgraduação em Psicologia Social, PUC-SP: Leny 
Sato (1991) Abordagem Psicosocial do Trabalho Penoso; Maria de la Asunción Carolla Blanco (1996) Paisagem da Alma; Mônica 
Mastrantonio Martins (1999) Tempo e Trabalho; Alejandra Cedeño (1999) Guia Múltipla de Autogestão; Myrt Thania de Souza 
Cruz (2001) Uma história de aleijamento do povo; João Bosco Alves de Sousa (2002) Contando Histórias – fazendo história; 
Carla Bertuol 2003 A criança e o estatuto da criança e do adolescente – um estudo sobre a polissemia da criança nos espaços 
públicos. Mestrado, PUC – SP, 2003; André Rodrigues Lemos Bruttin.(2003) Empregabilidade na mídia de negócios – um estudo 
de sentidos em circulação; Denise Aparecida Vetorazzo Halsman (2003) Os programas de assistência complementar e sua relação 
com a complexidade urbana: limites e possibilidades; Tatiana Alves Cordaro Bichara (no prelo) Exclusão e Informalidade: um 
estudo sobre o lugar social dos vendedores ambulantes de Quito – Equador; Henrique Croisfelts (no prelo) Processos Associativos: 
versões circulantes sobre ação e cidadania entre participantes de uma associação de moradores de bairro.
4 A teoria actor-network (rede-ator) foi elaborada inicialmente a partir dos trabalhos de Latour & Woolgar sobre o fazer da 
ciência, sobre a produção e disseminação de conhecimento e os processos em que pedaços diferentes do social, do técnico, do 
conceitual e do textual são juntados e convertidos em produtos científicos. Posteriormente a noção central de uma multiplicidade 
de pessoas, maquinas, animais, textos, em interação foi aplicado a outras instituições e redes de sentidos como as organizações, 
famílias e a economia, utilizando o argumento construcionista de que afinal ciência nada mais é de que um outro processo social. 
A discussão da simultaneidade de construção da socialidade e materialidade se aproxima, em parte, à teoria de estruturação de 
Giddens (1979).(Ver: LATOUR B. & WOOLGAR, S. 1979, LATOUR, B. 1987 E LAW, J. & HASSARD J. 1999.)

NOTAS
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O CEAPG E A PRODUÇÃO 
DE CONHECIMENTOS:
relatos de pesquisa

Parte 2
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Gênero e políticas públicas1

Marta Ferreira Santos Farah

Resumo: Análise da incorporação da perspectiva de gênero por políticas 
públicas desenvolvidas por governos subnacionais no Brasil. O artigo inicia-se 
com uma reconstituição da agenda de gênero e de sua relação com a agenda de 
reforma do Estado e das políticas públicas desde a década de 1980. Identificam-
se a seguir propostas formuladas por movimentos de mulheres e entidades 
feministas no campo das políticas públicas. Com base nessas propostas, são 
analisados programas das áreas de saúde, combate à violência contra a mulher 
e geração de emprego e renda, destacando-se a maior ou menor aderência das 
iniciativas locais à agenda feminista. 
Palavras-chave: gênero, política pública, política de gênero, agenda de gênero, 
governo local.

1. Introdução
O campo de estudos de gênero consolidou-se no Brasil no final dos anos 1970, 
concomitantemente ao fortalecimento do movimento feminista no país. A 
incorporação da perspectiva de gênero por políticas públicas é, no entanto, um 
tema ainda hoje pouco explorado. 
Este artigo pretende contribuir para a superação dessa lacuna, ao ‘iluminar’ 
processos relativamente recentes no país: a incorporação da questão de gênero 
por políticas públicas e programas governamentais.2   
Política pública pode ser entendida como um curso de ação do Estado, orientado 
por determinados objetivos, refletindo ou traduzindo um jogo de interesses.3  
Um programa governamental, por sua vez, consiste em uma ação de menor 
abrangência em que se desdobra uma política pública.4 
Ao analisar políticas públicas e programas governamentais a partir da perspectiva de 
gênero, pretende-se ir além da identificação de políticas e programas que atendam 
a mulheres, embora a identificação de tais políticas seja um momento necessário da 
própria pesquisa. Ao adotar o conceito de gênero como referência para a análise, 
procurou-se chamar a atenção para a construção social e histórica do feminino e do 
masculino e para as relações sociais entre os sexos, marcadas em nossa sociedade 
por uma forte assimetria. 
O conceito de gênero foi incorporado pelo feminismo e pela produção acadêmica 
sobre mulheres nos anos 1970 e, desde então, tem sido interpretado de formas 
distintas por diferentes correntes do feminismo. Segundo Marília Carvalho,5  
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o uso ainda hoje mais freqüente do conceito é o proposto pelo feminismo da 
diferença. Este rejeitou pressupostos do feminismo da igualdade, que afirmava 
que as únicas diferenças efetivamente existentes entre homens e mulheres são 
biológicas-sexuais, e que as demais diferenças observáveis são culturais, derivadas 
de relações de opressão e, portanto, devem ser eliminadas para dar lugar a relações 
entre seres ‘iguais’. Para as teóricas e os teóricos da diferença, o conceito de gênero 
remete a traços culturais femininos (ou, no pólo oposto, masculinos) construídos 
socialmente sobre a base biológica. Constrói-se assim uma polarização binária 
entre os gêneros, em que a diferença é concebida como categoria central de análise, 
fundamental na definição de estratégias de ação.6  As diferenças entre homens 
e mulheres são enfatizadas, estabelecendo-se uma polaridade entre masculino 
e feminino, produção e reprodução, e público e privado. Para o feminismo da 
diferença, o poder concentrar-se-ia na esfera pública, estando nessa polaridade a 
origem da subordinação das mulheres.7 
A vertente pós-estruturalista, por sua vez, destaca o caráter histórico das diferenças 
entre os gêneros e a própria construção social da percepção da diferença sexual.8  
Essa corrente chama a atenção sobretudo para a necessidade de se romper com 
a homogeneização interna a cada um destes campos – o feminino e o masculino 
–, reconhecendo a existência de diversidade no interior de cada um, o que requer 
que se incorpore à análise outras dimensões das relações sociais, tais como raça, 
classe e geração.9  
O conceito de gênero, ao enfatizar as relações sociais entre os sexos, permite 
a apreensão de desigualdades entre homens e mulheres, que envolvem como 
um de seus componentes centrais desigualdades de poder.10  Nas sociedades 
ocidentais, marcada também por outros ‘sistemas de desigualdade’, como 
apontado pela abordagem pós-estruturalista, é possível constatar, no entanto, que 
o padrão dominante nas identidades de gênero de adultos envolve uma situação 
de subordinação e de dominação das mulheres, tanto na esfera pública como na 
privada.11 
Ao analisar políticas públicas e programas governamentais a partir da perspectiva 
de gênero, pretendeu-se verificar em que medida iniciativas do Estado têm 
contribuído, ainda que de forma embrionária, para modificar esse padrão, 
profundamente arraigado na sociedade brasileira. 
A análise consistiu, em primeiro lugar, na identificação de iniciativas que incluem 
mulheres como parte do público beneficiário, seja como foco específico da 
ação governamental, seja como um segmento atendido por programas mais 
abrangentes, com uma atenção específica ou diferenciada. Em segundo lugar, 
tendo por referência a agenda de questões e propostas elaborada por movimentos 
e entidades feministas e por movimentos de mulheres nas últimas décadas 
no Brasil, procurou-se verificar em que medida essas iniciativas indicam um 
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reconhecimento, por parte do poder público, das diferenças de gênero e, também, 
se tais iniciativas incorporam a perspectiva de gênero, entendida como uma 
orientação para a redução das desigualdades de gênero, isto é, de desigualdades 
entre homens e mulheres (e entre meninos e meninas).12  
Examinam-se políticas e programas desenvolvidos por governos estaduais e 
municipais, constantes de banco de dados constituído pelo Gestão Pública 
e Cidadania, programa de premiação e disseminação de iniciativas inovadoras 
de governos subnacionais.13 Essas iniciativas governamentais inserem-se no 
quadro de mudanças mais abrangentes em curso no país desde o início dos anos 
1980, em que se destacam transformações no perfil da ação do Estado e das 
políticas públicas. Como parte desse processo de transformação, novos atores 
passaram a fazer parte da arena pública e novos temas foram integrados à agenda 
governamental. 

2. Agenda de reforma, democratização e gênero

Desde o final dos anos 1970, ocorreram importantes transformações nas 
relações entre Estado e sociedade no Brasil, sob impacto de dois condicionantes 
principais: a democratização e a crise fiscal. Ao lado da mudança de regime, após 
mais de 20 anos de regime ditatorial, os anos 1980 foram também marcados pela 
crise do nacional-desenvolvimentismo, de origens mais antigas, assim como por 
mudanças nas políticas públicas, estabelecidas ao longo das décadas anteriores.
As mudanças no Estado brasileiro que desde então vêm se processando tiveram 
como referência uma agenda de reforma, construída com a participação de 
diversos atores a partir dos anos 70. Na evolução dessa agenda de reforma, 
podem ser identificados dois momentos principais. Em um primeiro momento, 
enfatizou-se a democratização dos processos decisórios e dos resultados das 
políticas públicas, reivindicando-se a ampliação do leque de atores envolvidos 
nas decisões e, ao mesmo tempo, a inclusão de novos segmentos da população 
brasileira entre os beneficiários das políticas públicas. As propostas priorizadas 
foram a descentralização e a participação da sociedade civil na formulação e na 
implementação das políticas públicas.14 
Tratava-se, nesse primeiro momento, de implementar mudanças não apenas no 
regime político mas também no nível do Estado em ação, de forma a superar 
características críticas do padrão de intervenção estatal característico do período 
anterior, entre as quais se destacam: a) centralização decisória e financeira na 
esfera federal; b) fragmentação institucional; c) gestão das políticas sociais a partir 
de uma lógica financeira levando à segmentação do atendimento e à exclusão de 
amplos contingentes da população do acesso aos serviços públicos; d) atuação 
setorial; e) penetração da estrutura estatal por interesses privados; f) condução 
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das políticas públicas segundo lógicas clientelistas; g) padrão verticalizado de 
tomada de decisões e de gestão e burocratização de procedimentos; h) exclusão 
da sociedade civil dos processos decisórios; i) opacidade e impermeabilidade das 
políticas e das agências estatais ao cidadão e ao usuário; h) ausência de controle 
social e de avaliação.15 
Participaram da constituição dessa agenda movimentos sociais, constituídos 
desde os anos 70, em torno da luta pela democratização do regime e de 
reivindicações ligadas ao acesso a serviços públicos e à melhoria da qualidade de 
vida, especialmente nos centros urbanos. Já nesse primeiro momento, as mulheres 
e a problemática de gênero estiveram presentes.16 Em primeiro lugar, por meio da 
presença expressiva de mulheres nos movimentos sociais urbanos. Como afirma 
Elisabeth Souza-Lobo, “freqüentemente as análises ignoraram que os principais 
atores nos movimentos populares eram, de fato, atrizes”.17 A história desses 
movimentos é também a da constituição das mulheres como sujeito coletivo, em 
que estas deixam a esfera privada e passam a atuar no espaço público, tornando 
públicos temas até então confinados à esfera privada.18 
A constituição das mulheres como sujeito político deu-se inicialmente por meio 
de sua mobilização em torno da democratização do regime e de questões que 
atingiam os trabalhadores urbanos pobres em seu conjunto, tais como baixos 
salários, elevado custo de vida e questões relativas à inexistência de infra-estrutura 
urbana e ao acesso precário a serviços coletivos, manifestação ‘perversa’ no espaço 
urbano do modelo de desenvolvimento capitalista adotado no país, caracterizado 
pela articulação entre ‘crescimento e pobreza’.19  Os movimentos sociais urbanos 
organizavam-se em torno de questões como falta de água e de saneamento nas 
periferias urbanas e de reivindicações por equipamentos coletivos como escolas, 
creches e postos de saúde.20  
Ao mesmo tempo que denunciavam desigualdades de classe, os movimentos 
de mulheres – ou as mulheres nos movimentos – passaram também a levantar 
temas específicos à condição da mulher como direito a creche, saúde da mulher, 
sexualidade e contracepção e violência contra a mulher.
Nessa discriminação de temas ligados à problemática da mulher, houve uma 
convergência com o movimento feminista. O feminismo, diferentemente 
dos ‘movimentos sociais com participação de mulheres’, tinha como objetivo 
central a transformação da situação da mulher na sociedade, de forma a superar 
a desigualdade presente nas relações entre homens e mulheres. O movimento 
feminista – assim como a discriminação nos movimentos sociais urbanos de 
temas específicos à vivência das mulheres – contribuiu para a inclusão da questão 
de gênero na agenda pública, como uma das desigualdades a serem superadas 
por um regime democrático. A discriminação de questões diretamente ligadas às 
mulheres envolveu, por sua vez, tanto uma crítica à ação do Estado quanto – à 
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medida que a democratização avançava – a formulação de propostas de políticas 
públicas que contemplassem a questão de gênero. 
Sob impacto desses movimentos, na década de 80 foram implantadas as primeiras 
políticas públicas com recorte de gênero.21 Tal é o caso da criação do primeiro 
Conselho Estadual da Condição Feminina, em 1983, e da primeira Delegacia de 
Polícia de Defesa da Mulher, em 1985, ambos no Estado de São Paulo. Essas 
instituições se disseminaram a seguir por todo o país. Ainda em 1985 foi criado 
o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, órgão do Ministério da Justiça.22  
Foi também a mobilização de mulheres que levou à instituição do Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1983.23

A Constituição de 1988 também reflete a mobilização de mulheres. Organizadas 
em torno da bandeira Constituinte pra valer tem que ter palavra de mulher, 
as mulheres estruturaram propostas para a nova Constituição, apresentadas 
ao Congresso Constituinte sob o título Carta das Mulheres Brasileiras. Várias 
propostas dos movimentos – incluindo temas relativos a saúde, família, trabalho, 
violência, discriminação, cultura e propriedade da terra – foram incorporadas à 
Constituição.24 
Em relação às políticas públicas, as pressões dos movimentos se dirigiram a 
diferentes níveis de governo, dependendo da distribuição de competências em 
cada campo de política pública. Assim, por exemplo, as reivindicações na área 
de combate à violência contra a mulher se dirigiram prioritariamente aos níveis 
estadual e municipal. As questões relativas à saúde, por sua vez, foram dirigidas, 
em um primeiro momento, ao Governo Federal. À medida que a descentralização 
se iniciou, as pressões também sofreram um redirecionamento, deslocando-se 
parcialmente para os governos estaduais e para os municípios. 

3. Reformulação da agenda

A agenda de reforma do Estado sofreu uma inflexão no final dos anos 1980, sob 
impacto da crise do Estado e de sua capacidade de investimento, em um cenário 
marcado pela globalização e pela reestruturação produtiva.
A agenda que emerge desse processo integra à agenda democrática dos anos 80 
novos ingredientes, voltados à busca da eficiência, da eficácia e da efetividade da 
ação estatal.25 A agenda de reforma nesse novo momento se estrutura em torno dos 
seguintes eixos: a) descentralização, vista como uma estratégia de democratização, 
mas também como forma de garantir o uso mais eficiente de recursos públicos; 
b) estabelecimento de prioridades de ação (focalização ou seletividade), devido 
às urgentes demandas associadas à crise e ao processo de ajuste; c) novas formas 
de articulação entre Estado e sociedade civil, incluindo a democratização dos 
processos decisórios mas também a participação de organizações da sociedade 
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civil e do setor privado na provisão de serviços públicos; e d) novas formas de 
gestão das políticas públicas e instituições governamentais, de forma a garantir 
maior eficiência e efetividade à ação estatal.
Essa nova agenda é marcada por uma tensão permanente entre o vetor ‘eficiência’ 
e o vetor ‘democratização dos processos decisórios e do acesso a serviços 
públicos’. Assim, embora tenha ocorrido de fato uma mudança na agenda, ocorre 
uma disputa permanente quanto à ênfase a ser dada em cada um desses pólos. 
Os movimentos populares, partidos à esquerda no espectro político e governos 
de corte progressista tendem a privilegiar a democratização das decisões e a 
inclusão social; partidos e governo de corte liberal-conservador e organizações 
da sociedade civil ligadas às elites empresariais tendem a privilegiar a orientação 
para a eficiência e corte de gastos, o que significa, na área social, privatização, 
focalização e modernização gerencial como prioridades. 
A agenda de gênero,26 por sua vez, constituída nos anos 70 – integrada a uma 
agenda mais abrangente, em torno da democratização e da noção de direitos – já se 
discriminara no final dos anos 80, sendo formulada por um movimento não mais 
unitário. Assim, quando, ao final da década de 80, a agenda de reforma da ação 
do Estado se redefine e se torna mais complexa, também são mais complexos os 
vínculos com a agenda de gênero. Com relação à descentralização, os movimentos 
e entidades de mulheres continuaram a apoiar essa proposta para o conjunto das 
políticas sociais, enfatizando a dimensão democrática da descentralização. Com 
relação às políticas de gênero, não havia, por sua vez, um sistema e um aparato 
centralizado consolidado, cuja descentralização se reivindicasse. Mas em setores 
de políticas públicas em que se reivindica o desenvolvimento de programas 
com enfoque em gênero, tais como saúde e educação, à medida que o processo 
de descentralização começa a ocorrer, o locus das pressões se redireciona 
crescentemente para o nível local de governo. Na área de saúde, uma das políticas 
sociais em que a descentralização mais avançou,27 essa reorientação é clara, 
embora não se abandone a esfera federal enquanto formuladora de diretrizes e 
de programas de âmbito nacional.28

No que se refere a novas formas de articulação com a sociedade civil e com o 
setor privado, houve, em um primeiro momento, uma ênfase na preservação da 
autonomia dos movimentos em relação ao Estado. Nos anos 80, esse foi um dos 
pontos em torno do quais se estabeleceram divergências importantes no interior 
do movimento de mulheres e do movimento feminista. Enquanto alguns grupos 
entendiam que era preciso ocupar espaços governamentais, em um cenário de 
redefinição das políticas públicas, outros grupos entendiam que a autonomia 
do movimento deveria ser preservada.29 Com a fragmentação do movimento 
em torno de distintos temas, a posição refratária à participação no espaço 
governamental evoluiu para a constituição de organizações não-governamentais, 
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as quais passaram a desenvolver programas de gênero em áreas como saúde, 
educação, combate à violência, geração de renda e organização de mulheres. 
Progressivamente, tais organizações passaram também a dialogar com o Estado, 
propondo diretrizes de ação para políticas públicas.30

Mais recentemente, fortaleceu-se a tendência de formulação de propostas de 
políticas públicas, passando esse espaço a se constituir em espaço privilegiado 
na luta pela superação da desigualdade entre mulheres e homens na sociedade 
brasileira. Ilustram essa tendência o Encontro sobre Gênero e Políticas Públicas, 
promovido pelo Instituto Polis, em São Paulo, em novembro de 2000; o Encontro 
Nacional Mulher e Poder Local, organizado pelo IBAM, de 13 a 14 abril de 2000, 
no Rio de Janeiro; e o Encontro sobre Indicadores de Gênero, promovido pelo 
IBAM, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2001. Indicativo também dessa ênfase 
é o projeto “Gênero nas administrações – desafios para prefeituras e governos 
estaduais”, organizado pela Fundação Friedrich Ebert Stiftung em 1998/99.31 
Publicação para dirigentes municipais, elaborada pela AGENDE, entidade 
feminista,32 faz parte desse mesmo movimento. A incorporação dessa temática 
pela produção acadêmica, por sua vez, é ilustrada por trabalho de Fujiwara.33

Essa tendência, de um lado, decorreu do próprio processo de democratização 
e das oportunidades que tal processo abriu para o desenvolvimento de políticas 
mais inclusivas. De outro lado, foi influenciado pelo feminismo internacional, 
que, nos últimos anos, tem lutado pela incorporação da perspectiva de gênero 
pelas políticas públicas, em encontros e conferências mundiais, como a ECO-
92, sobre Meio Ambiente; a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, em 
1993; a Conferência sobre População e Desenvolvimento, em 1994; a Cúpula 
Mundial sobre Desenvolvimento Social, em 1995; a Conferência Mundial sobre a 
Mulher, em 1995; e o Fórum Social Mundial, de 2001 a 2003.
Superada a resistência inicial à colaboração com o Estado, as propostas no campo 
das políticas públicas, emanadas de movimentos e entidades feministas, passaram 
a integrar, como um de seus componentes fundamentais, a idéia da articulação 
de ações governamentais e não-governamentais para a própria formulação das 
políticas. Além da ênfase na inclusão das mulheres como beneficiárias das políticas, 
reivindica-se a sua inclusão entre os ‘atores’ que participam da formulação, da 
implementação e do controle das políticas públicas.
A temática da focalização, por sua vez, outro dos elementos presentes na 
agenda de reforma, incide diretamente sobre a questão de gênero, uma vez que 
as mulheres, mais especificamente as mulheres pobres – das cidades e da zona 
rural –, têm sido consideradas como um dos segmentos mais vulneráveis da 
população, justificando a promoção de políticas ‘focalizadas’. Diversos estudos 
recentes sobre a pobreza na América Latina, intensificada na última década pelas 
políticas de ajuste, têm chamado a atenção para o fenômeno da ‘feminização da 
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pobreza’.34

Sobre o Brasil, o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil, de 1996, 
também destaca a feminização da pobreza no país, chamando a atenção para 
a disparidade salarial (as trabalhadoras ganhavam em média 63% dos salários 
masculinos em 1990) e para a situação particularmente vulnerável das mulheres 
chefes de família. Em 1989, as famílias chefiadas por mulheres com filhos menores 
de 14 anos correspondiam a 58% das famílias com rendimento mensal até meio 
salário mínimo per capita.35 Dados de 1994 revelam que, enquanto o desemprego 
masculino era de 6,7%, o desemprego feminino atingia 13,9%.36 Acrescente-
se que parte significativa das mulheres que ingressam no mercado de trabalho 
vai para o setor informal, onde estas não têm acesso a garantias trabalhistas e à 
previdência social.
 Com base na noção de feminização da pobreza,37 organizações como o Banco 
Mundial recomendam a focalização de políticas de combate à pobreza. Documento 
do banco, intitulado Toward Gender Equality, analisa o papel das políticas públicas 
na redução das desigualdades de gênero, propondo, explicitamente, a focalização 
em mulheres das políticas de educação, saúde, serviços de extensão rural, infra-
estrutura rural e urbana, e em áreas como segurança e geração de emprego e 
renda. A proposta de focalização (targeting women) baseia-se no argumento de 
que esta garantirá maior eficiência às políticas de combate à pobreza: a atenção 
privilegiada às mulheres – seja por seu papel na família, seja por sua presença 
decisiva nos assuntos ligados à moradia e ao bairro, seja ainda pela presença 
significativa de mulheres entre a população pobre – terá impacto na sociedade 
como um todo.38

Movimentos e entidades de mulheres no Brasil e no exterior passaram também a 
defender a proposta de que as políticas de combate à pobreza e outras políticas 
sociais tenham as mulheres como um de seus alvos prioritários. Essa proposta 
esteve presente na Conferência Mundial sobre as Mulheres de Beijing em 1995. 
Com base no diagnóstico de que as mulheres dos países em desenvolvimento 
são as mais atingidas pela intensificação da pobreza dos anos 80, em decorrência 
da recessão prolongada e dos programas de ajuste, recomendou-se a criação 
de programas de apoio a mulheres (acesso a crédito e geração de emprego e 
renda). Também no Brasil movimentos e entidades de mulheres recomendam 
que programas de combate à pobreza atendam prioritariamente mulheres.
A tese da feminização da pobreza ou de pauperização das mulheres é questionada 
por Lavinas,39 para quem a diferença de renda entre homens e mulheres das 
camadas pobres da população vem diminuindo progressivamente no país, 
enquanto a disparidade de renda entre mulheres (ricas e pobres) tem crescido 
significativamente. A autora critica a focalização ‘de mulheres em geral’, 
defendendo o reconhecimento das diferenças entre as próprias mulheres. Propõe 
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assim uma espécie de ‘focalização dentro da focalização’, complementar à 
manutenção de políticas universais de combate à pobreza.40

Mais recentemente, movimentos e entidades de mulheres no Brasil passaram 
a recomendar a discriminação positiva de alguns grupos de mulheres, mais 
atingidos pela exclusão, recomendando especial atenção às mulheres negras, às 
mães solteiras e às chefes de família, por seu maior grau de vulnerabilidade.41 
Na verdade, ao se desenharem programas dirigidos especificamente às mulheres 
ou que envolvam atenção privilegiada a mulheres, ocorre focalização. Mas 
diferentemente da noção de eficiência do gasto, presente em propostas como 
as do Banco Mundial, nas propostas elaboradas por movimentos de mulheres 
no Brasil, o que se enfatiza é a necessidade de inclusão no espaço da cidadania 
de um segmento até então invisível, o que requer, ao menos em um primeiro 
momento, políticas específicas ou ações que privilegiem mulheres em políticas mais 
abrangentes. Trata-se, assim, de um movimento no sentido da extensão de direitos 
de cidadania, que envolve uma ‘discriminação positiva’, processo designado por 
Norberto Bobbio como “multiplicação de direitos por especificação”.42

No debate sobre a focalização há, portanto, diferenças significativas nas abordagens 
relativas às políticas com foco na mulher. De um lado, uma ênfase na eficiência 
e uma certa ‘funcionalização’ da mulher, vista como um ‘instrumento’ do 
desenvolvimento, como ‘potencializadora’ de políticas públicas, pelo papel que 
desempenha na família. De outro, uma ênfase em direitos, na constituição da 
mulher como sujeito. Assim, a exemplo dos distintos vetores presentes na agenda 
de reforma do Estado – o da eficiência e o da democratização – também na agenda 
de gênero há uma tensão entre diferentes perspectivas.

A agenda de gênero na passagem para o século XXI
Com base na plataforma de ação definida na Conferência Mundial sobre a Mulher, 
realizada em Beijing, em 1995, e na trajetória do movimento de mulheres no Brasil 
(que se articula, como visto, a alterações mais abrangentes na relação Estado–
Sociedade ocorridas no país nas últimas décadas) constituiu-se no Brasil a agenda 
atual relacionada à questão de gênero. Nessa agenda, incluem-se diversas diretrizes 
no campo das políticas públicas. Tais diretrizes são indicadas de maneira sintética 
a seguir.43

1. Violência – Criação de programas que atendam mulheres vítimas de violência 
doméstica e sexual, incluindo atenção integral (jurídica, psicológica e médica) 
e criação de abrigos. Formulação de políticas que articulem medidas na área da 
assistência e da segurança pública, incluindo a aplicação de medidas repressivas e 
preventivas mais efetivas.

2. Saúde – Implantação efetiva do  Programa de Atenção Integral à Saúde da 
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Mulher (PAISM) com o desenvolvimento de ações de atenção à saúde em todas as 
etapas da vida da mulher, incluindo cuidados com a saúde mental e ocupacional, 
ações voltadas ao controle de doenças sexualmente transmissíveis, de prevenção do 
câncer e na área do planejamento familiar, de forma a superar a concentração dos 
programas exclusivamente na saúde materno-infantil. 
3. Meninas e adolescentes – Reconhecimento de direitos de meninas e 
adolescentes, por meio de programas de atenção integral, com ênfase a meninas e 
adolescentes em situação de risco pessoal e social, em situação de rua e vítimas de 
exploração sexual, vivendo na prostituição e expostas a drogas.
4. Geração de emprego e renda (combate à pobreza) – Apoio a projetos 
produtivos voltados à capacitação e organização das mulheres, à criação de 
empregos permanentes para o segmento feminino da população e ao incremento 
da renda familiar. Inclusão de atividades voltadas à população feminina em 
programas de geração de emprego e renda. Garantia de acesso a crédito para a 
criação ou continuidade de pequenos negócios e associações. Incorporação por 
esses programas da perspectiva de superação da divisão sexual do trabalho. 
5. Educação – Garantia de acesso à educação. Reformulação de livros didáticos 
e de conteúdos programáticos, de forma a eliminar referência discriminatória à 
mulher e propiciar o aumento da consciência acerca dos direitos das mulheres. 
Capacitação de professores e professoras para a inclusão da perspectiva de gênero 
no processo educativo. Extensão da rede de creches e pré-escolas.

6. Trabalho – Garantia de direitos trabalhistas e combate à discriminação 
nos diversos níveis da administração pública e fiscalização do setor privado. 
Reconhecimento do valor do trabalho não-remunerado e minimização de sua carga 
sobre a mulher, por meio da criação de equipamentos sociais. Criação de programas 
de capacitação profissional.

7. Infra-estrutura urbana e habitação – Construção de equipamentos urbanos 
priorizados por mulheres, como creches e outros equipamentos e serviços urbanos 
como postos de saúde, habitação e saneamento básico. As mulheres continuam 
a desempenhar um papel central em relação às questões que afetam a esfera da 
reprodução, devendo ser reconhecida a ‘centralidade’ de sua participação nessas 
áreas na implantação das políticas públicas. Garantia de acesso a títulos de 
propriedade da habitação.

8. Questão agrária – Reconhecimento de direitos relativos às mulheres da zona 
rural, nas políticas de distribuição de terras, de reforma agrária e de crédito para 
atividades agrícolas. Acesso a títulos de propriedade da terra, em programas de 
distribuição de terras. Acesso a crédito em programas de apoio à produção rural.
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9. Incorporação da perspectiva de gênero por toda política pública 
(transversalidade) – Reivindica-se a incorporação da perspectiva de gênero por 
toda política pública (de forma transversal), mais que sua eleição como foco de 
políticas específicas, garantindo que a problemática das mulheres seja contemplada 
toda vez que se formular e implementar uma política. Acesso ao poder político 
e empowerment – Abertura de espaços de decisão à participação das mulheres, 
de modo a garantir que estas interfiram de maneira ativa na formulação e na 
implementação de políticas públicas. Criação de condições de autonomia para 
as mulheres, de forma que estas passem a decidir sobre suas próprias vidas, 
envolvendo, portanto, mudanças nas relações de poder nos diversos espaços em 
que estão inseridas: no espaço doméstico, no trabalho etc.

4. Iniciativas recentes de governos municipais e a questão de gênero

Tendo por referência a agenda de gênero constituída ao longo das últimas 
décadas, analisam-se a seguir políticas e programas de governos estaduais e locais 
que incluem a dimensão gênero. Foram considerados pela pesquisa programas 
governamentais dirigidos à mulher (25) e programas que incorporam gênero, 
sem ter como foco a mulher (57). Foram identificados 18 programas com foco 
em mulheres entre os 629 inscritos no Gestão Pública e Cidadania em 1996, 
representando 2,9% das iniciativas, e sete programas com essas características 
entre os inscritos em 1997, de um total de 297, representando 2,3% das iniciativas 
governamentais. A análise sobre a incorporação de gênero por programas que 
não têm como foco a mulher baseou-se em um conjunto menor de programas – 
os selecionados a cada ano como semifinalistas pelo programa de premiação (100 
em 1996 e 100 em 1997), uma vez que sobre esses programas havia informações 
mais detalhadas.
Em 1996, 23% dos semifinalistas do Gestão Pública e Cidadania incorporaram 
a dimensão gênero e, em 1997, 34%. Isto significa que, dentre os 100 programas 
selecionados como inovadores em 1996, 23/%  incorporam a dimensão gênero; 
o mesmo ocorrendo, em 1997, com 34% dos inovadores.44

O artigo analisa três áreas de ação governamental: saúde, violência e geração 
de emprego e renda. Tais áreas estão entre as que se destacaram pela presença 
de programas que integram a dimensão gênero entre os analisados.45 Como o 
trabalho evidencia, tais áreas incluem-se entre as priorizadas pela agenda de 
gênero. 

Programas de saúde

O setor saúde se destaca tanto pela presença de programas com foco na mulher 
como pela existência de módulos voltados à mulher em programas de caráter 
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mais geral.46 Este tema – saúde – constitui uma constante nas demandas de 
movimentos sociais no Brasil desde os anos 70, nos quais a mulher exerce um 
papel central. A agenda de gênero reflete essa prioridade, destacando ainda 
demandas relativas especificamente à saúde da mulher. No desenvolvimento da 
política de saúde, por sua vez, entre os grupos de risco focalizados, destaca-se o 
das mulheres gestantes e crianças em seus primeiros anos de vida. 
Uma parte expressiva das iniciativas analisadas corresponde a programas de saúde 
materno-infantil – como o Projeto Casulo, de São José de Campos (São Paulo), 
e o Mãe Canguru, de Pernambuco, programas de atendimento a gestantes e 
recém-nascidos de risco visando a diminuir a mortalidade infantil – ou a módulos 
com esse enfoque em programas mais abrangentes, tais como os Programas de 
Saúde da Família, de Campina Grande (Paraíba) e de Joinville (Santa Catarina), 
que incluem ações dirigidas a gestantes e recém-nascidos. Tais programas e 
subprogramas envolvem focalização das políticas sociais, ao elegerem as mulheres 
gestantes (e seus filhos) como grupo de risco. Na perspectiva da agenda de gênero, 
tal ação focalizada, embora se justifique pelos elevados índices de mortalidade 
materna e infantil no Brasil,47 deveria se articular a uma política mais abrangente, 
de atenção integral à saúde da mulher, que a contemplasse em todas as etapas da 
vida, envolvendo também uma ampliação do leque de questões contempladas, de 
forma a incluir temas como sexualidade e planejamento familiar. 
Essa perspectiva mais abrangente, incluída no PAISM, está presente em diversos dos 
programas analisados, seja pela inclusão explícita da atenção à mulher em diferentes 
etapas de sua vida, seja pela incorporação de temas como sexualidade, violência contra 
a mulher, planejamento familiar etc. Constituem exemplos o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde, de Alcantil (Paraíba), que atende não apenas gestantes 
e nutrizes, mas também mulheres em idade fértil e no climatério; o Programa de 
Atenção à Mulher na Terceira Idade, de Londrina (Paraná), que, ao se dirigir a idosas, 
constitui por si só uma ampliação do foco habitual dos programas de saúde que se 
concentram em grupos de risco; e o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
– Espaço Mulher, do município do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), programa de 
formação de profissionais de saúde para a atenção global à saúde da mulher. 
A ampliação dos temas é ilustrada pelo programa Uma Mudança no Paradigma 
de Atenção à Saúde, de Vitória (Espírito Santo), que desenvolve ações em áreas 
como sexualidade, orientação para o planejamento familiar, prevenção de câncer e 
orientação relativa ao climatério, e pelo Médico de Família, de Niterói (Rio de Janeiro), 
que também incorpora o planejamento familiar, a saúde reprodutiva, a prevenção ao 
câncer e as doenças sexualmente transmissíveis como parte integrante da atenção à 
saúde.
Em outros programas de Saúde da Família, no entanto, a mulher é incorporada 
na qualidade de gestante e como mãe, para o combate à desnutrição infantil. A 
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incorporação da mulher como mãe não apenas indica a focalização de um grupo de 
risco, mas também assinala uma incorporação baseada em sua ‘função’ na família. 
Assim, embora os programas de Saúde da Família assinalem uma importante 
inflexão nas políticas de saúde no país, ainda parece ser incipiente a incorporação 
da ‘filosofia’ do PAISM, de atenção integral à saúde da mulher. 
Os programas de saúde, no que se refere à atenção à mulher, não resultaram, 
em sua maior parte, de movimentos sociais locais. A inclusão de ações dirigidas 
à mulher parece ser o resultado, em primeiro lugar, da influência na esfera local 
de diretrizes da política nacional de saúde e dos programas federais de saúde, 
influenciados por uma agenda externa, característica da atuação recente de agências 
multilaterais e de organizações supranacionais da área da saúde. Nessa agenda, a 
mulher é considerada sobretudo por seus impactos potenciais na saúde da família e 
no próprio desenvolvimento. Essa perspectiva choca-se com a agenda universalista 
do movimento de saúde constituída internamente desde os anos 70 e com a 
perspectiva de atenção integral da agenda de gênero. Choca-se também com a 
perspectiva de direitos, orientada para o empowerment das mulheres. Mas, como 
visto, mesmo os que defendem a universalização e a perspectiva de direitos acabam 
por propor ações ‘imediatas’ que incluem a mulher ‘em situação de risco’ como 
foco privilegiado no curto prazo.
Na área da saúde, a incorporação de ações voltadas à mulher no nível local 
parece resultar, em segundo lugar, de demandas formuladas por movimentos e 
entidades de mulheres, em âmbito nacional, como é o caso da inclusão de temas 
como contracepção e sexualidade. Tais temas são incorporados à agenda local 
via comunidade profissional da saúde ou via feministas ligadas a partidos e às 
administrações locais. O envolvimento de entidades da comunidade local só ocorre, 
por sua vez, ao longo do processo de implementação de alguns programas, como 
no caso do programa de Vitória (Espírito Santo), Uma Mudança no Paradigma de 
Atenção à Saúde, no qual diversas entidades da comunidade e os funcionários do 
setor participam, inclusive, do gerenciamento de unidades de saúde.
Mas, ainda quando incorporadas de forma passiva, como ‘clientela atendida’, nas 
iniciativas que incorporam as perspectivas do PAISM, os programas revelam um 
potencial de empowerment das mulheres, pois estas passam a ter condições de 
tomar decisões sobre seu próprio cotidiano, ainda que, inicialmente, na esfera 
privada. As mulheres atendidas não apenas recebem tratamento de saúde, mas têm 
acesso a informações que as capacitam a tomar decisões relativas a sua saúde, à 
sexualidade, à contracepção e ao planejamento familiar.
Combate à violência contra a mulher
Um segundo eixo de ação que se destaca nos programas analisados é o combate 
à violência contra a mulher.48 Os programas dessa área são estruturados como 
programas de atenção integral a mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, 
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compreendendo assistência jurídica, social e psicológica. A maior parte inclui 
atendimento na área de saúde e na área de educação, com ênfase na capacitação 
das mulheres atendidas, visando à sua reinserção social. Constitui um exemplo 
de iniciativa nessa área o programa Casa Rosa Mulher, de Rio Branco (Acre), que 
atende mulheres e meninas vítimas de violência sexual e doméstica, inserido em 
uma política que combate também a prostituição infantil e o tráfico de mulheres. 
Outros exemplos são a Casa Eliane de Grammont, de São Paulo (São Paulo), a Casa 
Bertha Lutz, de Volta Redonda (Rio de Janeiro), e o CIAM – Centro Integrado de 
Atendimento à Mulher, de Bauru (São Paulo).
Os espaços de vivência e convívio instituídos por esses programas são concebidos 
como lugares de recuperação da capacidade de inserção social das mulheres, em 
que estas recebem apoio para deixar a situação de vítima e superar experiências 
traumáticas de violência sexual ou doméstica, recuperando sua auto-estima.
As iniciativas na área do combate à violência contra a mulher refletem a agenda 
atual dos movimentos e organizações de mulheres e de movimentos feministas, 
que tem no combate à violência uma de suas prioridades, propondo, por outro lado, 
a adoção de uma abordagem integral.49 Tal abordagem – marca dos programas 
analisados – inclui o atendimento emergencial e uma perspectiva emancipadora, 
voltada à recuperação da auto-estima e à reinserção social das mulheres. No 
caso dos programas de combate à violência, é possível afirmar, portanto, estar 
ocorrendo a incorporação da perspectiva de gênero pela ação governamental (nesta 
área específica), a qual se volta à transformação do padrão de relações de gênero, 
marcado pela subordinação da mulher.
A inclusão do combate à violência de gênero à agenda local50 resulta, em geral, 
diferentemente do verificado no caso das iniciativas na área de saúde, de movimentos 
sociais locais. Assim, a Casa Rosa Mulher, de Rio Branco (Acre), por exemplo, foi 
implantada após um longo processo de mobilização, iniciado na década de 80, com 
a constituição de um movimento local de mulheres. Em 1992, esse movimento 
formulou proposta de criação de uma Casa da Mulher, para vítimas da violência. 
No ano seguinte, denúncias na imprensa (local, nacional e internacional) relativas 
ao tráfico e à prostituição de meninas conduziram à instauração de comissões de 
investigação na Câmara de Vereadores de Rio Branco (Comissão de Inquérito) 
e na Assembléia Legislativa do Estado do Acre (Comissão de Sindicância). A 
criação da Casa Rosa Mulher, em 1994, faz parte desse processo de mobilização, 
em que se destaca a presença de movimentos e organizações de mulheres. Com 
a implantação do programa, a participação da sociedade civil teve continuidade, 
estando envolvidos na implementação do programa associações de moradores, 
sindicatos, partidos, categorias profissionais (em diversos casos, por meio de 
representações de mulheres nessas entidades) e ONG. 
As iniciativas locais de combate à violência contra a mulher não resultam, portanto, 
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apenas de uma agenda ‘nacional’ ligada à questão de gênero, mas tendem a refletir 
também uma problemática local, que se expressa na mobilização de mulheres em 
cada município ou em determinada região. Essa mobilização tende a persistir após 
a criação dos programas, influenciando a sua implementação. 

Programas de geração de emprego e renda e combate à pobreza

Programas de geração de emprego e renda constituem outra vertente de incorporação 
da problemática de gênero por políticas públicas locais. Nas iniciativas analisadas neste 
trabalho,51 há tanto programas dirigidos especificamente às mulheres como programas 
gerais em que a mulher é incorporada como um segmento da clientela atendida. 
Entre os programas estudados, há um (Mutirão Tudo Limpo, de São Leopoldo, Rio 
Grande do Sul) de caráter emergencial que envolve desempregados em atividades 
de limpeza urbana, em troca de uma cesta básica. Esse programa, por seu caráter 
meramente assistencialista, distancia-se das reivindicações dos movimentos e entidades 
ligados à questão de gênero, por não se orientar para a emancipação das mulheres da 
tutela estatal ou da tutela masculina, ou seja, para sua autonomia e empowerment, a 
partir do reconhecimento de desigualdades de gênero. 
Os demais programas52 consistem em programas de crédito e capacitação, visando 
à montagem de pequenos negócios e pequenas unidades produtivas e ao apoio 
de trabalhadores autônomos, assim como a cooperativas de trabalhadores. Alguns 
têm como foco mulheres; outros atendem majoritariamente mulheres, as principais 
demandatárias de apoio no que se refere à constituição de pequenos negócios e 
cooperativas de produção (mais de 60% da demanda por apoio vem de mulheres, 
atingindo, em um dos programas, 80%). 
A presença expressiva de mulheres entre a clientela desses programas acabou 
alterando seu desenho. No caso do Funger – Fundo de Geração de Emprego 
e Renda, de Teresina (Piauí), por exemplo, não concebido originalmente com 
foco na mulher, diante da demanda crescente vinda de mulheres, o programa 
passou a atender, por recomendação legal, prioritariamente a esse segmento da 
população (dois terços das unidades produtivas apoiadas devem ter mulheres 
como beneficiárias). Em Vitória, onde 61% da clientela é composta por mulheres, 
o Proger – Programa de Geração de Emprego e Renda foi se conformando a 
necessidades apresentadas pelas mulheres: dois dos módulos de capacitação são 
dirigidos especificamente a mulheres (desfiadeiras de siri e paneleiras). 
Tais programas, ao estimularem a criação de oportunidades de emprego e renda 
para mulheres, refletem a agenda de gênero. A capacitação e o acesso ao crédito 
são condições básicas de uma inserção autônoma no mercado de trabalho, aspecto 
priorizado por essa agenda, seja na vertente que privilegia a mulher como agente 
multiplicador, por seu papel na família, seja na vertente que enfatiza a perspectiva 
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de direitos. Ao se mostrarem sensíveis à demanda de mulheres, redefinindo seu 
desenho original, esses programas mostram reconhecerem a diversidade da 
clientela a que se destinam, rompendo com o padrão de políticas públicas dirigidas 
a um cidadão abstrato e genérico (masculino). Reconhecem, assim – ainda que tal 
reconhecimento não seja explícito –, a existência de diferenças de gênero. A ação 
governamental, nesse caso, ajuda a romper barreiras que se interpunham ao acesso 
de mulheres a oportunidades econômicas.
No entanto, não se observa a abertura de novas oportunidades à mulher em 
campos não tradicionalmente femininos. A agenda formulada por movimentos de 
mulheres e por movimentos feministas inclui a criação de mecanismos de ruptura 
com a divisão sexual do trabalho, o que esses programas não parecem contemplar. 
Há ainda programas que se voltam à geração de emprego e renda na zona rural, 
como o Pró-Ave Caipira, do Rio Grande do Norte, e o Programa de Verticalização 
da Pequena Produção Rural (PROVE), do Distrito Federal53,  iniciativas que 
concedem crédito e assistência técnica a pequenos produtores rurais. No que se 
refere à questão de gênero, esses programas, de um lado, beneficiam as mulheres, 
que correspondem a mais de 85% das responsáveis pela produção (no PROVE, 
90% das agroindústrias instituídas a partir do programa eram dirigidas por 
mulheres). No entanto, em ambos os casos, o crédito é concedido sobretudo aos 
homens (80% dos financiamentos concedidos a homens). Prevalece, portanto, 
nesses casos, o padrão ‘homem-chefe de família’: assim, embora se abra uma frente 
de atividade produtiva para mulheres, um componente importante da desigualdade 
de gênero no campo da atividade econômica persiste, ao não se conseguir reverter 
um padrão de controle masculino do acesso ao crédito, o que seria essencial para o 
empowerment das mulheres.
Os programas de geração de emprego e renda aqui analisados constituem exemplos 
de focalização de políticas de combate à pobreza. Essa focalização parece decorrer 
de diferentes fatores: em primeiro lugar, da influência da agenda atual de reforma 
das políticas públicas e da tendência de focalização das políticas de combate à 
pobreza; em segundo lugar, da influência em âmbito local da agenda formulada 
por movimentos e entidades de mulheres que recomendam que se privilegie o 
atendimento a mulheres nesse tipo de programa. 
A influência de uma agenda formulada em nível ‘supra-local’ se dá por meio de 
atores externos, como agências multilaterais de financiamento e ONG de fora 
do país, e também via partidos, de cuja agenda passou a fazer parte a criação de 
oportunidades para mulheres. Mas há também nesses programas impacto de 
atores locais, ainda que tal presença não se dê sob a forma de pressão de grupos 
organizados. À medida que os programas de crédito se instituem, observa-se que a 
presença de mulheres é de tal forma expressiva que acaba influenciando o desenho 
efetivo do programa, que passa a prestar um atendimento prioritário a mulheres. 
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5. Conclusão

A ampliação do papel dos governos subnacionais na formulação e implementação 
de políticas públicas nos últimos anos foi acompanhada pela inclusão de novos 
temas no campo de atuação dos governos estaduais e locais. Entre esses novos 
temas, inclui-se a questão de gênero. Tendo por base o conjunto de programas 
considerados neste trabalho, verifica-se que essa inclusão tem se dado menos por 
meio de programas dirigidos à mulher do que pela incorporação da dimensão 
gênero em programas que não têm a mulher como foco específico. 
Tal incorporação nem sempre significa, no entanto, ‘aderência’ à agenda de gênero 
ou incorporação da perspectiva de gênero, entendida como uma ação que promove 
a  redução de desigualdades entre homens e mulheres. Há programas que, embora 
focalizem as mulheres ou a elas dirijam módulos específicos, acabam por reiterar 
desigualdades de gênero, reafirmando uma posição tutelada e subordinada da 
mulher tanto no espaço público como no privado.
 A maior parte das iniciativas analisadas mostra, porém, convergências com 
a agenda de gênero e com as prioridades definidas pelos movimentos de mulheres 
e por movimentos feministas nas últimas décadas. Na conformação dessa agenda, 
identifica-se uma tensão entre duas vertentes. A primeira vê a mulher sobretudo 
a partir de sua função na família, devendo as políticas públicas ‘investirem’ nas 
mulheres pelo efeito multiplicador que tal ação pode ter sobre a família e sobre 
a sociedade como um todo. Entre as iniciativas analisadas, programas da área de 
saúde, com foco no segmento materno-infantil, aproximam-se em geral dessa 
perspectiva. 
Uma segunda vertente – hegemônica na agenda dos movimentos de mulheres 
no Brasil – tem por base a perspectiva de direitos. Segundo essa vertente, trata-se 
de garantir a ampliação do espaço da cidadania, pela extensão de direitos a novos 
segmentos da população e pela inclusão desses novos segmentos na esfera do 
atendimento estatal. As iniciativas da área de saúde que adotam a perspectiva de 
atenção integral e os programas de combate à violência contra a mulher parecem 
ser tributários dessa perspectiva, na maior parte dos casos. 
Mas o ‘alinhamento’ dos programas a uma das vertentes da agenda de gênero nem 
sempre ocorre. Por exemplo, no caso dos programas de geração de emprego e 
renda, a priorização das mulheres é defendida tanto pelos que enfatizam o impacto 
desse apoio no combate à pobreza como pelos que enfatizam a busca da autonomia 
das mulheres, vítimas da pauperização. 
A inclusão da questão de gênero na agenda de governos subnacionais – ou sua 
incorporação por políticas e programas governamentais, ainda que não explicitada 
na agenda governamental – ocorre por influência de diferentes atores, com 
variações de área para área. Atores ‘supra-locais’ influenciam a agenda local por 
meio de programas, diretrizes e normas federais que induzem e constrangem a 
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ação dos governos subnacionais. Tal parece ser o caso de programas da área de 
saúde, em que a tendência de focalização é definida no nível federal. A influência é 
exercida também por agências multilaterais e ONG que condicionam a concessão 
de recursos à inclusão de gênero nos programas que apóiam. A influência dá-se 
ainda via quadros partidários, quadros da administração estadual ou municipal e 
profissionais que atuam em determinada área de política pública. Ocorre ainda 
influência de entidades e movimentos de âmbito nacional sobre movimentos e 
organizações de alcance estadual e local.
Mas a democratização significou também abertura de espaços para a presença 
de atores locais e regionais na conformação das agendas estaduais e locais e na 
formulação e implementação de políticas e programas. Essa presença se faz sentir 
nos programas estudados, sobretudo na área de combate à violência contra a 
mulher, em que a mobilização de mulheres foi responsável pela constituição dos 
programas, influenciando também sua implementação. 
Mas em todas as áreas há também uma presença ‘difusa’, que não vem de 
movimentos organizados e que se efetiva na forma de uma demanda ‘feminina’ por 
acesso aos serviços oferecidos pelos programas. Essa presença acaba influenciando 
seu desenvolvimento, mesmo em casos em que a questão de gênero não era uma 
dimensão presente originalmente quando da concepção das iniciativas. A abertura 
do processo de formulação e de implementação de políticas públicas, associada à 
democratização, parece favorecer uma maior permeabilidade das agências estatais 
às necessidades da comunidade. Assim, embora sejam minoritárias nas experiências 
analisadas aquelas que surgiram como resposta a movimentos locais (de abrangência 
municipal, estadual ou regional), há diversas iniciativas que mostram haver um 
reconhecimento da diversidade de gênero, passando a desenvolver ações que 
atendem a necessidades específicas e diferenciadas de mulheres, sob influência de 
mulheres da localidade de implantação do programa. Isso sugere que a consciência 
prévia da relevância da questão de gênero não é o único caminho para que essa 
dimensão seja integrada a programas governamentais. Tão importante quanto 
tal consciência parece ser a efetiva democratização do programa ao longo de sua 
implementação, no sentido de torná-lo permeável às necessidades efetivas da 
comunidade a que se destina.
As políticas e programas analisados parecem sugerir que, entre a invisibilidade das 
mulheres e de suas necessidades e demandas e uma ação governamental resultante 
de uma ‘consciência de gênero’, que incorpore a perspectiva de gênero de forma 
sistemática e generalizada, há um terreno intermediário, associado a um processo 
incremental de transformação, em que alguns temas da agenda de gênero e 
algumas das abordagens propostas por movimentos e entidades de mulheres são 
incorporados, de forma gradual, abrindo talvez caminho para transformações mais 
profundas. 
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NOTAS
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Abstract: The paper consists on an analysis of the incorporation of the gender perspective by public policies at the subnational level of government 
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“O olhar do CEAPG sobre a
gestão de unidades escolares”

Ricardo Bresler
Telma Hoyler

Gesley Fernandes
Fernando Burgos
Veronika Paulics

Dentre os princípios que orientam os modos pelo qual o CEAPG pesquisa, o 
ir a campo para aprender é, para nós, um dos mais preciosos. Isso é ainda mais 
relevante se consideramos que pesquisamos a Gestão Escolar. Nos primeiros 
contatos com as pessoas que trabalham e estudam nas instituições de ensino 
que visitamos, sempre nos apresentamos explicando que “estamos aqui para 
aprender, como faz todo mundo que vem a uma escola”. Toda Escola é espaço 
privilegiado para quem se interessa pelo fenômeno organizacional e está 
comprometido com a construção de direitos sociais.
Educação sempre foi um tema debatido e controvertido no âmbito da 
gestão pública. Praticamente todos temos, além de opiniões que alimentam 
argumentos, várias soluções na ponta da língua. Em alguns casos, são soluções 
tão mirabolantes que nem se fôssemos a Finlândia poderiam ser implementadas. 
Em outros casos, é como se existisse uma “bala de prata” capaz de resolver tudo. 
Entendemos que nesses dois casos projeta-se a escola pública como vidraça e, 
ao mesmo tempo, um espelho multipartido: não raro as soluções apontadas 
desconsideram elementos institucionais que explicam porquê e como certos 
resultados são obtidos em determinados contextos. A dinâmica de uma escola 
– como viemos a aprender – é, a um só tempo, influenciada e influência sobre 
diversos fatores e explicativa parcial de dinâmicas do seu entorno.
Em nossa opinião, nem as coisas são tão complicadas nem a situação é tão ruim 
quanto alguns fazem parecer. Por outro lado, tampouco cremos que soluções 
simplistas e imediatas tenham capacidade efetiva de contribuir com o processo 
contínuo de melhoria da Educação. 
A partir de determinado posicionamento estrutural e de claras opções 
conceituais, este texto constrói uma narrativa das atividades de um grupo de 
pesquisadores do CEAPG, que se dedicou a compreender em que consiste 
a gestão de escolas públicas. Em primeiro lugar, apresentaremos a trajetória 
pela qual nos concretizamos grupo, os fins que visávamos e visamos, os meios 
que escolhemos para perseguir esses fins, os resultados que alcançamos e, 
principalmente, uma vez que entendemos que nossa proposta nasce no âmbito 
das atividades do Ceapg, como buscamos contribuir para o fortalecimento 
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da perspectiva do CEAPG, extrapolando isso para o campo dos estudos 
organizacionais e da gestão dos sistemas públicos de ensino.
Partimos de uma pergunta fundante – o que é a gestão escolar? – a fim de 
descobrirmos caminhos que permitissem contribuir com os incontáveis 
esforços em prol da educação pública. Essa pergunta, por sua vez, continua 
sendo formulada a partir de um determinado olhar, o nosso. Essa redundância 
introduzida cumpre a função de enfatizar que as falas e as buscas são sempre 
contextualizadas e que os meios e ferramentas não são absolutos nem universais, 
pelo contrário, encontram-se frequentemente em um campo de disputa para 
alcançar determinado fim, ou para impor um fim como “o” fim mais importante. 
Para nós, no campo da educação essa percepção deveria ser pressuposto básico, 
pois entendemos a educação, e mais especificamente seu espaço organizacional 
(as escolas), como uma área na qual interagem diferentes atores, com seus 
próprios e peculiares pontos de vista, visando interesses diversos. Todo 
pesquisador deve ter claro o lugar na estrutura e os interesses que animam a 
ação de cada ator. Abdicar dessa responsabilidade corresponde à submissão 
irrefletida a uma estratégia comunicativa que muitas vezes veicula soluções 
completamente inadequadas a finalidades apresentadas como “neutras”, como 
é o caso da proposição de uma educação de qualidade. Na verdade, ficam ocultas 
na composição dos indicadores e no desenho dos instrumentos de gestão, por 
exemplo, as qualidades que estão sendo privilegiadas. No caso educacional, 
isso só faria contribuir para uma concepção restrita, que reforçaria a busca por 
ferramentas miraculosas, pretensamente universais. Pior do que isso, retiraria 
do espaço escolar sua essência dinâmica. Como em todas organizações, mas de 
forma privilegiada, como argumentaremos adiante, uma escola é um espaço no 
qual diferentes olhares, vozes, saberes e interesses se encontram, quase sempre 
em conflito. A escola serve como estrutura e agência ao oferecer regras do jogo 
e ao ser também um dos atores que o joga. Uma escola pode ser caracterizada 
como um conjunto coordenado de regras e procedimentos que governam 
interações e comportamentos de atores e organizações. Com isso, influenciam 
como determinados atores vão se comportar, constrangendo-os e oferecendo-
lhes possibilidades de ação. Ao mesmo tempo, por meio da discricionariedade 
das equipes administrativa e pedagógica, uma escola é também um ator, pois ao 
adotar determinadas decisões e assumir interesses (em prol de uma educação 
com determinadas diretrizes pedagógicas ou com um determinado modo de 
gestão) modificam, ainda que incrementalmente, a política educacional e a 
constituem.
Nosso olhar sobre a escola é claramente influenciado pelo olhar da gestão local 
que desenvolvemos no CEAPG ao longo das últimas décadas. Este, por sua 
vez, encontra antecedentes no olhar proposto pelos pesquisadores do Instituto 
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Tavistok (Trist, Bamforth, 1951; Trist, Higging, Murray e Pollock, 1963; Spink, 
2003). A visão hegemônica da administração remete a um determinado modo 
de gerir que podemos resumir no famigerado “manda quem pode, obedece 
quem tem juízo”. Essa percepção parece ainda mais importante para quem 
não é do campo, vê as coisas assim e não imagina alternativas. É sempre 
importante lembrar que a administração nada mais é que uma prática social e as 
organizações são o seu espaço de análise. As práticas, como as ferramentas, são 
plurais (ainda que haja visões que se apresentem hegemônicas) e todos espaços 
permitem diferentes olhares, engendram diferentes interesses e finalidades. 
Aqui reside para nós uma das raízes plantadas pelos companheiros de Tavistok 
ao enfatizar a “escolha organizacional”, terminologia que abre o campo para 
as possibilidades e alternativas que todos os gestores temos: não há bula, não 
há caminho único, sempre temos opções e lidamos com as consequências de 
nossas escolhas. No âmbito dos estudos de política pública e de burocracias, 
encontra respaldo no seminal trabalho de Lipsky (1980) sobre as rotinas e os 
artifícios que os burocratas de nível de rua criam para lidar com as incertezas e as 
pressões do trabalho e como isso acaba se transformando nos serviços públicos 
que eles são responsáveis por executar. Também nos inspiramos na sociologia 
de guichê que surgiu na França na década de 1990, a qual se ocupou de analisar 
o Estado em ação por meio da interação entre burocratas e a população. Como 
resume Pires (2016), os guichês fundamentalmente são pontos de encontros – 
físicos ou virtuais – entre cidadãos, de um lado, e representantes do Estado, de 
outro. Para a administração, o guichê é uma abertura para o exterior e espaço 
da concretização de atos políticos e legais. Para o cidadão o guichê traz a 
personificação da instituição pública, por meio da qual se desdobrarão diálogos 
e trocas especificas sobre a sua situação. É no guichê que situações sociais 
ganham “corpos, rostos e vozes” (Pires, 2016) e por tudo isso constitui local 
estratégico para a compreensão das relações Estado-sociedade na produção de 
políticas e serviços públicos. Trata-se de um importante amadurecimento da 
literatura de políticas públicas, antes focada apenas no momento da decisão 
para incluir também o estudo da implementação, superando a visão de que o 
insucesso de políticas seria explicado por planos mal formulados, ignorando 
contingências e adaptações durante a implementação. 
As escolhas do CEAPG fazem parte do nosso olhar. Dentre essas, cabe destacar 
três escolhas fundantes e essenciais do Programa GPC, já descritos nos textos 
metodológicos de Peter Spink presentes neste livro: 1) focar nos governos 
subnacionais, 2) jamais definir o que é inovação e 3) sempre ir a campo para 
conversar e, por meio do diálogo, compreender os diferentes olhares e práticas 
que permitiram efetivar práticas de gestão pública que fortalecem a cidadania. 
Perseguimos respostas para nossa pergunta fundante com esse olhar: focamos 
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sempre os saberes e práticas de quem se encontra nas organizações que atuam 
mais próximas do público atendido, jamais pré-definimos como deveria se 
dar a gestão e sempre vamos a campo para aprender com pessoas que estão 
concretizando a (e sendo afetadas pelas escolhas da) gestão das unidades 
escolares. Fazemos essas escolhas com a finalidade de contribuir com inúmeras 
iniciativas que visam a melhoria da educação pública. 
A escolha da educação pública, em detrimento da educação privada, deve-se, 
por sua vez, a outra escolha anterior na qual reconhecemos que a educação 
é, por princípio, um bem público e deve ser, sempre, pública. Fazemos essa 
opção pois além da educação pública ser o único meio de garantir o acesso 
democrático às escolas, é o meio mais potente para se construir uma identidade 
compartilhada, de um sentido público comum. O acesso à escola pública não 
é somente um direito de todo cidadão. O acesso universal a escola pública 
possibilita a formação de novos cidadãos na diversidade que compõe a nossa 
realidade – nas instituições privadas, os estudantes encontram-se privados 
do contato com outros que, sob diversos aspectos, não lhes são similares. 
Entendemos que cabe à escola o papel de construção de uma visão pública, 
de um senso comum que permita diferentes compartilharem um mínimo 
denominador comum que poderíamos chamar de nação (ou num sentido 
mais amplo, de humanidade). Neste sentido, entendemos que quanto mais 
forte seja uma rede privada de educação, mais contribui para o fortalecimento 
do apartheid social e da consolidação de grupos hegemônicos, tendendo a 
perpetuar a estrutura desigual da sociedade.
Nossa visão e nossos instrumentos não são neutros, como tampouco o é o 
espaço escolar. É sobre isso que queremos tratar nesse artigo e o faremos 
compartilhando o caminho percorrido até aqui. Com isso, queremos levar o 
leitor a compreender nossos interesses e vocações, a partir das quais possa 
também fazer suas escolhas de caminho a seguir.

Pré (e) história de um grupo do Ceapg

O Grupo de Pesquisa em Gestão de Unidades Escolares (Gues) do Ceapg 
formou-se a partir de caminhos diversos, imprevisíveis à época dos primeiros 
passos, e que são reconhecidos agora ao se registrar o percurso do grupo. 
Desde o princípio da formação do Gues, mesmo sabendo que nas escolas a 
gestão e a pedagogia são indissociáveis, optamos por concentrar o foco na 
gestão escolar, por reconhecer as especificidades dos desafios pedagógicos e 
o mérito dos saberes de quem se dedica à pedagogia. Sabemos também que 
administradores frequentemente se apresentam como portadores de saberes 
universais, nos quais uma determinada prática administrativa seria válida 
tanto para aprimorar uma fábrica quanto uma escola ou uma funerária. Não 
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pactuamos com esta visão e, por mais que nos seduza o debate pedagógico, 
optamos por centrar nossos aprendizado e contribuição nos afazeres da gestão 
que pudessem criar condições para melhor se realizar o trabalho pedagógico.
A primeira atividade concreta remete a um esforço que alguns de nós 
empreenderam no início dos anos 2000. Ricardo, que estava na Coordenação 
dos Cursos de Graduação (CG) da FGV EAESP e Fernando, então graduando 
do CG, tentavam compreender melhor a ausência de estudantes oriundos da 
rede pública nos bancos escolares da FGV, para assim identificar ações que 
recolocassem o CG como uma alternativa para estes estudantes que terminavam 
o Ensino Médio na rede pública. À época, esta ausência se explicou basicamente 
por dois fatores: auto-exclusão por motivos financeiros e a inexistência de 
referências concretas da FGV EAESP enquanto possibilidade. Para lidar com 
esse desafio, propusemos, por um lado, a criação de Bolsas de Estudo stricto 
sensu, isto é, não reembolsáveis (o que veio a ser efetivado anos mais tarde) e, 
por outro, pensamos em criar alguma atividade que permitisse aproximarmo-
nos de algumas escolas da rede pública, para compreender alternativas de 
superação dos fatores identificados. 
Num primeiro momento, pensamos em criar dinâmicas de análises de casos, 
por meio das quais poderíamos apresentar experiências do Banco de Dados do 
CEAPG aos estudantes, para que as boas práticas pudessem atrai-los para os 
nossos processos seletivos, na medida em que se mostrassem espaços possíveis 
de atuação profissional. Essa ação nunca foi concretizada, pois outra ideia 
surgiu a partir de uma conversa com o Zé (José Sérgio Fonseca de Carvalho, 
Professor da Faculdade de Educação da USP), um amigo e fonte constante de 
inspiração.1 Zé sugeriu concentrarmos nosso diálogo com os profissionais que 
atuam na escola, uma vez que um diálogo direto com os estudantes poderia 
ser um trabalho de Sísifo, posta a situação transitória de um estudante. Por 
mais que houvesse mobilidade de docentes e pessoal administrativo, cada 
posto permanecia na escola e dialogar com estes profissionais, permitiria que 
nossa compreensão avançasse ao longo do tempo em vez de reiniciarmos 
constantemente a conversa. 
Em relação ao conteúdo do diálogo, fomos lembrados que a FGV é sempre 
associada ao tema da administração, ofício em relação ao qual há várias 
demandas e necessidades em todas unidades escolares. Ao nos receberem, 
todos esperariam que trabalhássemos temas de gestão. Além disso, outras 
organizações e grupos já estavam presentes no universo simbólico da rede 
escolar para tratar de questão como direitos, cidadania e aprofundamento da 
democracia.2
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Assim, nossa proposição foi a de focar as unidades escolares e não os órgãos que 
administram e regulam essas unidades por dois motivos básicos: por entender 
que em última instância o desafio de um sistema educacional se concretiza a 
partir da discricionariedade de quem está na linha de frente (denominados, pela 
literatura de política pública, burocratas do nível de rua) e por saber que seria 
o caminho mais importante para começarmos a entender os desafios da gestão 
das unidades escolares. 
Em conversa posterior, quando nos pareceu importante conhecer melhor o 
funcionamento das escolas e o método CEAPG se insinuava como o meio 
para esta aproximação, Zé comentou que em sua visão poderíamos encontrar, 
resumidamente, três tipos de escola em função do tipo de gestão: as formalistas 
(cumpriam as diretrizes e ponto), as orientadas por um claro sentido do bem 
público e as que tinham gestores que, para o bem ou para o mal, assumiam 
desafios típicos de super-heróis. Como nos interessava começar por escolas 
cuja gestão tivesse os princípios republicanos mais claros na sua orientação, 
Zé fez a ponte com Jorge Adilson Candido que naquela época era o diretor da 
EMEF Tarsila do Amaral. 

Nossas escolas e nossos professores

O CEAPG é a primeira escola do Gues e, nela, as experiências inscritas nos 
ciclos de premiação do GPC e que hoje compõem um vasto Banco de Dados 
são, nesse sentido, nossa primeira biblioteca (e os prazeres das descobertas das 
primeiras leituras são inigualáveis). Cada uma das experiências que compõe esse 
acervo oferece material para muitas leituras, análises e reflexões. As reuniões nas 
quais se fazia a seleção de quais experiências avançariam para a etapa seguinte, 
chegando a reunir mais de 40 pessoas de diferentes organizações, eram, em si, 
um laboratório no qual podíamos experimentar intensamente o confronto (e o 
diálogo) de diferentes olhares, saberes e interesses. Vivenciamos e aprendemos 
muito nesse processo que até hoje deixa saudades em todos que tiveram a 
oportunidade de deles participar. Dentre as muitas virtudes e contribuições 
do GPC, as reuniões de seleção eram uma oportunidade de diálogo entre 
pessoas com diferentes pontos de vista em relação às milhares de iniciativas 
complexas que forneciam material para todo tipo de investigação, fossem da 
área que fossem. Aprendíamos as possibilidades reais de avançar processos 
democráticos a partir dos governos subnacionais.
Dessas mais de oito mil experiências, duas diretamente inspiraram o Gues: a 
escola Família Agrícola de Turmalina em Minas Gerais (Laczynski, 2000) e a 
escola de Pesca de Píuma no Espírito Santo (Paulics, 2001). Já analisamos essas 
experiências em outras publicações (Bresler, Paulics e Burgos, 2011) e também 
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a forma pela qual elas inspiraram a criação de outros projetos nos quais alguns 
de nós estivemos diretamente envolvidos (Bresler, Sandim, Burgos e Paulics, 
2014; Bresler, Spink, Burgos e Aquino Alves, 2008). No que se refere ao Gues, 
a EFA Turmalina e a escola de Pesca de Piúma foram importantes no sentido 
de demonstrar concretamente a efetivação de inúmeros diálogos de saberes em 
escolas, revelando diferentes olhares e expectativas que são depositadas nos 
estabelecimentos de ensino, revertendo-se em interesses distintos que deveriam 
ser atendidos, e de como eram administradas a partir de tudo isso.
Ao longo das primeiras reuniões nas quais tentamos entender e estruturar o que 
poderia ser o Gues, revisitamos uma outra experiência do GPC: o Programa 
escola do Campo de Araraquara em São Paulo. Nessa pesquisa focamos 
mais especificamente a EMEF Hermínio Pagotto e a analisamos procurando 
relacioná-la ao contexto do assentamento Bela Vista do Chibarro. A ideia de 
fazer essa pesquisa de campo surgiu a partir da vontade que tínhamos de levar 
um pesquisador parceiro, Marc Grau, do Instituto de Governo e Políticas 
Públicas da Universidade Autônoma de Barcelona (IGOP-UAB), a campo 
para que pudesse contribuir com o desenvolvimento do nosso meio de fazer 
pesquisa. Além dele, contamos com a colaboração de Marcela Amaral, então 
mestranda do Curso de Psicologia Social da PUC-SP. Nossa proximidade com 
a Psicologia Social da PUC-SP antecede o próprio CEAPG e o vínculo entre 
o CEAPG e o IGOP estava em construção havia algum tempo. Essa pesquisa 
de campo resultou no que hoje podemos considerar a primeira publicação do 
Gues (Bresler, Hoyler, Amaral, Heidtmann, Fernandes e Grau, 2009). 
Nesse mesmo ano, Gesley e Juliet Neves (então graduanda da UFAC) 
participaram do Projeto Conexão Local modalidade Interuniversitária (Cliu), 
financiado pela CAPES. A dupla foi supervisionada por Veronika e tivemos a 
oportunidade de conhecer durante três semanas em tempo integral a equipe, 
a estrutura, o território de atuação e os projetos do MEPES no Espírito 
Santo, organização responsável pela introdução das EFA´s e da Pedagogia de 
Alternância no Brasil. A análise dessa visita foi registrada no relatório de visita 
de campo (Fernandes e Matos, 2009).
Mais ou menos nessa época, já havíamos começado nossos grupos de estudo 
que nos permitiram chegar para uma segunda conversa com o Zé, como 
escrevemos anteriormente, e, desta conversa chegar na EMEF Tarsila do 
Amaral. Nossa aproximação ao Jorge não poderia ter sido melhor e a ele (in 
memorian) e a todos da Tarsila seremos sempre gratos. Jorge abriu as portas 
para o que consideramos até hoje nossa mais profunda vivência no espaço 
escolar. Nessa época, Telma e Gesley eram residentes de pesquisa no Ceapg. 
Por meio dessas bolsas disponibilizadas pelo Programa de Iniciação à Pesquisa 
do GVpesquisa, Telma pôde vivenciar o cotidiano escolar e da gestão da EMEF 
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Tarsila do Amaral, bem como do entorno, no bairro Jardim Jacqueline (região 
Oeste de São Paulo), estando presente em pelo menos três períodos por semana 
ao longo de um ano letivo. Enquanto isso, Gesley fazia o mesmo na escola 
Estadual Rodrigues Alves, na Avenida Paulista em São Paulo e, posteriormente, 
na EMEF Desembargador Amorim Lima, no Butantã. O aprendizado oriundo 
dessa bolsa serviu como ponto de partida para o PIBIC de Telma (Hoyler, 
2010), e que englobou também a EMEF Vianna Moog. Este PIBIC por sua 
vez foi a essência de artigo que apresentamos no Encontro de Administração 
Pública (EnAPG), em Vitória-ES (Hoyler e Bresler, 2010). A pesquisa de Gesley 
foi, junto com o estudo de outras escolas, como por exemplo a EMEF Campos 
Salles em Heliópolis, objeto de sua monografia de final de curso (Fernandes, 
2013).
Em 2010, por meio do Cliu, Veronika junto com Tatiana Sandim (à época 
mestranda da escola de Governo da Fundação João Pinheiro) supervisionaram 
a pesquisa de campo de Marcela e Matheus (Costa e Santos, 2010) no Piauí 
para conhecer a FUNACI, Fundação na qual estava atuando Padre Humberto 
Pietrogrande, considerado o responsável por trazer as EFAs ao Brasil quando 
estava à frente do MEPES. Esta pesquisa permitiu alargar ainda mais nosso 
aprendizado a partir das EFA´s.
As pesquisas de campo sobre as EFAs, junto com levantamento bibliográfico 
e de dados secundários, resultaram num artigo apresentado na reunião da 
International Research Society for Public Management, em Dublin na Irlanda 
(Bresler, Paulics e Burgos, 2011). 
Em paralelo às atividades de pesquisa stricto sensu, procurávamos meios de 
efetivar ações típicas de extensão universitária. Uma primeira oportunidade 
surgiu quando apareceu uma barreira na realização da pesquisa do PIBIC de 
Telma. Já acompanhávamos o cotidiano da comunidade escolar da Tarsila do 
Amaral e começávamos a conhecer a comunidade do entorno. Nesse entorno, 
havia a Vianna Moog e, nas primeiras tentativas de conhecer esta escola desde 
dentro, sempre recebíamos uma resposta negativa, com a alegação de que seria 
necessária uma autorização formal da Secretaria Municipal de Educação. De 
tanto insistirmos, fomos chamados à Diretoria Regional de Educação - Butantã, 
e em reunião fomos convidados a apresentar nossas pesquisas para os gestores 
daquela regional. Assim, em junho de 2010, fizemos uma apresentação para 
mais de uma centena de gestores da rede, quando pudemos ouvir considerações 
sobre as nossas pesquisas. 
Entre 2010 e 2011 formalizamos um projeto que, nos moldes do GPC, criaria 
um ciclo de premiação que alimentasse um banco de dados com experiências de 
gestão de unidades escolares. Com o projeto, ao sairmos em busca de potenciais 
financiadores, fomos convidados a participar, e em seguida convidados a 
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organizar, uma atividade na qual o movimento Todos Pela Educação ofereceria 
formação aos secretários municipais de educação. 
Esse não era nosso interesse por consideramos os secretários municipais 
seres maduros e formados, seres políticos que, quando muito, necessitam de 
atividades de suporte para a sua ação. Tendo isso em mente, conseguimos 
negociar uma etapa intermediária, de investigação, almejando criar nosso banco 
de dados em ciclos bienais. Nos anos ímpares visitaríamos as escolas e nos anos 
pares trabalharíamos oficinas de capacitação – esse formato permitiria evitar 
pesquisas de campo nos anos em que há eleições no Brasil, e permitiria efetivar 
a extensão universitária.
A investigação que fizemos, com financiamento do Instituto Natura (parceiro 
do TPE), teve três frentes: 1) levantamento e análise dos principais bancos de 
dados (ciclos de premiação) existentes e das principais ferramentas para auxiliar 
a capacitação dos gestores educacionais no território nacional e ficou sob a 
responsabilidade da Telma, 2) levantamento equivalente no cenário internacional 
(em alguns países) e foi conduzido por Ricardo e 3) uma pesquisa de campo em 
16 municípios, coordenada por Fernando e Veronika. Escrevemos um artigo 
analisando o que aprendemos nessa investigação, apresentando-o em Barcelona 
em julho de 2012 no Seminário “Noves polítiques locals a Brasil i Espanya: els 
casos de São Paulo i Catalunya”, organizado pelo IGOP da UAB junto com a 
Unesp e a UFABC e, posteriormente, no III Congresso Ibero Americano de 
Política e Administração da Educação, realizado em Zaragoza, Espanha, em 
novembro do mesmo ano (Bresler, Hoyler, Burgos e Paulics, 2012). 
Essas pesquisas, junto com as investigações na Ciência Política da USP que 
Telma desenvolvia, contribuíram para elaborarmos um artigo, com foco na 
questão da governança dos sistemas de ensino, no qual analisamos, dentre outras 
coisas, o Programa Educação – Compromisso de São Paulo (ECSP) e a criação 
do Conselho Consultivo que assessoraria o Governador de SP, apontando 
as incoerências e o potencial conflito da aproximação de agentes privados e 
públicos na área educacional. Este artigo foi apresentado no Colóquio sobre 
Poder Local realizado pela UFBA em Salvador, Bahia, em dezembro de 2012. 
O artigo foi premiado e, em decorrência disso, também publicado (Hoyler, 
Burgos, Bresler e Paulics, 2014).
Em 2012 e 2013, a pesquisadora Lívia Cruz investigou diferentes tipos de arranjos 
territoriais formadas em prol da educação (Cruz, 2014), dando uma contribuição 
significativa para a compreensão dos desafios da universalização do direito de 
acesso à educação por meio da análise de casos que revelam quão distintas 
podem ser as ações (e resultados) a partir de diferentes comprometimentos 
dos atores envolvidos, bem como pontuar de forma clara e direta os riscos (e 
desperdícios) de uma visão tecnocrática assumindo o controle das escolhas 
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na alocação dos recursos destinados à educação, processo no qual supostos 
experts desconsideram o saber (e os interesses) desenvolvido em ações locais.

Aprendizados a partir das escolas

Tentar compreender o cotidiano de um gestor escolar, na nossa visão, é essencial 
se queremos contribuir com a melhora da gestão das escolas. Sem compreender 
os lugares e as pessoas, o máximo que alguém consegue é aprimorar sua própria 
retórica. Por meio de nossas investigações, identificamos uma infinidade de 
afazeres que compõem o cotidiano dos gestores. 
E o que faz um gestor escolar? Reproduzimos aqui uma descrição feita por 
Telma (2010) que consideramos uma descrição bastante ilustrativa do cotidiano:

“(…) alguns afazeres da equipe de gestão escolar foram destacados pelo número de vezes 
em que apareceram ou pela forma como foram ocupados por essas tarefas consideradas 
“típicas da gestão escolar”: matrículas, férias, aulas vagas, indisciplina de alunos, evolução 
funcional, remoção, pedidos de licença, falta de professores, conselhos de classe; preparação 
das avaliações; aplicação das avaliações, segurança dos alunos, recebimento de materiais 
didáticos; leitura do Diário Oficial do Município; leitura de e-mails da rede municipal; 
reunião com Assistentes de Direção; gestão dos responsáveis pela limpeza; cadastro dos 
alunos para uniforme; incumbências para professores readaptados; atendimento de fiscais 
da vigilância sanitária; coordenação da agenda da merenda com programação da escola; 
problemas pessoais de professores que impactam no trabalho; zelo pelos horários de Jornada 
Especial dos Funcionários; zelo pelo equipamento físico: pintura, poda de árvores, conserto da 
vidraça; avaliações externas como Prova Brasil, Prova São Paulo; alimentação dos sistemas 
PRODESP, PRODAM, EOL; cursos da Diretoria Regional de Ensino; relacionamento 
dos responsáveis pela limpeza (empresa terceirizada) com os Assistentes Técnicos; interfaces 
com outros órgãos públicos como o departamento de zoonoses e a secretaria municipal de 
saúde; convivência de violências contra a escola estampadas na mídia; planejamento do que 
será custeio e capital para as verbas a serem recebidas; uso das verbas; ir à rua pra comprar 
equipamentos; prestação de contas referentes ao adiantamento bancário, Programa Dinheiro 
Direto na escola, Programa de Transparência de Recursos Financeiros; reunião disciplinar 
com a família do estudante; coordenação da rotina em dia de provas externas e eleições; 
conversas com professores; explicação de novas portarias e suas implicações; saída da escola 
para atividades extra-classe; reuniões da Associações de Pais e Mestres e do Conselho de 
escola – o eterno reapresentar; articulação das jornadas duplas dos professores com outras 
escolas da rede, ou do estado ou particulares; diálogos sobre concepções distintas dentro de um 
mesmo governo, de uma mesma secretaria, de uma mesma escola: educação por que, pra quem, 
noções de qualidade, entre tantos temas a serem citados.”
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Administrar é uma prática que remete a escolhas de fins e meios. Qualquer 
gestor faz isso em qualquer espaço organizacional. Em todas as organizações 
os interesses são plurais. De forma geral e rudimentar, na visão que se força 
hegemônica imagina-se que a finalidade de organizações privadas com fins 
lucrativos seja atender aos interesses de seus acionistas ou cotistas, pressupondo-
se o ganho financeiro como finalidade absoluta que ofereceria uma métrica à qual 
o gestor poderia recorrer em caso de dúvida sobre qual alternativa escolher. 
Este nos parece um raciocínio um tanto quanto simplista e para confrontá-lo 
recorremos à gestão de organizações públicas. Apesar de todos cidadãos querermos 
que o Estado não seja perdulário com o gasto, não encontramos qualquer pessoa 
que tenha formalmente explicitado que espera que a finalidade da ação do Estado 
seja a de gerar resultado financeiro, que é, no máximo, um meio para outro fim. 
E qual finalidade perseguiria o gestor público? Não há resposta simples para essa 
pergunta: mesmo que alguém proponha “o interesse público” ou “a melhora na 
qualidade de vida de todas as pessoas”, sempre poderíamos perguntar “como 
se define o que seria o interesse público?” e “como se define o que é qualidade 
de vida para todos?”. Toda sociedade engendra uma diversidade de visões, 
saberes e interesses que interferem nessas perguntas e respostas, frequentemente 
em conflito. Em países em que há maior concentração de recursos (riqueza, 
patrimônio e capacidade de pressionar quem toma decisões), os conflitos tendem 
a ser maiores, uma vez que os pontos de partida e os interesses tendem a ser 
diametralmente opostos. 
Por meio da gestão pública, entendemos gestão como mediação de interesses 
porque a gestão pública explicita que o ofício do gestor é mediar os diferentes 
interesses presentes na sociedade. Que interesses seriam mediados pelos gestores? 
Os seus próprios, os daqueles que representam e, ainda, aqueles que ‘chegam’ até 
ele ou ela, gestor e gestora. Ressaltamos que isso não é só o ofício dos gestores 
públicos, mas também dos gestores que trabalham nas organizações privadas 
– seria uma simplificação enorme ignorar as pressões de colegas, superiores e 
subordinados, parceiros internos ou externos, as disputas internas e reificaríamos 
a imagem do “manda quem pode…”. Se fosse assim, boa parte dos esforços de 
estudos organizacionais seriam desnecessários e nem teriam ocorrido. Reforçamos 
nossa visão de que todas as organizações são espaços de disputa e de conflito. 
Mediar interesses é o ofício do gestor quer ele reconheça, ou não, esse fato. No 
caso do gestor público este desafio é ainda maior, principalmente em sociedades 
nas quais muitos grupos estão privados do acesso a quem toma a decisão sobre o 
recurso público, que é de todos. 
Comentamos no início que consideramos a escola um espaço privilegiado para 
a análise organizacional porque, por meio de nossas atividades, constatamos 
uma variedade de interesses presentes no cotidiano, visíveis e perceptíveis de tal 
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maneira que dificilmente encontramos em outros tipos de organização. 
Se, hipoteticamente, quem administra fundos para atividades agrícolas ignora 
os interesses dos trabalhadores rurais sem terra, pode alegar essa ignorância 
porque os ignora ao não reconhecer a legitimidade das histórias, visões, saberes 
e interesses desses “outros outros” que ele só conhece por imagens fantasiosas, 
uma vez que está privado do contato por conta das redes que o rodeiam ou 
amarram, dos aquários em que foi criado e nos quais persiste em viver. Esse 
refúgio não é permitido ao gestor de uma escola, pois  nele recaem todas as 
histórias, visões, saberes e interesses da comunidade escolar e da comunidade do 
seu entorno. Em alguns casos, os gestores escolares podem menosprezar alguns 
interesses que chegam apelando ao “manda quem pode…” e encerrando o 
conflito com respostas tecnocráticas: “o sistema não permite…”, “isso está fora 
das diretrizes…”. Em outros casos, os gestores que assumem ar de super-herói 
podem querer atender a todos os interesses e, em geral, isso ocorre às custas de 
muita centralização, que compromete os processos sucessórios, sua saúde e seu 
tempo para vida social e familiar. A maior parte dos gestores aos quais tivemos 
acesso seguia, no entanto, um terceiro caminho: assumia o papel de mediador 
dos interesses que se manifestavam em sua comunidade escolar, cuidavam de sua 
escola e de seus estudantes, tentando garantir predisposições para que o trabalho 
pedagógico fosse bem realizado.
Os interesses, aqueles que são reconhecidos e contemplados, delimitam os fins 
que uma organização persegue. E qual a finalidade da educação ou o que visa 
uma escola? Em nossa trajetória identificamos inúmeras expectativas em relação 
à finalidade de uma escola. Ainda que sejamos incapazes de registrá-las todas 
aqui, sistematizamos a maioria em alguns itens que apresentamos a seguir. Com 
distintas intensidades e direções, cada gestor escolhe quais destas expectativas 
acolherá em suas práticas cotidianas e quais não enfocará, lembrando que uma 
não escolha é também uma escolha.
Aprender habilidades básicas (álgebra, gramática, etc.): nas últimas décadas 
essa expectativa foi fortemente inflada pelo Banco Mundial e, principalmente, 
pelas provas de avaliação da aprendizagem que se tornaram comuns como 
desdobramentos desde que o PISA se impôs como termômetro hegemônico da 
eficácia das escolas, dos sistemas educacionais e do desempenho dos estudantes. 
De forma geral, as escolas da rede privada competem para mostrar melhor 
desempenho nessas provas, gestores dos sistemas públicos de ensino se esforçam 
para aparecer bem nessa foto, alguns gestores de unidades escolares e famílias se 
preocupam com isso.3 Também para muitos que não estão imersos nos debates 
em torno deste tema esta parece ser a única finalidade das escolas.
Aprender a se comportar, no sentido da disciplina: o que poderia ser mais um dos 
meios para que professores conseguissem efetivar o seu trabalho tornou-se, para 
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diferentes atores, um fim em si mesmo: desde algumas pessoas que trabalham nas 
escolas até para famílias que não têm conseguido ensinar aos seus filhos as regras 
normatizadoras que a sociedade espera delas. Identificamos também outros 
grupos que esperam isso da escola, seja por interesses financeiros diretos (quem 
vende pacotes de atividades que fomentem o saber se comportar) até a mídia 
comercial (jornais, revistas e programas televisivos que cativam público e faturam 
com publicidade). Há também agentes políticos que batem nessa tecla a fim de 
angariar simpatia e votos nos grupos que têm esses interesses e expectativas. 
Acesso a prestígio: expectativa de algumas famílias que buscam inserção em grupos 
socioeconômicos “diferenciados” que possam facilitar o futuro profissional de 
seus filhos, de alguns estudantes que visam se destacar em suas escolas, bem 
como de alguns profissionais.
Acesso a segurança e proteção: na rede privada, embora não seja nosso objeto de 
análise, identificamos que a busca por segurança e proteção ocorre por motivos 
que resumimos como sendo a expectativa de que seus filhos não se misturem 
com os “manos”, como frequentemente se referem aos jovens que não são 
similares ao seu padrão de consumo. Na rede pública, isso pode aparecer, mas 
para algumas famílias existe a expectativa de que a escola ofereça direitos básicos, 
como a possibilidade de uma refeição nutritiva, ou que facilite o acesso a outros 
serviços públicos, como assistência social, saúde ou programas de transferência 
de renda com condicionalidades. Vale lembrar que em alguns lugares a escola é o 
único equipamento público acessível à população. 
Acesso aos processos seletivos das universidades: muitas famílias e estudantes têm 
esse interesse, que também identificamos em alguns gestores dos sistemas públicos 
de ensino, gestores escolares e professores da rede pública e, principalmente, 
nas pessoas que atuam na rede privada de ensino. Como em outros grupos de 
interesse, aqui também interferem agentes econômicos que usam a retórica do “ir 
bem no vestibular” para vender seus produtos. 
Acesso ao mundo do trabalho: muitas famílias e estudantes depositam suas 
expectativas de garantir um lugar no mundo do trabalho por meio do acesso a 
escola, mas não só elas. Muitos gestores de sistemas públicos e privados têm essa 
expectativa que, em grande parte, é alimentada por federações representando 
empresários e banqueiros, universidades e a mídia comercial. De forma geral, 
insistem que o papel da escola é preparar os jovens para o futuro mercado de 
trabalho, mesmo reconhecendo que ninguém sabe quais serão as demandas 
impostas aos futuros candidatos a trabalhar. A escola aqui assumiria o papel de 
mimetizadora dos aspectos fabris do trabalho.
Acesso aos saberes acumulados ao longo do tempo: diferente do aprendizado 
de “habilidades básicas”, encontramos aqui o interesse em evitar que sempre 
tenhamos que reinventar a roda. A escola seria o melhor espaço no qual as 
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novas gerações poderiam acessar o que foi aprendido acumuladamente antes de 
nascerem. De forma geral são alguns profissionais da educação, que atuam tanto 
dentro quanto fora das escolas (em universidades ou associações de pesquisa) os 
que depositam essa expectativa na escola. 
Relativizar o privado, expondo-se ao público: expectativa de algumas famílias, 
estudantes e profissionais da educação que reconhecem o espaço familiar 
como um dos possíveis de se existir, limitado por definição – contraposto ao 
espaço público, mais amplo no qual os diferentes modos privados de vida têm, 
necessariamente, que conviver. Espera-se que a escola seja o meio pelo qual 
esse aprendizado (o tirar da família para colocar no mundo público) possa ser 
trabalhado, para que cada jovem possa descobrir que as famílias são distintas 
entre si, que dispõem de recursos diferentes, valorizam e almejam diferentes 
interesses, que o espaço público é maior do que o ambiente da própria casa.4 
Além destas oito expectativas, identificamos interesses econômicos diretos 
que, mesmo que não entrem nas escolas como o ar, têm o poder de abalar seus 
alicerces:
Acesso a um ganho financeiro: um grande número de fornecedores (livros, 
uniformes, merenda e todo tipo de insumos que uma escola necessita) têm 
interesse na escola como um meio de realizar seus interesses econômicos. 
Acesso a um ganho financeiro por meio da Educação Privada: no caso brasileiro, 
o poder da rede privada de ensino é muito grande, oferecendo produtos para 
todo tipo de bolsos, desde mensalidades que chegam a muitos milhares de reais 
mensais até escolas de menor porte ou prestígio que cobram poucas centenas 
de reais mensais. Mesmo que não seja consciente ou intencional, o raciocínio 
básico dos agentes privados é que quanto pior a imagem dos sistemas públicos 
de ensino, melhor para os seus próprios fins. No caso da educação, ao que tudo 
indica, a relação entre agentes públicos e privados tem um padrão distinto do 
que ocorreria no caso da saúde, na qual o fortalecimento do sistema público 
atenderia aos interesses dos agentes privados, que veriam seus insumos serem 
barateados dado o crescimento do mercado e o efeito da escala. Na Educação 
não encontramos essa simbiose e prevalece o “quanto pior para a rede pública, 
melhor para a privada”.5

Acesso a um ganho financeiro por meio da mídia: o papel da mídia é crescente 
não somente em termos de sua circulação, mas também como agente de pressão 
e representação de determinados interesses. Algumas empresas passaram a ter 
veículos (publicações e outros) próprios direcionados a quem atua na escola. 
Além de produtos, a gama é ampla, alcança competições e premiações e há 
grupos jornalísticos que passaram a explorar diretamente a educação privada (um 
inclusive passou a ter nas suas escolas a maior parte do seu faturamento, apesar 
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de não divulgar o fato).
Essas são algumas expectativas de diferentes interessados: pessoas, atores ou 
agentes. Listamos as principais cuja ação impacta na gestão escolar, mesmo que 
isso não signifique que haja homogeneidade interna aos grupos, nem exclusividade 
na representação de um ou outro interesse: docentes, estudantes, famílias, 
pesquisadores, militantes, burocratas, agentes políticos e agentes econômicos.
Cada um dos interessados no espaço escolar, por sua vez, encontra diferentes 
formas de manifestar seus interesses. Desde as ações cotidianas (conversas com 
pessoas dentro da escola ou nos bastidores), encontramos vários tipos de órgãos 
de representação, e também de colegiados, os quais mediam interessses internos 
e podem servir como fonte de pressão que impactam a gestão escolar (vários 
interessados atuam em mais de um órgão):
Sindicatos de Professores: em geral atuam para a defesa não só dos direitos, 
mas também para a melhoria das condições de trabalho nos estabelecimentos 
de ensino. De forma geral, são articulações que conseguem representar as 
necessidades mais concretas de quem trabalha nas escolas, embora sempre haja 
o risco de distanciamento destes fins caso sejam controlados por uma visão 
tecnocrática de sua própria função original. 
Associações de Pais e Mestres (APM) e Conselhos de escolas: importante 
meio para atuar na interface da gestão escolar. Alguns argumentam que esses 
colegiados teriam pouca participação e que sua ação seria pouco relevante. Nós, 
ao contrário, cremos que são espaços importantes e, ainda que se encontrem 
eventualmente desocupados, têm valor porque quando a comunidade escolar 
quiser, pode ocupá-los. 
Grêmios Estudantis: os estudantes além de eventualmente poderem participar 
dos colegiados citados, encontram nos Grêmios das próprias escolas e nas 
Associações e Federações desses Grêmios um importante meio de interface mais 
estruturada com a gestão escolar.
Undime e Consea: os Secretários de Educação, municipais e estaduais, encontram 
em seus órgãos de representação um importante meio de diálogo (troca de 
experiências e demandas) que também possibilitam um meio de interface para 
pressionar pela melhoria das condições de trabalho nos estabelecimentos de 
ensino. Como os sindicatos, são articulações com potencial de representar as 
necessidades de quem trabalha nas escolas, embora corram sempre o risco de se 
distanciarem destes fins caso sejam ocupados pela visão tecnocrática.
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Educação: órgãos colegiados 
constituem um agente relevante no estabelecimento de metas, meios e princípios 
que afetam o dia a dia das escolas. De forma geral, o Conselho Nacional e os 
Conselhos Estaduais de Unidades da Federação que são atrativos para as redes 
privadas têm privilegiado os interesses financeiros dos agentes que atuam na 
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(ou em direção a) esfera educacional, mas esses colegiados são suficientemente 
diversos para não serem reduzidos a um ou outro interesse (o que fica claro, por 
exemplo, acompanhando algumas conferências do Conae).
Grupos e associações de pesquisa: funcionam como arena de disputa entre 
conceitos, premissas, métodos de avaliação de instrumentos, meios e finalidades, 
que embasam a gestão escolar, acumulando saberes desde os embates pioneiros 
entre Anísio Teixeira e Quirino Ribeiro (Anped, Anpae, Ação Educativa, etc.).
Representações “Políticas”: grupos de representantes eleitos, assessores e técnicos 
de  partidos políticos se organizam (as “frentes parlamentares” são as formas 
mais conhecidas) e tentam de alguma forma intervir nas agendas dos partidos e 
dos poderes executivo e legislativo pautando a educação ou diretrizes que afetem 
o campo.
Representações da “Sociedade”: pessoas ou associações mais ou menos 
estruturadas se organizam desde inúmeros grupos de atuação local ou regional, 
até organizações de maior projeção, como a “Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação” e o “Todos pela Educação”. 
Representações de Interesses Econômicos: associações de fornecedores ou de 
diferentes escolas e algumas redes privadas grandes o suficiente para agir como 
se fossem associações se organizam, em geral, para garantir controle sobre o 
“mercado de trabalho”, renúncias fiscais, economia de escala na compra de 
suprimentos e, quase sempre, funcionando como agentes que fortaleceriam o ar 
de “bem de distinção” que representaria o acesso à rede privada de ensino, em 
detrimento da imagem da educação pública.
As listas de expectativas e de agentes, bem como a dos órgãos de representação 
parece grande, mas certamente deixamos de fora muitas expectativas, interesses e 
interessados que impactam no cotidiano dos gestores escolares. Qualquer gestor 
escolar lida com todos esses interesses em seu dia a dia, em algumas escolas 
alguns interesses se apresentam mais ou menos intensamente. Em todos os casos, 
administrar uma escola é mediar esses interesses que frequentemente estão em 
conflito.
Apesar da pressão para alcançar bons resultados em avaliações como o Pisa e 
seus desdobramentos, a finalidade de uma escola é plural e dinâmica, depende 
da relação que cada um desenvolve com ela, suas expectativas e seus interesses: 
mesmo que imaginássemos que em cada grupo os fins fossem homogêneos (e 
não o são), não há como esperar que o fim do ponto de vista das famílias seja o 
mesmo que para os estudantes, docentes, técnicos, agentes de governo ou agentes 
econômicos.
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Lições de casa

Nessa seção apresentamos algumas questões que impactam bastante o cotidiano 
das escolas, pontuamos algumas reflexões que ainda estão por ser amadurecidas na 
sociedade como um todo no sentido de construir uma boa educação republicana 
e deixamos registrado algumas posições defendidas pelo Gues no âmbito do 
CEAPG.
Os fins são plurais e dinâmicos. Para estabelecê-los e tentar alcançá-los é necessária 
boa capacidade de mediação na gestão. E aqui aparece outro desafio, pois parte 
relevante dos meios é fruto de escolhas tomadas fora da escola, ignorando 
frequentemente o cotidiano e as especificidades do espaço escolar. Nesse ponto, 
encontramos especialmente o dilema entre garantir direitos universais e autonomia 
necessária para a gestão, que impactam na escola pública de forma que as equipes 
administrativas (diretores, vices, auxiliares, coordenadores pedagógicos, técnicos) 
e pedagógicas são escolhas (recrutadas, selecionadas e treinadas e estão submetidas 
a órgãos) que seguem processos decisórios que independem da unidade escolar – 
apesar de ali ser o espaço de efetivação do trabalho. 
É um dilema complexo e não há saída fácil. Ao que tudo indica, será insolúvel se 
não houver uma identidade institucional mais forte com a rede de ensino e com 
o processo de aprendizagem, que poderiam representar o mínimo denominador 
comum. Ainda que muitos profissionais, docentes e gestores demonstrem 
claramente essa identidade, enquanto pretensão geral atualmente ela é cada vez 
mais improvável. Essa improbabilidade deve-se em grande medida às soluções 
que têm sido criadas por governos e outros agentes para premiar os melhores, 
bem como pela imagem negativa que se tem difundido em alguns círculos em 
relação aos profissionais da educação e o sistema público de ensino. Essa imagem 
é propagada tão intensamente que parece ocultar outros interesses. 
Muitas vezes, o espaço para a rede pública na mídia comercial é a notícia de 
alguma atrocidade ocorrida contra um docente ou um estabelecimento. À época 
da divulgação dos desempenhos nas provas (Pisa e derivados), o massacre aos 
estabelecimentos públicos parece piorar e quase ninguém se questiona se os 
resultados não seriam também fruto da segregação anterior das escolas: algumas 
para os filhos das famílias das classes médias-altas e o resto das escolas para os 
pobres. Essa segregação é continuamente fortalecida pelos agentes privados que 
encontram na mídia comercial o seu megafone privilegiado. Ignora-se (porque 
de fato se ignora ou para ocultar outros interesses) que jovens oriundos de um 
ambiente no qual a leitura é prática cotidiana, na qual a linguagem da escola não 
parece “grego”, provavelmente terão desempenho melhor por familiaridade com 
os códigos e saberes trabalhados na escola, por conviverem com pais que, por 
sua vez, tiveram esse acesso (Prestes Motta, 1990). Nesses casos, o letramento 
e o desempenho nas notas pode ser superior, embora muitas vezes isso não 
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implique melhor aprendizado cívico, pois se dá às custas da privação deste jovem 
de conhecer a diversidade do seu entorno (o que aparentemente não só não 
incomoda como chega a ser buscado por algumas famílias). Os professores e 
as escolas da rede pública de ensino são atacados como se fossem as melhores 
vidraças nas quais qualquer um poderia projetar todas as suas frustrações e 
insatisfações. São vidraças que podem ser entendidas também como espelhos.
Aceitando que os fins oficiais e os recursos têm origem em decisões governamentais, 
e que essas, por sua vez, são reflexo da mediação de pressões, a escola aparece 
como um espelho multipartido dada a diversidade de saberes, interesses, ideais 
e projeções que, no limite entre o que a sociedade idealiza (em si plural) e o que 
consegue efetivar há um fosso. Vidraça porque é na escola que aparentemente se 
joga tudo, como aparece por meio dos clichês “tudo se resolve com investimento 
em educação”, mesmo que muitos soneguem impostos, recurso essencial para 
o investimento do Estado; “a escola tem que disciplinar os jovens”, mesmo 
que algumas famílias não consigam efetivamente educar seus filhos; “tem que 
preparar os jovens para os postos do trabalho”, mesmo que não haja postos de 
trabalho para todo mundo… daí, por ingenuidade ou interesse econômico direto, 
a escola pública vira vidraça e espelho da sociedade. Numa sociedade com tantos 
fragmentos de grupos sociais apartados, temos um espelho multipartido. 
Nos últimos quinze anos, a educação básica brasileira tem melhorado e isso é 
constatado a partir de qualquer parâmetro que se escolha: índices de matrícula, 
investimento feito (que pode ser medido tanto no gasto por estudante quanto 
no percentual do PIB), criação do piso nacional dos professores e aumento real 
dos salários, melhor qualificação dos professores, mobilização da sociedade, 
crescimento na procura por vagas em creches e berçários… Ainda temos muito a 
avançar, mas não podemos desconsiderar essas conquistas e é sempre importante 
repeti-las para fazer frente aos interesses (e vozes) de quem coloca a escola pública 
no papel de vidraça. 
As escolas públicas de hoje são melhores que as do passado porque diferentemente 
daquela época, hoje temos um acesso à rede de ensino praticamente universal. 
Assim, elas são melhores porque são mais democráticas. E por isso também 
requerem mais investimentos, não só financeiros. Aprendemos, indo às escolas, 
que os meios mais indicados para se efetivar esse investimento é partir dos 
recursos que já estão disponíveis, e ampliar suas potencialidades. Nesse sentido, 
conhecer o dia a dia da escola é o mínimo que se espera de quem quer intervir 
em sua melhoria. Para isso precisamos ampliar as pesquisas e investigações 
sobre suas reais necessidades para que instrumentos de capacitação os auxiliem 
efetivamente. Investir na capacitação constante, nos meios de suporte que 
permitam aos profissionais se concentrar nos seus afazeres dentro das escolas, nas 
melhores condições de trabalho, continuar a aumentar os ganhos salariais reais, 
ampliar a estrutura e o número de unidades escolares, melhorar a infraestrutura, 
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reposicionar urbanisticamente as escolas em termos de mobilidade e conectividade 
com outros equipamentos públicos (Bresler, 2013), estruturar planos de carreira e 
propiciar condições para que tanto professores quanto gestores possam se dedicar 
prioritariamente (se não exclusivamente) a suas próprias unidades escolares, 
clarear o que é universal no sistema e o que são especificidades locais são escolhas 
que não ocorrem nos espaços escolares, mas que ali impactam e favoreceriam a 
melhoria e o acesso universalizado à Escola Pública.
Com os meios de pesquisa do CEAPG pudemos aprender muito nas Escolas. 
Este aprendizado extrapola a Gestão Escolar e, num movimento espiral, re-
impacta a nossa compreensão da gestão pública dos governos subnacionais e dos 
estudos organizacionais. Depois de frequentar algumas aulas, é muito difícil olhar 
o ofício de qualquer gestor sem pensar em seu papel de mediador de interesses. 
Numa sociedade cuja concentração de recursos é tão obscena, isso passa também 
pela necessidade de aprimorarmos os meios de acelerar a desconcentração. 
O Ceapg se constituiu em uma das melhores referências de como efetivar a 
gestão pública comprometida em promover a cidadania. Todos nós ali chegamos 
compartilhando essa missão. Por meio do Gues procuramos contribuir numa área 
chave para superarmos a histórica concentração de recursos, a educação pública. 
Hoje reconhecemos que existem dois entraves essenciais para revertermos a 
estrutura que reproduz a desigualdade nacional: o fortalecimento da escola 
pública e uma transformação no sistema tributário.
Um sistema tributário que inverta a perversidade do atual sistema (quem tem 
ou ganha mais paga proporcionalmente menos do que quem tem ou ganha 
menos) é uma das ações urgentes – a qual não nos dedicamos como foco de 
pesquisa. Outra é o fortalecimento da escola pública a partir de quem a faz no seu 
cotidiano, que já foi responsável por um avanço digno de nota boa nos sistemas 
de avaliação (universalizar o acesso em um País tão grande e diverso, natural 
e socialmente) e que potencialmente pode contribuir muito mais, desde que 
criemos as predisposições para isso. 
Nesse artigo tentamos sistematizar o caminho que percorremos e nossos 
aprendizados, como uma espécie de lição de casa do ir a campo. Entendemos 
que os modos de pesquisa do Ceapg focam as organizações locais (governos 
subnacionais ou unidades escolares, dentre outras) porque é ali que as ações 
se concretizam e impactam diretamente na vida dos cidadãos. Entendemos 
que a definição de princípios e a alocação de recursos são escolhas que não 
necessariamente ocorrem nos locais de ação, mas que os tomadores de 
decisão deveriam, como pré-condição, conhecer profundamente esses espaços 
organizacionais, sejam eles minas de carvão, sejam eles governos de pequenos 
municípios ou escolas. Entendemos, por fim, que principalmente nas escolas 
públicas, dado o seu potencial de constituição de uma nação, podemos transformar 
a nossa sociedade fortalecendo a esfera pública.

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   147 28/11/2017   10:07:19



148

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bresler, Ricardo, Hoyler, Telma, Burgos, Fernando; Paulics, Veronika. “Se a resposta é capacitação em gestão educacional, qual é a pergunta?”, em 
Anais do III Congresso Ibero Americano de Política e Administração da Educação, Zaragoza, Espanha, nov/2012.
Bresler, Ricardo. “Caminhos escolar: caminhos para a escola ou a partir da escola?”, em Carta Fundamental, SP, 15/05/2013. 
Bresler, Ricardo; Hoyler, Telma; Amaral, Marcela; Heidtmann, Henrique; Fernandes, Gesley; Grau, Marc. “O Programa Escola do Campo de Araraquara 
(SP): a EMEF Hermínio Pagotto e o assentamento Bela Vista do Chibarro”, em Cadernos Gestão Pública e Cidadania, v. 14, n. 55, Ceapg, SP: 2009
Bresler, Ricardo; Paulics, Veronika; Burgos, Fernando. “Brazilian EFAs: An Interpretation of Their Dissemination Process and the Challenges of 
Building a Public Sphere from the Interaction of Community Associations and the State”, em Anais do XV IRSPM, Dublin, Irlanda, abr/2011.
Bresler, Ricardo; Sandim, Tatiana; Burgos, Fernando; Paulics, Veronika (orgs). Conexão Local Interuniversitária – Diálogo de Saberes, EdCeapg, SP, 
2014.
Bresler, Ricardo; Spink, Peter; Burgos, Fernando; Aquino Alves, Mário. “Atividade de pesquisa e formação de gestores: a contribuição do Projeto 
Conexão Local”, em Cadernos Gestão Pública e Cidadania, V13-N52, SP, Ceapg, jan-jun/2008.
Carvalho, José Sérgio Fonseca de (Org.). Educação, Cidadania e Direitos Humanos,  Petrópolis, RJ, EdVozes, 2004.
Costa, Marcela; Santos, Matheus. “Escolas Família Agrícola, FUNACI - Piauí”, Relatório de Visita de Campo, Supervisionado por Veronika Paulics e 
Tatiana Sandim, Projeto Conexão Local modalidade Interuniversitária, GVpesquisa da FGV/Eaesp, SP, 2010.
Cruz, Lívia Galvani de Barros. Educação e arquiteturas territoriais: possibilidades e limites para melhoria das condições de ensino e aprendizagem 
da educação pública municipal brasileira, Dissertação de Mestrado, CMDAPG, FGV-Eaesp, SP, 2014.
Fernades, Gesley. “Educação e Gestão Escolar: Estudos de Caso e Inovação”, Monografia para conclusão de Bacharelado CGAP, FGV-Eaesp, SP, 
2013.
Fernandes, Gesley; Matos, Juliet. “Escolas Família Agrícola do MEPES (ES)”, Relatório de Visita de Campo, Supervisionado por Veronika Paulics, 
Projeto Conexão Local modalidade Interuniversitária, GVpesquisa da FGV/Eaesp, SP, 2009.
Hoyler, Telma. “Gestão de Unidades Escolares: a comunidade escolar e a comunidade do território do entorno”, Relatório de Pesquisa PIBIC/CNPq, 
FGV/Eaesp, 2010.
Hoyler, Telma; Bresler, Ricardo. “Gestão de Unidades Escolares: a comunidade escolar e a comunidade do território do entorno”, em Anais do 
EnAPG, Vitória/ES, nov/2010.
Hoyler, Telma; Burgos, Fernando; Bresler, Ricardo; Paulics, Veronika. “Governança Ajuda ou Atrapalha? Reflexões sobre a Gestão Educacional 
Local”, em Revista Interdisciplinar de Gestão Social - RIGS, v3, 2014
Laczynski, Patricia. “Projeto Escola Família Agroindustrial de Turmalina”, em Farah, Barboza (eds). Novas Experiências de Gestão Pública e 
Cidadania. RJ: EdFGV, 2000.
Paulics, Veronika. “Escola de Pesca de Piúma (ES)”, em em Farah, Barboza (eds). 20 Experiências de Gestão Pública e Cidadania. SP, EdGpc, 2001.
Pires, R. A implementação de políticas públicas nos encontros entre burocratas e destinatários: contribuições da sociologia do guichê. Trabalho 
apresentado no 40º Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu, 2016. 
Prestes Motta, Fernando. Organização e Poder, Atlas, SP, 1990.
Spink, Peter. “A perda, redescoberta e transformação de uma tradição de trabalho: a teoria sociotécnica nos dias de hoje”, em Organização e 
Sociedade, v10-n28, set-dez/2003.
Trist, Eric; Bamforth, Kenneth. “Some social and psychological consequences of the longwall method of coal getting”, em Human Relations, n. 4, 
1951.
Trist, Eric; Higging, Gurth; Murray, Hugh; Pollock, Alex. Organizational Choice, London, Tavistock, 1963.

1 Aqui aproveitamos para fazer referência a uma parte da rede à qual procuramos nos vincular, mas sobretudo agradecer ao Zé pelos 
insights, provocações, estímulo e apoio durante todo o processo.
2 O próprio Zé havia trabalhado com direitos humanos para formação de professores (Carvalho, 2004).
3 Além disso, alguns fornecedores de insumos pedagógicos adotam essa retórica para apresentar os produtos que vendem (como apostilas 
e outros materiais didáticos) como solução para as escolas.
4 Perpetuar a distinção entre escolas para filhos das classes médias-altas e das classes pobres resulta também na reprodução da perversa 
distribuição patrimonial do País pois jovens criados apartados têm pouca probabilidade de predisposições para se sentirem atraídos, ética 
e esteticamente, pelos “outros outros”:  organizações educacionais também são, portanto, uma espécie de “mercado matrimonial” como 
analisou Bourdieu.
5 Outro complicador se dá pela expectativa de que nos próximos anos, recursos públicos advindos de outras fontes (por exemplo, o pré-sal) 
e o aumento gradual do investimento (medido via PIB) na educação resulte em maior volume de dinheiro no setor. Assim, grupos privados 
já se articulam para ter acesso a parte destes recursos. Convênios com o Estado fazem com que o setor privado possa ser privilegiado na 
distribuição dos recursos públicos da educação

NOTAS
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Continuidade nas práticas
inovadoras em saúde:

redes ampliadas e a ação pública

Jacqueline Brigagão
Verônica Alencar

Lucio Bittencourt
Fernando Burgos

Peter Spink

O Centro de Estudos em Administração Publica e Governo (CEAPG) tem se 
dedicado a pesquisar as ações desenvolvidas por governos subnacionais nos últimos 
25 anos. As pesquisas realizadas focalizam as diversas áreas da gestão pública e 
demonstram o protagonismo dos governos locais no campo da administração 
pública. No período de 1995 a 2005, o CEAPG foi responsável pelo Programa 
Cidadania e Gestão Pública, que identificava e premiava ações inovadoras 
desenvolvidas nos municípios, Estados e governos próprios dos povos indígenas. 
Os resultados alcançados demonstraram a importância das ações, programas e 
políticas implementadas nas diversas regiões do país e possibilitou a organização 
de um banco de dados com cerca de 8 mil experiências. Neste texto retomamos 
três dessas experiências que tivemos a oportunidade de acompanhar ao longo 
do tempo: o Iluminar Campinas, a Comissão Perinatal de Belo Horizonte e o 
Programa Mãe Curitibana. A análise demonstra não apenas que os municípios 
têm atuado de modo a encontrar respostas para as demandas de saúde locais, mas 
também que as soluções estão intimamente associadas ao reconhecimento das 
potencialidades de cada região. 
No fim dos anos 1980, o processo de democratização e a elaboração da Constituição 
Federal de 1988 provocaram mudanças significativas no Brasil. No campo da saúde 
pública houve uma redefinição do pacto federativo e das responsabilidades dos 
entes federados, como demonstra a Seção Saúde da Carta Magna e as leis 8080/90 
e 8142/90 (Santos, 2009), que regulamentam o setor. O reconhecimento da saúde 
como direito do cidadão e dever do Estado e a criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) transformaram as ações de saúde nos diferentes níveis. Implementar os 
princípios finalísticos do SUS (universalidade, integralidade e equidade) e suas 
diretrizes políticas (descentralização, regionalização, hierarquização e participação/
controle social) não tem sido uma tarefa fácil, devido à extensão territorial do país 
e às diferenças regionais. Nesse contexto, é importante lembrar que o processo 
de descentralização da saúde no Brasil é complexo, uma vez que envolve fatores 
políticos, sociais e econômicos (Arretche e Marques, 2003). 
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Apesar de todas as dificuldades enfrentadas na implementação dos princípios 
e diretrizes do SUS, as experiências brasileiras demonstram que a articulação 
de práticas integrais de saúde é possível, especialmente quando levada em 
consideração as especificidades e potencialidades locais. As três iniciativas aqui 
destacadas inovaram no modo de responder às necessidades locais de saúde, e 
continuaram inovando ao longo do tempo à medida que consolidavam as ações 
e ampliavam as parcerias e as articulações em rede. 
O Programa Iluminar (Campinas) tem 13 anos de existência; a Rede Perinatal 
em Belo Horizonte, 24 anos; e o Programa Mãe Curitibana, 15. Cada um deles 
envolve uma variedade de atores da área pública estatal e da sociedade civil, 
todos preocupados em agir publicamente para resolver questões urgentes 
e melhorar a qualidade dos atendimentos. É essa preocupação coletiva de 
interesse público que sugere a importância de compreender iniciativas dessa 
natureza não somente como ação institucional dos governos e das instituições 
públicas para o público, por meio de programas ou políticas sociais, mas 
também como ação pública, que extrapola os atos institucionais de governos 
e das instituições públicas para o público. Dito de outro modo, toda ação  aç é 
feita publicamente pelo próprio público para o público, incluindo aquelas ações 
e pressões direcionadas à definição e garantia da iniciativa institucional para o 
público.

Iluminar Campinas: “Cuidando das vítimas de violência sexual”

O programa Iluminar foi criado, em 2001, articulando uma ampla rede 
intersetorial de serviços profissionais e instituições da sociedade civil do 
município de Campinas para realizar o cuidado efetivo às vítimas de violência 
sexual. Para tanto, adotou a perspectiva da violência como fenômeno 
multifacetado que não pode ser reduzido a um único campo de saber ou serviço 
específico. Ao contrário, o cuidado às vítimas é responsabilidade de todos os 
setores sociais e serviços, como a segurança pública, a educação, a saúde, a 
assistência social, as universidades e a sociedade civil organizada.
Desde o princípio, o programa articulou e treinou os seus participantes para 
realizar o acolhimento às vítimas segundo fluxos de encaminhamento entre 
diferentes serviços, estabelecendo parâmetros claros de atuação a todos 
os envolvidos na rede. Assim, a totalidade dos profissionais envolvidos no 
programa são orientados a encaminhar as vítimas inicialmente para um serviço 
de saúde. Os idealizadores do Iluminar entendem que quanto mais rápido é 
realizado o atendimento na saúde, mais eficazes são as ações de prevenção. A 
atenção integral às vítimas no setor saúde inclui o cumprimento do protocolo de 
atendimento médico definido pelo Ministério da Saúde, o que tem possibilitado 
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a diminuição significativa dos casos de gravidez decorrentes de estupro, de 
contaminação por HIV/aids e outras doenças sexualmente transmissíveis, 
como à hepatite. 
A rede também trabalha para criar mecanismos que facilitem o rompimento 
do ciclo de violência. Por isso, as vítimas são orientadas quanto à importância 
de denunciar a violência, realizando boletim de ocorrência e exame de 
corpo delito para que seja instaurado o processo judicial e os autores sejam 
responsabilizados. Para tanto, as vítimas têm de se dirigir a diferentes serviços 
públicos no município. Com vistas a facilitar esse processo e garantir que a 
vítima se sinta amparada, a guarda municipal assume o seu transporte entre 
os diferentes serviços e o seu domicílio, ao final de todos os atendimentos. 
Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, após o primeiro atendimento 
no setor saúde, são encaminhadas junto com seus familiares para a rede do 
Sistema Único de Assistência Social (Suas) e de proteção e garantia de direitos 
(Conselhos Tutelares e Vara da Infância e Adolescência).
Com vistas ao estabelecimento de uma rede on-line, intersetorial e 
interinstitucional de notificação de casos de violência, em 2005 foi instituído 
o Sistema Municipal de Notificação em Violências (Sisnov). Nele é possível 
notificar casos de violência sexual em quaisquer idade e sexo, violência contra 
crianças e adolescentes, mulheres e pessoas idosas, bem como tentativa de 
suicídio. O Sisnov permite que diversas instituições que atendem a vítimas de 
violência possam notificar os casos atendidos. Os dados são publicados em 
boletins anuais, divulgados em versões impressa e digital. 
A partir de 2008, o Ministério da Saúde estabeleceu o Sistema Nacional de 
Informação sobre Agravos de Notificação (Sinan), utilizando uma relação 
de violências mais ampla que a do Sisnov, que foi então adaptado para gerar 
notificações para o Sinan. Embora de acesso exclusivo aos profissionais de 
saúde, o Sinan mantém, porém, a possibilidade de que as demais instituições, 
e não somente as vinculadas à saúde, possam notificar. Essa característica 
permitiu a integração dos dois sistemas, dando origem ao Sisnov/Sinan. 
A efetividade das ações intersetoriais é uma das características fortes do 
Iluminar. Participam da rede as seguintes instituições: as secretarias municipais 
de Assistência, Cidadania e Inclusão Social, Educação, Segurança Pública e 
Transportes, além da Coordenadoria Setorial da Mulher; a Secretaria de Estado 
de Segurança Pública, o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especial 
dos Direitos da Mulher; a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas); e os conselhos 
municipais dos Direitos da Mulher e da Criança e do Adolescente, do Idoso, 
dos Deficientes e da Juventude.
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Manter durante mais de dez anos a articulação em rede, garantindo assim 
que os fluxos continuem efetivos, não é uma tarefa fácil. Isso só tem sido 
possível porque são realizadas ações de educação continuada que permitem 
que novos profissionais sejam treinados e, principalmente, porque os gestores 
e as gestoras do programa atuam como formadoras no curso de medicina da 
FCM/Unicamp e na Academia da Guarda Municipal. Alinhado com as políticas 
públicas implementadas pelo governo federal, o Iluminar busca constantemente 
incorporar novas tecnologias de gestão e manter os diálogos intersecretariais, 
envolvendo todos(as) os(as) profissionais presentes na rede e todos os novos 
gestores municipais em cada nova administração.

Comissão Perinatal de Belo Horizonte: redução da mortalidade materna 
e infantil 

A Comissão Perinatal foi instituída em 1993 com o objetivo de realizar a 
atenção integral à saúde no pré-natal, parto e pós-parto, reduzir a mortalidade 
materna e infantil durante o ciclo gravídico e puerperal e potencializar as 
ações da rede existente no município (Porto, 2002). A comissão é um fórum 
de discussão permanente sobre as políticas voltadas à gestante e ao recém-
nascido no município de Belo Horizonte. É composta por representantes dos 
seguintes serviços da Secretaria Municipal de Saúde: Coordenação de Saúde 
da Mulher, Coordenação da Saúde da Criança, Epidemiologia, Auditoria, 
Controle e Avaliação Ambulatorial e Hospitalar, Supervisão Hospitalar e 
Vigilância Sanitária. Além dessas, há instituições públicas e organizações 
da sociedade civil que participam da comissão: as maternidades da capital 
mineira credenciadas pelo SUS; as associações brasileiras de Enfermagem e de 
Enfermagem Obstétrica, a Rede Feminista de Saúde, a Associação Mineira de 
Hospitais; as sociedades médicas de Pediatria e de Ginecologia e Obstetrícia; 
a Pastoral da Criança; o Conselho Regional de Medicina; a Coordenadoria 
Municipal de Direitos da Mulher; o Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e o Conselho Municipal de Saúde. Trata-se, portanto, de um fórum ao mesmo 
tempo interdepartamental, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, e 
interinstitucional, no contexto mais amplo, que congrega representantes de 
várias instituições públicas e privadas e entidades da sociedade civil, bem como 
de controle social (Lansky, 2010).
Pautada pelos direitos sexuais e reprodutivos, a comissão assume a tarefa de 
planejar, normatizar, avaliar e monitorar as ações de saúde de toda a rede de 
assistência. Isso inclui o planejamento reprodutivo, a assistência ao pré-natal, 
parto e pós-parto de baixo e alto risco. A partir das primeiras reuniões foram 
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avaliadas as principais falhas da rede de assistência, buscando-se a partir 
daí criar estratégias para corrigi-las. Desse modo, essas ações iniciais foram 
dirigidas à reorganização da atenção básica com foco na assistência ao pré-natal 
e ao puerpério, por meio da inserção de equipes de enfermagem na atenção 
e da elaboração/implementação de protocolos que orientam o acolhimento, 
os exames, os atendimentos e o fluxo dentro da rede, em todos os centros 
de saúde do município. Foram implementadas também ações educativas e de 
orientação sobre saúde da criança, incluindo o uso da farinha multimistura, 
bem como o planejamento reprodutivo que possibilita às pessoas planejarem e 
decidirem quando ter filhos. 
Gradativamente, ao longo dos anos, a comissão tem atuado no sentido de 
identificar os problemas e coletivamente desenvolver estratégias para superá-
los, bem como melhorar as ações já implementadas. Exemplos dessas estratégias 
são a ampliação do número de leitos no município para atender casos de alto 
risco; a organização da central de marcação de consultas, que amplia o acesso 
ao pré-natal; e a organização do acesso aos leitos hospitalares através da central 
de internação. As mortes maternas e os óbitos fetais e neonatais passaram a ser 
investigados, a fim de se identificar suas causas e possíveis relações com falhas 
na rede de atenção e, então, desenvolver estratégias de prevenção. 
A comissão elaborou um conjunto de critérios mínimos de qualidade e segurança 
que as maternidades deveriam apresentar para estar na rede de atendimento de 
atenção à gestante e ao recém-nascido. Como resultado, das 16 maternidades 
apenas 11 foram incluídas. Em continuidade a esse processo, as maternidades 
foram equipadas, os profissionais foram treinados e foi organizado o fluxo 
de atendimento no município, que estabeleceu os centros de saúde como 
a porta de entrada para as gestantes, responsabilizando-se pelo o registro e 
encaminhamento destas a uma das maternidades da rede. Essa vinculação inicial 
garante que, de antemão, a gestante saiba para onde ela precisa ir no momento 
do parto, evitando que ela e sua família tenham de percorrer as maternidades 
da cidade em busca de vaga. Além disso, garantiram as condições para que o/a 
acompanhante escolhido pela mulher pudesse estar com ela durante o pré-
parto, parto e pós-parto, o que, apesar de constar na legislação federal e na 
de muitos Estados, ainda não é possível em grande parte das maternidades 
brasileiras. 
Os resultados das ações da comissão são significativos tanto em termos 
quantitativos como qualitativos. De acordo com Lansky (2010, p. 197): 

Entre 1999 e 2008 houve redução importante das mortes maternas, de 66 para 47,2/100.000 
nascidos vivos (NV), e da mortalidade infantil, de 18 para 11,5/1.000NV, com maior 
redução entre 1999 e 2002 (34% no componente neonatal precoce). A partir de então 
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observamos uma estabilização desses índices, o que aponta a necessidade de maiores avanços 
no processo assistencial, uma vez que a cobertura de serviços se encontra em um bom patamar 
de organização, em termos de oferta, acesso e estrutura.

Os resultados qualitativos são inúmeros, já que a partir das ações da comissão há 
um incremento da capacidade da rede, tanto em termos de infraestrutura como 
de pessoal, para acolher e cuidar das mulheres no ciclo gravídico e puerperal e 
dos recém-nascidos. Nesse contexto a experiência do pré-natal e do parto, nos 
casos de baixo e de alto risco, passam a ser marcada pela atenção competente 
de profissionais treinados, assim como pela noção de que a mulher, os recém-
nascidos e suas famílias têm direito a um cuidado humanizado e digno. 

Programa Mãe Curitibana

O programa foi criado em 1999 pela Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo 
de oferecer ações de atenção integral à saúde com foco em três dimensões: a) 
pré-natal, parto e puerpério; b) cuidados com o recém-nascido; e c) ações de 
planejamento familiar. Os princípios básicos que orientam o programa são: a 
humanização das ações no parto e nascimento; a responsabilização dos serviços 
através da vinculação das mulheres à unidade de saúde e uma maternidade 
de referência; qualificação dos serviços para redução da morbimortalidade 
materna e infantil; e oferecimento de planejamento reprodutivo.
Uma das principais conquistas do Mãe Curitibana foi viabilizar uma rede de 
atenção à gestante com os serviços de referência de média e alta complexidade, 
claramente estabelecidos desde o início do pré-natal, e a realização de exames 
que permitam a identificação dos possíveis riscos associados à gestação. Antes 
da implementação do programa não havia organização dos leitos disponíveis 
nas maternidades para a realização dos partos. As gestantes em trabalho de 
parto tinham de peregrinar pelas maternidades de Curitiba até encontrar vaga – 
não raro, somente conseguiam uma maternidade muito distante da residência, 
o que dificultava o acompanhamento do processo pelos familiares.
Assim, a continuidade do atendimento através da articulação da rede de atenção 
básica com a rede hospitalar é um dos pontos fortes do Mãe Curitibana. 
Duas práticas ilustram bem essa articulação:  a) a exemplo do que ocorre na 
rede de Belo Horizonte, desde o início do pré-natal a gestante que mora na 
capital paranaense é vinculada  a uma maternidade, o que garante não só o 
leito no momento do parto, mas também a visita à maternidade no 6 ou 7 
mês de gravidez e a possibilidade de recorrer a outra unidade, em casos de 
intercorrências; b) durante a internação hospitalar no período do pós-parto é 
agendada a consulta de puerpério, realizada na unidade básica de saúde. 
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As UBS são, portanto, a porta de entrada para o programa. Nelas são realizadas 
a primeira consulta, avaliado o risco, feito o cadastramento das gestantes no 
programa e a sua vinculação à maternidade onde será realizado o parto. Desde 
o início da gestação as ações de cuidado são planejadas de modo a atender às 
especificidades de cada caso. As gestantes consideradas de risco são cadastradas 
em sistema “radar”, que permite o seu monitoramento de qualquer ponto da 
rede, e encaminhadas para a uma unidade especializada, onde podem realizar 
todos os exames necessários. Os recém-nascidos identificados como “em 
risco” ao nascer são priorizados nas visitas domiciliares e acompanhados de 
perto pelas equipes de saúde. Além disso, as equipes das UBS realizam busca 
ativa através de visitas domiciliares visando identificar as dificuldades de acesso 
ou de adesão às recomendações preconizadas pelas equipes de saúde.
No contexto do Mãe Curitibana são realizadas diversas ações de educação em 
saúde, tanto nas consultas quanto nos grupos/oficinas dirigidos às gestantes e 
suas famílias. Durante a gestação as usuárias são convidadas para seis oficinas 
acerca dos seguintes temas: gestação, parto, aleitamento materno, cuidados 
com o recém-nascido e planejamento familiar. Essas oficinas são conduzidas 
por equipe multiprofissional e possibilitam uma ampliação dos conhecimentos 
das gestantes e suas famílias não somente sobre as transformações corporais 
e psíquicas advindas da gestação, parto e puerpério, mas também sobre saúde 
integral e direitos sexuais e reprodutivos.  
É importante ressaltar que um dos aspectos que tem garantido a qualidade 
das ações e a continuidade do programa é que este não é estático. Ou seja, os 
gestores, os profissionais dos diversos serviços envolvidos e os representantes 
de organizações da sociedade civil, dos profissionais e dos conselhos locais 
de saúde reúnem-se frequentemente para discutir e atualizar as ações do Mãe 
Curitibana. Um bom exemplo disso é que o protocolo que orienta a atenção no 
contexto do programa passou por constantes revisões e atualizações ao longo 
do tempo. A última versão do Protocolo Mãe Curitibana Pré-Natal, Parto, 
Puerpério e Atenção ao Recém-Nascido é de 2012.

Tecendo a rede: características das três experiências 
 
A leitura conjunta das três experiências sugere que a compreensão dos 
desafios presentes na área da saúde e a continuidade de suas soluções depende 
fundamentalmente do reconhecimento da importância das interações e 
articulações entre diferentes atores sociais, inclusive daqueles presentes no 
espaço público ampliado. Pode não ser fácil aceitar, mas é de vital importância 
reconhecer que os governos não têm e nunca tiveram exclusividade sobre 
os assuntos públicos. Aliás, pode-se arguir que as pessoas  vem agindo no 
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interesse público muito antes dos governos (ver, por exemplo, as Santas Casas 
de Misericórdia no Brasil desde o século XVI). 
O surgimento das três experiências e a sua manutenção ao longo do tempo estão 
intimamente relacionados com as pressões da sociedade civil e de profissionais 
atuantes na saúde para a resolução de problemas graves enfrentados pela 
população. No caso do Mãe Curitibana, a peregrinação das gestantes pelos 
hospitais no momento do parto tornou-se insuportável e o programa veio para 
resolver estas e outras questões no atendimento dessa população. No Iluminar 
Campinas não havia ações sistematizadas para atender às vítimas de violência 
sexual. Além disso, antes da criação do programa o número de abortos legais 
devido a estupro era alto. A Comissão Perinatal de Belo Horizonte foi criada para 
dar resposta a uma crise nos serviços da rede de atenção aos recém-nascidos, 
que muitas vezes morriam por falta de vagas nas unidades de terapia intensiva. 
Esses problemas, tornados públicos, e a pressão de grupos organizados da 
sociedade civil foram fundamentais para a elaboração/implementação dos três 
programas. 
Em comum, eles compartilham um modo de pensar saúde como ação pública, 
ou seja, de não restringir as ações propostas a aspectos meramente técnicos 
e de avançar na articulação de diversos setores e pessoas para sua realização. 
Podemos apontar três características desses programas que traduzem essa 
noção e que podem ser associadas ao sucesso e permanência dos mesmos ao 
longo do tempo.

A organização e potencialização de uma rede de serviços

O reconhecimento dos serviços existentes e atores de diferentes esferas 
governamentais e da sociedade civil que estavam diretamente ou indiretamente 
relacionados ao foco das ações e o desenvolvimento e pactuação de fluxos 
de encaminhamentos entre eles. Nas três experiências há o envolvimento de 
diferentes organizações governamentais, da sociedade civil e religiosas, além 
daquelas que proporcionam o encontro entre os governos e a sociedade nas 
redes de ação, como os conselhos.
Essas redes, por sua vez, podem operar a partir de diferentes linguagens sociais. 
Embora seja comum associarmos as ações governamentais a políticas públicas, 
ou seja, uma organização razoavelmente consciente dos recursos com o objetivo 
de se produzir resultados específicos a partir de um posicionamento sobre o 
que fazer diante de certas questões públicas, outras formas de falar e trabalhar 
o agir público se fazem presentes no cotidiano (Spink, 2013; Spink, Silva, 
2014). No caso das experiências em saúde estudadas neste trabalho, podemos 
observar linguagens associadas ao cuidado, aos direitos, à intersetorialidade e 
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à humanização como aspecto central das ações que ultrapassam em muito as 
dimensões clássicas das políticas públicas. 
Os encontros entre essas diferentes linguagens de ação pública configuram 
arranjos variados que necessitam ser negociados no cotidiano dos serviços. 
Assim, é preciso colocar em diálogo médica/os, delegadas/os, juízes, 
defensoras/es públicos, enfermeiras/os, obstetrizes, psicólogas/os, assistentes 
sociais, gestantes, famílias, gestoras/es públicos, conselheiras/os e usuárias/
os, além de aspectos materiais, como postos de saúde, hospitais, maternidades, 
exames laboratoriais, exames de corpo delito, unidades de terapia intensiva e 
domicílios, entre outros.  
Nessas interseções entre universos profissionais e disciplinares, às vezes 
radicalmente distintos, foi-se construindo, de maneiras diferentes, redes de 
relacionamento e de ação conjunta. Nos espaços e fóruns de discussão, também 
muitas vezes híbridos, foi necessário reconhecer linguagens e pontos de partida 
distintos, denotando a importância do uso do protocolo de encaminhamento 
– enquanto produto construído em discussão e negociação – como maneira de 
concordar e articular a ação. Dado que a noção de intersetorialidade está cada vez 
mais presente nos diferentes campos dos direitos (junto com a transversalidade), 
a experiência bastante positiva desses três programas sugere que maior atenção 
seja dada ao uso deste instrumento no seu sentido performático, ou seja, como 
algo construído coletivamente, negociado, e não imposto por esta agência ou 
aquela instituição.

A mudança de paradigma sobre o modo de acolher e cuidar

Nos programas Iluminar e Mãe Curitibana e na Rede Perinatal de Belo Horizonte, 
desde o momento da elaboração das ações, o foco foi a criação de estratégias que 
possibilitassem o desenvolvimento de um modelo de cuidado centrado nas/os 
usuárias/as, buscando-se articular os serviços e os equipamentos de saúde a fim 
de atender às necessidades da população. Trata-se de uma perspectiva orientada 
pela integralidade, na qual as práticas e a organização dos serviços rompem 
com o modelo vertical programático, muitas vezes definido exclusivamente 
pelo Ministério da Saúde, e assumem uma lógica horizontal que prioriza os 
problemas locais (Mattos R., 2005). 
Assim, nas três experiências, no processo de planejamento/implementação 
das ações houve uma leitura sobre as múltiplas demandas que deveriam 
ser endereçadas. E mais, as noções de acolhimento e cuidado deveriam ser 
orientadoras das práticas de assistência direta à população e dos modos de 
operacionalização dos programas.
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A noção de acolhimento é antiga em termos sociais, mas relativamente nova 
na ação estatal. Nossos serviços de nível de rua eram, até pouco tempo 
atrás, espaços frios, restritos a atender as necessidades básicas dos usuários. 
Acolhimento no sentido de cuidar do outro, de ouvir e receber com ternura, 
é algo novo. No contexto da saúde pública o acolhimento como diretriz 
operacional dos serviços de saúde é entendido como: 

O acolhimento propõe inverter a lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, 
partindo dos seguintes princípios: 1) Atender a todas as pessoas que procuramos serviços de 
saúde, garantindo a acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde assume sua função 
precípua, a de acolher, escutar edar uma resposta positiva, capaz de resolver osproblemas de 
saúde da população. 2) Reorganizar o processo de trabalho, a fim de que este desloque seu 
eixo central do médico para uma equipe multiprofissional – equipe de acolhimento –, que 
se encarrega da escutado usuário, comprometendo-se a resolver seu problema de saúde. 3) 
Qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve dar-se por parâmetros humanitários, de 
solidariedade e cidadania (Franco, Bueno e Merhy, 1999, p. 347).

Nessa perspectiva fica evidente que é fundamental romper com noções de 
neutralidade e distanciamento nas relações entre profissionais e usuários dos 
serviços. Ao contrário, espera-se que seja construído um vínculo que possibilite 
a escuta qualificada e a responsabilização pela busca de resolução das demandas 
apresentadas pelos dos usuários. No cotidiano dos programas estudados 
essa dimensão foi traduzida em diversas ações, como a elaboração de novos 
processos de trabalho que incluíram a integração com outros serviços públicos 
e profissionais das diversas áreas que, em muito, superaram os protocolos 
tradicionais de referência e contrarreferência. Isso porque, nesse contexto, o 
que ocorre não é somente um encaminhamento, mas o compartilhamento do 
cuidado entre diferentes serviços, equipes e profissionais.  
Assim, a perspectiva assumida pelo Iluminar, pelo Mãe Curitibana e pela Rede 
Perinatal de Belo Horizonte é a de que o cuidado em saúde é relacional e opera 
no nível individual e coletivo. Ou seja, os/as profissionais estabelecem uma 
relação empática com os/as usuários/as e são capazes de desenvolver ações 
que respondem às suas necessidades de saúde no momento dos atendimentos 
e, também, ações que visam promover o exercício dos direitos e da cidadania. 
Trata-se de assumir que as práticas em saúde em muito ultrapassam as 
intervenções nos corpos biológicos e podem produzir novos modos de ser no 
mundo.
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A importância da articulação híbrida para a continuidade dos serviços 

Apesar das mudanças políticas nos diferentes governos locais, sejam entre 
partidos sejam entre as mesmas agremiações partidárias ou coalizões, as três 
experiências são produtos de processos de aprendizagem marcados pela 
continuidade. Conforme já dito, a Rede Perinatal existe há 24 anos, o Programa 
Iluminar há 13 e o Mãe Curitibana, 15. Em todos os casos a busca pela 
horizontalidade e a inclusão de diferentes atores de base territorial, assim como 
a busca por compreender as diferentes inserções institucionais e linguagens 
organizacionais presentes, parecem ser um fator constante. É bastante provável 
que o tecido interorganizacional que resulta desse processo de negociação e 
formação gradativa de alianças é, na sequência, um dos importantes fatores da 
sua continuidade e de sua resiliência. Ou seja, as práticas desenvolvidas resolvem 
problemas e fortalecem os laços entre as diferentes organizações presentes.
É interessante notar que essa característica foi muito presente em grande parte 
das experiências inovadoras inscritas ao longo de dez anos do Programa Gestão 
Pública e Cidadania. Algo em torno de 66% dessas experiências reportaram 
alianças e parcerias com outras organizações e agências públicas e 60% com a 
sociedade civil, incluindo fóruns, conselhos, ONG, associações profissionais e 
de classe, movimentos sociais e também empresas locais. Em 46% dos casos 
havia organizações tanto governamentais quanto da sociedade civil e em 
somente 20% a organização pública envolvida atuava sozinha.
Os processos de democratização não são rápidos e a construção cotidiana 
de bens públicos reconhecidos como efetivamente de interesse público, 
portanto, duradouros, têm um papel importante. Viver numa sociedade de 
direitos é também viver numa sociedade de obrigações mútuas que garantem 
o exercício destes direitos. As três experiências demonstram não somente a 
importância dessa observação no cotidiano, mas também o desafio constante 
que apresentam.
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Meio Ambiente e Arena Pública:
Governança da Sustentabilidade

e Implicações para as Políticas Públicas1 

Marcus Vinícius P. Gomes e Malu Villela

‘Sustentabilidade’ é um tema instigante e onipresente na agenda da sociedade 
contemporânea. Apesar da falta de clareza de seu significado, devido ao conceito de 
desenvolvimento sustentável também ser vago e impreciso (Lélé, 1991; Williams e 
Millington 2004; Hopwood et al 2005; Marshall e Toffel 2005), o tema tem cada vez 
mais chamado a atenção de Estados, movimentos sociais e empresas. Em meio às 
imprecisões de sua definição, o termo tem sido apropriado muitas vezes de maneira 
equivocada. Segundo Gro Brundtland, responsável pelo relatório Nosso Futuro 
Comum,2 da Organização das Nações Unidas (World Commission on Environment 
and Development, 1987), em que foi cunhado o termo ‘desenvolvimento sustentável’ 
(Nobre 2002), a palavra ‘sustentabilidade’ foi capturada pelas empresas: “(...) Acho 
que há mais abuso quando se fala de sustentabilidade. Essa palavra foi introduzida 
depois, como se entregasse aquilo que o desenvolvimento sustentável significa.” 
(Angelo 2012). Neste contexto, para entender as ações públicas no campo da 
sustentabilidade, este capítulo tem como objetivo compreender seus significados e 
implicações no âmbito da governança da arena pública.
Durante esta trajetória de 25 anos do Centro de Estudos em Administração Pública e 
Governo (GVceapg), a pauta do meio ambiente e políticas públicas se transformou. 
Diversos eventos contribuíram para o seu desenvolvimento; no cenário internacional, 
o já mencionado Relatório Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, dois anos 
antes da criação do GVceapg, consagra o termo ‘desenvolvimento sustentável’ e 
definitivamente traz a temática ambiental às discussões sobre desenvolvimento. Em 
1992, o Rio de Janeiro recebia a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio 92. Vinte anos depois, a mesma cidade recebia 
novamente a conferência, a Rio +20. Cada uma à sua maneira, as duas conferências 
introduziram diferentes temáticas e propiciaram acordos que justificaram o 
desenvolvimento de diversas políticas públicas e práticas organizacionais.
Ainda no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), as Conferências das 
Partes da Organizações (COP) chamaram a atenção mundial para temas como 
o desmatamento das florestas tropicais, perda da biodiversidade e mudanças 
climáticas. Do ponto de vista da sociedade civil, o movimento ambientalista também 
se fortaleceu e profissionalizou, gerando grandes organizações globais como 
Greenpeace e WWF, dedicadas ao tema do meio ambiente e da sustentabilidade e 
que empregam as mais diversas táticas – de ataques diretos a empresas e governos, 
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à consultorias e parcerias com esses mesmos atores – para impulsionar a agenda 
ambiental. Por sua vez, as empresas não ficaram de fora e cada vez mais introduzem 
o tema da sustentabilidade em suas estratégias e práticas.
O conhecimento sobre seus impactos do homem no meio ambiente também se 
transformou – o próprio desenvolvimento das políticas públicas sobre o tema 
e os temas que se consolidam neste espaços transnacionais são evidências dessa 
transformação. Se na década de 1990, o desmatamento da Floresta Amazônia era 
prioritariamente associado à perda da biodiversidade e à exploração comercial da 
madeira de origem ilegal; no Brasil do século XXI, o desmatamento é a maior fonte 
de emissão de gases de efeito estufa (GEE) brasileira, tendo no agronegócio o seu 
principal driver, intrinsicamente ligado à regularização fundiária (Gomes 2014).
Assim, este capítulo tem como objetivo refletir sobre a trajetória do GVceapg no 
tema meio ambiente e sustentabilidade e propor uma agenda para compreendermos 
as implicações deste tema para as políticas públicas. Dois projetos se destacam nesta 
trajetória – o Prêmio Gestão Pública e Cidadania e a Rede Amigos da Amazônia 
– que serão abordados respectivamente nas duas seções seguintes. A última seção 
do capítulo traz exemplos de outros projetos mais recentes e busca refletir sobre os 
aprendizados desta trajetórias à luz de suas implicações para as políticas públicas.

Prêmio Gestão Pública e Cidadania e o meio ambiente

O leitor já deve estar familiarizado com o Programa Gestão Pública e Cidadania 
(GPC), que em seus 10 anos de existência adotou uma premiação como mecanismo 
de promoção de experiências subnacionais inovadoras. Possibilitou, assim, a 
documentação e disseminação de 8.200 experiências espalhadas pelo Brasil.
Este capítulo não tem o objetivo de construir uma perspectiva histórica sobre 
como o GPC percebia o tema do meio ambiente, muito menos resgatar todas as 
experiências finalistas sob este grande guarda-chuva. Nosso objetivo é permitir ao 
leitor uma abordagem sobre como o meio ambiente foi retratado durante os 10 
anos de ciclos de premiação.
Para os que gostam de números, considerando a categoria 2 – Infraestrutura e Meio 
Ambiente, e suas 10 subcategorias, e a categoria 5.4 – Desenvolvimento Regional 
e Local em Bases Sustentáveis, o GPC documentou 647 experiências relacionas 
ao tema do meio ambiente (aproximadamente 7,9%). Embora as categorias sejam 
amplas, o que permite que experiências de telecomunicações (categoria 2.4) ou 
trânsito e vias públicas (2.3) sejam contabilizadas, o número é expressivo, uma vez 
que estas categorias não representam um grande número de inscrições – como 
mostra a tabela abaixo. De certa maneira, as categorias refletem a preocupação com 
a construção da cidadania, como discutiremos mais adiante.
Fonte: Elaboração dos autores com dados do Banco de Experiências Inovadoras do 
GPC, disponível em: http://ceapg.fgv.br/programas.
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Do ponto de vista dos fi nalistas, houve 31 experiências premiadas relacionadas 
diretamente ao tema do meio ambiente, o que representa aproximadamente 15,5% 
dos fi nalistas, um número expressivo. Todos os ciclos de premiação contaram com 
pelo menos três experiências fi nalistas. O gráfi co abaixo sumariza estes números.

Entretanto, o mais relevante é que já no primeiro ciclo de premiação, em 1996, 
havia 3 fi nalistas relacionados à temática, as experiências de Reforma agrária 
municipalizada: Pólo de Produção Agrofl orestal de Rio Branco; Modelo de gestão 
de resíduos sólidos de Belo Horizonte e Câmbio Verde – Curitiba: um programa 
social de coleta de lixo (Spink e Clemente 1997).
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Assim, podemos perceber que desde o início do Programa GPC a preocupação 
com o meio ambiente estava presente e muito se avançou também em função da 
fundamental presença do professor Pedro Jacobi, da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo.
Pela importância e destaque na mídia que a Floresta Amazônica recebe, muitos 
pensam que os impactos ambientais não ocorrem no contexto urbano, uma vez 
que as cidades já modificaram o seu ambiente ‘natural’. No entanto, o que os dados 
do GPC mostram, desde o primeiro ciclo, é o desenvolvimento de iniciativas no 
contexto urbano tratando de questões de saneamento, coleta seletiva e destinação 
de resíduos sólidos, problemas presentes em praticamente todas as grandes cidades 
brasileiras, com impactos de dimensões sociais – principalmente na saúde da 
população – e ambientais.
É neste contexto que se destacam as experiências de coleta seletiva finalistas de 
Curitiba (Carvalho 1997), Belo Horizonte e a emblemática ASMARE3 (Teixeira 
1997; Silva e Ventura 2001), Porto Alegre (Andrade e Guerrero 2001) e Santo André 
(Filho e Oliveira 2001).
Todas estas experiências relacionam o problema da destinação dos resíduos sólidos 
nos grandes centros urbanos à inclusão social e à geração de renda. Nos quatro 
casos, o poder público se articulou com organizações da sociedade civil de modo 
a resignificar a atividade de grupos de ‘catadores’ que desenvolvem sua principal 
atividade econômica em torno do lixo.
O elemento social na temática do meio ambiente é também muito forte (Jacobi 
1999) e, portanto, orientador de políticas públicas – ações públicas voltadas ao 
meio ambiente também abarcam a construção da cidadania, vislumbrando um 
desenvolvimento com equidade. Neste contexto, a influência do relatório Brundtland 
(World Commission on Environment and Development, 1987) e da Rio 92 são 
cruciais, uma vez que buscam, por meio da preocupação com o desenvolvimento 
sustentável, garantir mudanças sociais e políticas que possibilitem uma nova relação 
do homem com o meio ambiente e a sociedade (Jacobi 1999; Nobre 2002).

Rede Amigos da Amazônia
A origem da Rede Amigos da Amazônia está ligada a dois programas criados 
pelo Greenpeace Brasil, organização não governamental (ONG) que iniciou sua 
atuação no país em 1992, década marcada por fortes campanhas cobrando ações de 
governos e do setor privado quanto às questões ambientais. No início da década de 
2000, em meio à divulgação de índices alarmantes de desmatamento da Amazônia, 
já se sabia que aproximadamente dois terços da madeira amazônica produzida 
ficavam no Brasil e, segundo o Greenpeace, boa parte desse volume era consumido 
pelo poder público.
Assim, em 2003, o Greenpeace lançou o programa Cidade Amiga da Amazônia 
que tinha como foco o Sudeste e o Sul do Brasil, principais regiões consumidoras 
de madeira de origem tropical amazônica. O programa tinha por objetivo 
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pressionar por uma legislação municipal que eliminasse a madeira de origem ilegal 
e de desmatamentos criminosos de todas as compras do município. Com isso, 
esperava-se ajudar a criar condições de mercado para a madeira produzida de forma 
responsável na Amazônia, ao mesmo tempo em que se influenciava a regularização 
de toda a cadeia produtiva da madeira.
Apesar de obter sucesso na adesão de municípios, o Greenpeace percebeu que 
as compras responsáveis realizadas pelos municípios somente seriam possíveis se 
contassem com a ação de regulamentação (comando e controle) dos governos 
estaduais, uma vez que a descentralização das atribuições sobre as políticas voltadas 
ao meio ambiente recai sobre ambas as instâncias que precisam desempenhar papéis 
complementares. Assim, em 2006, o Greenpeace criou o programa Estado Amigo 
da Amazônia, com objetivo de pressionar os estados a criarem políticas de compras 
e aprimorarem o modelo de fiscalização do transporte e comércio de madeira, como 
parte de suas competências, de modo a torná-lo mais rigoroso e eficiente.
Ambos os programas estavam baseados na premissa econômica de que a demanda 
gera a oferta, ou seja, de que uma demanda qualificada por madeira de origem 
legal e não predatória pressionaria toda a cadeia no sentido de garantir uma oferta 
também qualificada.
O Estado de São Paulo foi o primeiro a se tornar Amigo da Amazônia, ainda em 
2006. São Paulo agregava duas fortes características: era o maior estado consumidor 
de madeira tropical amazônica do mundo e tinha capacidade para aplicar esforços 
de fiscalização e monitoramento em seu território. Ao final de 2008, o Greenpeace 
Brasil contava com a adesão de mais dois estados – Bahia e Minas Gerais – e 37 
municípios.
Para participar dos programas, naquela época, os governos estaduais e municipais 
eram convidados e, às vezes, pressionados pelo Greenpeace – que realizava 
manifestações e campanhas –, geralmente acompanhado de uma ONG de atuação 
local, a assinar um Termo de Compromisso pelo Futuro da Floresta.4
Este documento era responsável por reger a atuação dos governos nos programas, 
apresentando seus passos de implementação e os critérios a serem adotados pela 
administração pública na elaboração de políticas articuladas com os demais setores 
da sociedade civil.
Neste contexto, o Greenpeace considerou unir os dois programas e gerar ganhos 
em sua interação. Entre as possibilidades cogitadas nessa interação havia a ideia 
de se promover a troca entre governos e organizações em um formato de rede. 
O Greenpeace Brasil tinha à época poucas condições de gerenciar e financiar a 
iniciativa e buscou a FGV para esta empreitada. Assim, a partir de 2 de dezembro de 
2008, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-EAESP) passou 
a articular os programas Cidade e Estado Amigos da Amazônia sob a rubrica 
Rede Amigos da Amazônia (RAA) e se tornou a secretaria executiva da rede. Com 
missão e forma de atuação renovadas, a RAA continuou a expandir o seu número 
de estados e municípios membros, focando não apenas em regiões consumidoras 
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de madeira e produtos florestais, mas também em estados e municípios produtores 
desses insumos na região Amazônica.
A função de secretaria executiva da RAA ficou ao cargo da parceria entre o Centro 
de Estudos em Administração Pública e Governo (GVceapg) e o Centro de 
Estudos em Sustentabilidade (GVces).5 Atualmente, a secretaria executiva da RAA 
conta, ainda, com apoio de um conselho consultivo formado por representantes 
de governos, empresas e da sociedade civil, incluindo o próprio Greenpeace. Além 
disso, a adesão dos governos passou a ser voluntária e a RAA assumiu o papel de 
produzir pesquisas sobre políticas públicas e práticas organizacionais relacionadas 
ao contexto da Amazônia e meio ambiente.
Neste contexto, a RAA passou a ter como missão ser um espaço de cooperação e 
construção de sinergias entre governos, empresas e sociedade civil, promovendo 
o aprendizado por meio do intercâmbio de experiências sobre ações e políticas de 
sustentabilidade na produção e no consumo de produtos florestais amazônicos.
Tamanha é a complexidade das cadeias de abastecimento de produtos da Amazônia 
que a RAA vem envolvendo atores interessados em contribuir com políticas e 
práticas que criem condições para o cumprimento da legalidade e a verificação de 
critérios de sustentabilidade em atividades econômicas. Nesse contexto, conceitos 
como os de consumo responsável, licitação sustentável e produção sustentável 
vêm sendo assimilados pelos diferentes atores e setores da sociedade que buscam 
responder às novas exigências dos consumidores, dos órgãos regulatórios e da 
opinião pública.
Diferentemente do contexto ativista no âmbito da organização Greenpeace, onde 
nasceram os programas Cidade e Estado Amigos da Amazônia que originaram a 
RAA, a vocação política da Secretaria Executiva da rede na FGV, mais precisamente 
no Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, é de estudar, embasar 
e fomentar mudanças, por meio dos seus eixos de atuação. Ou seja, fornecendo 
conhecimento e ferramentas de gestão, monitorando resultados e articulando 
atores a fim de fortalecer suas atuações individuais e contribuir para mudanças mais 
profundas e duradouras. A partir destes conhecimentos sistematizados, a RAA 
passa a disseminá-los por meio de workshops com gestores de estados e municípios 
membros, possibilitando não apenas a disseminação do conhecimento, mas também 
a articulação e a formação técnica de gestores.
Dentre as pesquisas da RAA, duas publicações merecem destaque. Primeiramente 
o livro, Madeira de Ponta a Ponta: O caminho desde a floresta até o consumo 
(Adeodato, Villela, Betiol e Monzoni 2011). Publicado em 2011, o livro apresenta um 
panorama que aborda as florestas no mundo e seus serviços ambientais, bem como 
os desafios e barreiras à produção e ao consumo responsável da madeira tropical 
amazônica. São apontados os esforços no controle e aplicação de tecnologias para 
uma melhor gestão pública, buscando minimizar os conflitos na floresta, reduzir 
emissões de gases de efeito estufa e reverter a grande evasão fiscal decorrente da 
exploração ilegal de madeira. A publicação é conduzida como uma reportagem, 
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que reúne entrevistas com especialistas e atores envolvidos na cadeia da madeira 
e traz uma série de dados recentes sobre a exploração madeireira no mundo e na 
Amazônia. Em especial, o livro explora informações sobre a evasão fiscal decorrente 
do comércio ilegal da madeira no país, o que, atualmente, corresponde a um valor 
superior ao orçamento do governo federal para a gestão e manejo de parques, 
florestas e demais áreas protegidas nacionais. A obra apresenta, ainda, uma reflexão 
sobre o tema das mudanças climáticas ao tratar do manejo florestal sustentável e dos 
potenciais benefícios econômicos no âmbito do mercado de carbono.
O segundo livro, também publicado em 2011, Poder Público e Consumo de 
Madeira: Desafios e alternativas para a gestão responsável da madeira amazônica 
(Uehara et al 2011), aponta experiências e caminhos para o consumo sustentável da 
madeira de origem amazônica e destaca o importante papel do poder público como 
regulador e comprador responsável dessa madeira. São apresentadas experiências 
práticas em estudos de caso realizados com governos da cidade de Sorocaba (SP), 
Porto Alegre (RS), do Município de São Paulo e do Governo do Estado de São 
Paulo, todos membros da Rede Amigos da Amazônia. Cada caso estudado traz 
depoimentos de técnicos e gestores públicos, bem como exemplos de modelos de 
legislação, editais de compras e contratações públicas que envolvem madeira de 
origem amazônica. Os estudos de caso apontam as diferentes abordagens e desafios 
enfrentados pelos gestores de cada governo para criar parâmetros e procedimentos 
nos mecanismos de compras, contratação, vistoria e fiscalização na gestão pública 
da madeira amazônica.
Nesta trajetória, percebeu-se a necessidade de se expandir o olhar para além dos 
mecanismos de regulação e regulamentação do mercado que se revelavam perversos 
e perniciosos, inclusive favorecendo a própria ilegalidade. O maior catalizador 
desse processo é próprio Sistema DOF ou Sisflora (ou variações), dependendo do 
estado, que está sujeito a fraudes e irregularidades nas suas brechas de controle, 
possibilitando que a madeira proveniente de fontes ilegais seja “esquentada” ao 
longo da cadeia e chegue nos mercados consumidores com documentação legal que 
mascara a sua origem. O resultado disso, na prática, é que os próprios sistemas de 
comando e controle da legalidade acabam virando instrumentos para a ilegalidade 
se “legalizar”. Por fim, pode-se adicionar a importância da capacitação técnica dos 
gestores públicos, empresas e produtores locais, como elemento fundamental para 
o avanço de uma governança sobre a temática ambiental.6
Tal governança ganha ainda mais complexidade na medida em que os arranjos 
produtivos passam a incluir diferentes formatos e modelos de negócios, com atores 
dos mais variados portes e de diferentes setores, criando conexões entre territórios, 
cadeias produtivas – muitas vezes globais – seus impactos ambientais e consumidores. 
A temática ambiental, nesse contexto, requer articulações de governança entre 
políticas públicas, sociedade civil e empresas, uma vez que, por meio de tais relações, 
é possível controlar, administrar e mudar o rumo de setores e o desenvolvimento de 
práticas que lidem com o meio ambiente. Neste emaranhado de conexões temáticas 

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   167 28/11/2017   10:07:20



168

(e.g. impacto ambiental, objetivos econômicos) e transnacionais (e.g. envolvendo 
territórios locais, relações comerciais entre países) o Estado, e as políticas públicas, 
devem assumir um papel central (Villela 2013). Sob este contexto, a próxima seção 
procura desenvolver os aspectos de governança e a arena pública do meio ambiente.

Ação Pública e o Meio Ambiente: Emaranhados pela Sustentabilidade
Podemos afirmar que a busca e a disseminação de boas práticas e inovação no setor 
público constituem parte do DNA do GVceapg. Nossa história não é diferente 
com o tema do meio ambiente. Desde 1988, com a Constituição brasileira, a gestão 
do meio ambiente passou a ser descentralizada, alinhando competências entre 
os diferentes entes federativos. Sabe-se que, no processo de descentralização no 
federalismo brasileiro, nem sempre as competências e atribuições são claramente 
definidas – neste contexto, muitas vezes os estados e municípios ficam à reboque 
das diretrizes federais (Scardua e Burstyn 2003).
Além do Programa Gestão Pública e Cidadania e da Rede Amigos da Amazônica, 
duas pesquisas recentes7 do GVceapg na área de meio ambiente reforçam este 
contexto contemporâneo no âmbito da sustentabilidade. A pesquisa Fortalecendo 
a Gestão Ambiental Municipal – Mecanismos Financeiros e Visibilização de Boas 
Práticas, financiada pelo Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (IPAM) 
tem mostrado que as questões ambientais envolvem cada vez mais diferentes 
atores e setores da sociedade. No entanto, os municípios, locais onde os impactos 
socioambientais são mais sentidos, ficam em situação delicada ao enfrentar uma série 
de vulnerabilidades institucionais em sua gestão pública, dificultando o exercício de 
suas competências.
Para enfrentar este desafio, foram mapeadas 45 experiências de gestão ambiental 
municipal, envolvendo diferentes áreas como manejo e uso sustentável dos recursos 
naturais, saneamento básico, recursos hídricos, fiscalização e controle de áreas 
verdes e rurais, ordenamento e uso do solo. Neste contexto, percebeu-se também 
a importância da capacitação técnica dos gestores municipais. Por fim, foram 
identificados quatro diferentes fundos8 que podem possibilitar acesso a recursos 
financeiros, reforçando a autonomia municipal sobre o tema.
A segunda pesquisa, As Disputas da Pecuária Sustentável: Seria o Gado um Vilão 
das Mudanças Climáticas?, financiada pelo GVpesquisa, tem como objetivo analisar 
a construção social sobre a percepção e o desenvolvimento das políticas públicas 
relacionadas às mudanças climáticas. O projeto tem mostrado que a disputa entre os 
diferentes atores da cadeia da carne (e.g. empresas, governos, ONGs e movimentos 
sociais) está relacionada a uma ‘arena transnacional da sustentabilidade’, onde se 
constrói socialmente a compreensão dos impactos da pecuária no meio ambiente, 
incluindo ou excluindo determinados temas dos discursos, significados e, 
consequentemente, das políticas públicas.
A análise dos relatórios do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)9, 
Conference of  Parties (COP)10 e Food and Agriculture Organizational of  the 
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United Nations (FAO) mostram a relação entre uma arena transnacional e o 
desenvolvimento de políticas públicas. Especificamente, analisando o Plano Setorial 
de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma 
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC), percebe-se 
que a questão ambiental extrapola a dimensão científica. Ao fomentar o programa 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF), o Plano ABC visa intensificar o uso da 
terra e produzir madeira e grãos na mesma área em que se cria gado, possibilitando 
o sequestro de carbono pela floresta plantada, diminuindo sensivelmente a emissão 
de GEEs pela pecuária. Neste processo, entretanto, o produtor adere ao programa 
não pelos benefícios ambientais, mas pelo acesso ao crédito – uma vez que as taxas 
de juros que o Plano ABC disponibiliza são mais baixas que as do mercado. Além 
disso, ao implementar o programa o produtor enfrenta a falta de capacitação técnica, 
pois o iLPF é uma tecnologia intensiva em capital e trabalho, aumentando o risco 
do produtor descontinuar suas atividades e não se engajar no desenvolvimento de 
práticas com menor impacto ambiental.
As pesquisas mostram, portanto, que a complexidade da temática ambiental é um 
desafio para a promoção de políticas públicas, ressaltando a necessidade de se 
desenvolver políticas públicas que extrapolem o acesso ao crédito como estímulo 
a práticas ‘sustentáveis’. Ademais, a disseminação de informações e formação 
técnica, aliadas ao acesso a recursos financeiros, constituem elementos centrais para 
a promoção de políticas públicas voltadas ao meio ambiente.
Assim, a trajetória do GVceapg traz evidências de que o tema ambiental é complexo 
e precisa também ser abordado pelo prisma da governança, outro conceito de difícil 
definição, mas que sugere a articulação e o engajamento fluído de organizações, 
trazendo novas maneiras de se relacionar e cooperar (Evans 2012; Spink 2013).
Do ponto de vista da complexidade do tema ambiental, muitas pesquisas já se 
dedicaram a explorá-la (Dryzek 2005; Marshall and Toffel 2005; Abranches 2010; 
Franklin and Blyton 2011; Evans 2011; Valente 2012; Gomes 2014) e embora não seja 
o objetivo deste capítulo analisá-la, três elementos podem ser identificados a partir 
da trajetória do GVceapg: (i) transversalidade; (ii) neutralidade da sustentabilidade 
e (iii) governança.
A temática ambiental é transversal, uma vez que pode ser analisada e desenvolvida 
de diferentes lugares (Spink 2000). Podemos discutir políticas de desenvolvimento, 
processos produtivos agrícolas e industriais, destinação de resíduos sólidos, acesso 
a água, clima, florestas, entre outros. Podemos argumentar também que o tema do 
meio ambiente é parte importante na construção da cidadania e equidade (Jacobi 
1999). Se de um lado temas transversais produzem ótimos campos para pesquisa 
e desenvolvimento de ações públicas, de outro há sempre o risco de que, por estar 
em diferentes lugares (Spink 2001), ele não está em nenhum. Em suas disputas e 
relações, os atores jogam a responsabilidade e a competência de seu desenvolvimento 
uns para os outros, o que pode inclusive propiciar um contexto de falta de recursos 
– financeiros e políticos – para o seu desenvolvimento (Gomes 2009).
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O senso comum costuma contemplar a ideia de sustentabilidade como um 
conhecimento neutro e técnico (Lélé 1991; Nobre 2002; Milne et al. 2006; Valente 
2012; Dryzek 2005; Gomes 2014), impelindo o uso de indicadores que possam 
medi-la, como se resumissem e qualificassem os impactos ambientais e a boa gestão 
do meio ambiente. Porém, indicadores não apenas medem, eles também avaliam 
(Jannuzzi 2001; Teles 2003; Spink et al 2010). Como afirma Teles (2003: 3, grifos no 
original): “os indicadores não medem a realidade, algo que estaria lá, pronto para ser 
descrito; mas participam da construção social da realidade”.
Neste contexto, toda avaliação é participativa, resta saber quem – i.e. temas e 
atores – participa dela e quem é excluído (Spink 2001; Spink et al 2010). Assim, 
podemos pensar que há indicadores mais ‘sustentáveis’ e outros menos, e que é 
preciso compreender os atores, interesses e temas incluídos e excluídos nesses 
indicadores. Portanto, em um campo no qual há atores com diferentes interesses, 
disputando recursos, o significado de sustentabilidade, e da relação do homem 
com o meio ambiente, passa a ser político, construído socialmente por meio destas 
relações (Gomes 2014). Como aponta Jacobi (1999), a compreensão dos problemas 
ambientais deve passar por uma mudança da ótica centrada nas ciências naturais, 
para um escopo que inclua também o elemento social.
Assim, surge o terceiro elemento, a governança, uma vez que o temática ambiental 
sugere a articulação e o relacionamento de diferentes atores. Jacobi (1999: 42) 
apresenta a questão:

Assim, a ideia de sustentabilidade implica na prevalência da premissa de que é preciso estabelecer 
uma limitação definida nas possibilidades de crescimento e um conjunto de iniciativas que levem 
em conta a existência de interlocutores e participantes sociais relevantes e ativos através de práticas 
educativas e de um processo de diálogo informado, o que reforça um sentimento de co-responsabilização 
e de constituição de valores éticos. Isto também implica em que uma política de desenvolvimento na 
direção de uma sociedade sustentável não pode ignorar nem as dimensões culturais, nem as relações 
de poder existentes e, muito menos, o reconhecimento das limitações ecológicas, sob pena de apenas 
manter um padrão predatório de desenvolvimento.

Neste emaranhado discursivo é possível observar sua apropriação também pelo 
mundo corporativo (Dauvergne e Lister 2013; Gomes 2014), caracterizada por 
uma abordagem que busca a garantia de vantagens competitivas. Marcado por uma 
‘neutralidade técnica’, ao invés de se reordenar os processos produtivos e mercados 
a partir de uma lógica da sustentabilidade (Abramovay 2010; Abramovay 2012; 
Gomes 2014), é a lógica do mercado e da acumulação capitalista que determina 
os caminhos do discurso hegemônico da sustentabilidade (Banerjee 2003; Gomes 
2014). Ao mesmo tempo em que o capitalismo contemporâneo tem como 
característica o desenvolvimento de comunidades transnacionais de autorregularão 
e governança (Du Gay e Morgan 2013), esses espaços são muitas vezes também 
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apropriados por uma lógica pró-mercado.
Consequentemente, a ação pública, espaço tradicionalmente preenchido pelos 
governos, vem encontrando diferentes atores agindo politicamente para influenciar 
instituições e recursos em prol de interesses privados (Scherer and Palazzo 2011; 
Scherer et al. 2013).
Neste sentido, faz-se necessário construir um olhar político sobre a sustentabilidade, 
jogando luz sobre a atuação política das organizações na arena pública, de forma 
a ir além da dicotomia público e privado, cujo risco é o aprisionamento do meio 
ambiente pelo mercado, transformando-o em uma mercadoria a ser devidamente 
consumida (Banerjee 2003; Abramovay 2012).
Assim, as políticas públicas e os movimentos sociais que atuam na área da 
sustentabilidade precisam se articular com o setor produtivo, não apenas para 
garantir um desenvolvimento sustentável, mas também para compreender o seu 
papel nestes espaços organizacionais.
É por meio deste contexto que podemos compreender o campo do meio ambiente 
a partir de um escopo mais amplo do agir público, complexo e permeado de 
contradições (Thoenig 1997; Spink e Best 2009; Spink 2013). A noção de ‘ação 
pública’ aponta que nem tudo que é público está na esfera do governo, logo o 
Estado não tem monopólio sobre a sociedade. Assim, a sustentabilidade pode 
ser compreendida como ação pública, jogando luz sobre os diferentes atores 
que se engajam neste campo de forças. Logo, é necessário pensar além da gestão 
ou coordenação dos atores, mas em como os sentidos da sustentabilidade são 
construídos, reconstruídos e transformados por meio das relações deste atores na 
arena pública, impactando nas diferentes ações e políticas públicas sustentadas por 
esta ideia.

1 Artigo publicado originalmente na Revista Cadernos Gestão Pública e Cidadania.
2 O relatório pode ser acessado em: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.
3 Associação do Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável – Recilando a Vida.
4 Basicamente, a carta trazia o compromisso da administração local proibir a compra de espécies ameaçadas, como o mogno (Swietenia 
macrophylla king), salvo se viesse de manejo florestal certificado; assegurar a origem da madeira, dando preferência àquela oriunda de 
manejos florestais certificados; orientar empreiteiras a substituir o uso de formas, andaimes e outros utensílios descartáveis feitos de 
madeira amazônica por alternativas reutilizáveis.
5 Recentemente, o GVces continua esta parceria atuando no conselho consultivo da RAA, e o GVceapg exercendo a secretaria executiva.
6 Tema que será debatido na última seção deste capítulo.
7 Ainda em andamento enquanto este capítulo é escrito.
8 Foram eles: (i) Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; (ii) Fundo Nacional do Meio Ambiente; (iii) Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Florestal; (iv) Fundo Amazônia.
9 O IPCC é um corpo científico internacional estabelecido para realizar avaliações periódicas das mudanças climáticas. Foi estabelecido em 
1988, por intermédio do United Nations Environment  Programme (UNEP) e pela World Meteorological Organization (WMO) e referendado 
pela Assembleia Geral da ONU.
10 A Conferência das Partes (COP) é o órgão máximo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC – 
United Nations Framework Convention on Climate Change), cujo objetivo principal é acompanhar regularmente a implementação da 
Convenção pelos países membros.

NOTAS
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A política de Educação e os governos 
subnacionais pós-Constituição

Federal de 1988:
diversidades e desafios

 

Fernando Luiz Abrucio, Catarina Ianni Segatto

1. Introdução
 
As políticas sociais tem sido progressivamente descentralizadas nas 
últimas décadas em diversos países, especialmente, em Federações. Os seus 
defensores advogam que ela produz maior democratização, participação social, 
accountability, atendimento das necessidades locais e inovação (Greer, 2013, 
2007; Tiebout, 1956; Weingast, 1995). Apesar disso, ela traz desafios, de um 
lado, à coordenação federativa e relações intergovernamentais e, de outro, ao 
combate das desigualdades de qualidade e acesso às políticas sociais (Banting, 
2006; Greer, 2013, 2006; Obinger et al., 2005). Baseado nessa discussão, este 
capítulo analisa a relação entre a política de educação e o federalismo no Brasil 
a partir de uma breve sistematização das mudanças recentes nessa política no 
que se refere aos dilemas impostos pelas relações intergovernamentais aos 
governos subnacionais após a redemocratização.
Diferentemente de grande parte dos países federalistas, a Federação brasileira 
não é marcada por conflitos étnicos e linguísticos, mas por heterogeneidades 
físico-territoriais, demográficas, regionais, socioeconômicas e institucionais, que 
também influenciaram a trajetória da política educacional. Os esforços após a 
Constituição Federal de 1988 se concentraram tanto em descentralizar a política 
como em reduzir algumas dessas heterogeneidades a fim de garantir o acesso 
universal a uma Educação de qualidade em todo o território nacional. Diversas 
mudanças na coordenação federativa têm sido promovidas para assegurar as 
determinações da Constituição Federal de 1988. No entanto, a influência dessas 
heterogeneidades na Educação e em seus resultados ainda persiste.
O CEAPG, ao longo da sua trajetória, buscou compreender as mudanças 
nas políticas sociais despois da Constituição Federal de 1988. Especialmente, 
como as ações dos governos subnacionais podem reduzir as desigualdades 
econômicas e sociais a partir do maior acesso às políticas sociais e da melhoria 
da sua qualidade. Nesse sentido, o presente capítulo discute os desafios da 
coordenação federativa na política de educação pós-Constituição Federal 

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   173 28/11/2017   10:07:20



174

de 1988 e a busca pela redução das desigualdades nessa política a partir da 
apresentação dos principais resultados das pesquisas realizadas pela CEAPG 
em parceria com instituições que atuam nessa área.
A partir disso, este capítulo está dividido em quatro seções, além desta 
Introdução. Na primeira seção, são discutidas as principais heterogeneidades 
que caracterizam a Federação brasileira. Na segunda, é apresentada a trajetória 
da política educacional após a Constituição Federal de 1988, com destaque 
para as mudanças que alteraram as relações intergovernamentais. Na terceira, 
foram sistematizados resultados de pesquisas recentes sobre a atuação dos 
governos subnacionais nessa política, suas estratégias para promover melhorias 
institucionais e nos resultados educacionais e os desafios encontrados nesse 
processo. Por fim, são apresentadas as lacunas nas pesquisas sobre o tema e 
questões que podem orientar uma agenda de pesquisa.

2. As heterogeneidades da Federação brasileira

O federalismo é um sistema político que envolve autonomia e interdependência. 
O federalismo, portanto, combina self  rule plus shared rule (Elazar, 1991). De 
um lado, os entes federados possuem autonomia nas decisões e implementação 
de políticas públicas. É importante ressaltar que o grau de autonomia é diferente 
entre os países e pode ser diferente entre as regiões, como, no Canadá, em que 
Québec possui maior autonomia do que as demais províncias (Mueller, 2012). 
Além disso, o processo de descentralização pode incluir diferentes dimensões: 
administrativa, política e fiscal (Rodden, 2005; Falleti, 2005). De outro lado, o 
federalismo envolve o compartilhamento do poder entre os diferentes níveis 
territoriais de governo. Ou seja, eles necessariamente interagem por meio da 
construção de formas de entrelaçamento, coordenação e cooperação. 
A sobreposição na atuação entre os governos justificam a criação de mecanismos 
de relacionamento entre o Governo Federal e os governos subnacionais. 
Por conta disso, a montagem de políticas nacionais em países federativos é 
mais complexa, envolvendo um intrincado jogo de barganhas, incentivos à 
cooperação e formas de controle mútuo entre os níveis de governo. Isso resulta 
em diferentes modelos de relacionamento intergovernamental, que variam 
segundo os países, políticas públicas e, mesmo em uma única política, podem 
ser encontrados diferentes modelos de relacionamento intergovernamental 
(Agranoff, 2001; 2007; Banting, 2005; Watts, 2006).
A importância da autonomia dos governos subnacionais em países federalistas 
é resultante da necessidade de dar conta de heterogeneidades que marcam os 
diferentes grupos e regiões no território de um país. Essas heterogeneidades 
podem ser culturais, raciais, étnicas, religiosas, linguísticas, físicas, 
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socioeconômicas e demográficas (Burgess, 1993; Moreno & Colino, 2010).
No caso brasileiro, cinco heterogeneidades prevalecem, quais sejam: físico-
territorial, demográfica, regional, socioeconômica e institucional. A diversidade 
físico-territorial se refere às diferenças geográficas entre as regiões brasileiras em 
função da enorme extensão territorial do país. Na Educação, ela traz desafios 
em relação ao transporte escolar, à distribuição de materiais e equipamentos, à 
formação inicial e continuada, à coordenação pedagógica e ao acompanhamento 
das escolas.
Em relação à diversidade demográfica, há uma desigual distribuição populacional 
entre os estados e municípios. Em 2010, cerca de 70% dos municípios tinham 
até 20 mil habitantes, o que representava somente 17,7% da população 
brasileira, e apenas 14 municípios (0,3% do total) tinham mais de um milhão de 
habitantes e concentravam 20% da população nacional (Santos, 2013; Souza, 
2004).  Apesar dessa diferença, todos os estados e municípios possuem iguais 
responsabilidades na provisão das políticas sociais. O que é diferente em outras 
Federações, como a Alemanha, em que as cidades com maior número de 
habitantes possuem maiores responsabilidades (Segatto, 2015).
A diversidade regional diz respeito à existência de várias culturas locais, 
resultantes da formação colonial do país e que geram, em muitos estados, um 
sentimento nativista. Na Educação, essa heterogeneidade se reflete na discussão 
sobre a autonomia na definição do currículo. Além disso, ela produz diferenças 
na merenda escolar e nas necessidades e desafios enfrentados pelas escolas.
As desigualdades socioeconômicas entre as cinco macrorregiões do país 
influenciam a capacidade institucional e os resultados das políticas sociais. No 
plano institucional, a transformação de todos os municípios em entes federativos, 
dando-lhes autonomia governativa e repassando-lhes a responsabilidade pela 
implementação das principais políticas públicas sociais, constitui um grande 
desafio, uma vez que a grande maioria deles não têm condições financeiras e 
de capacidade de gestão para realizar essas tarefas. Ademais, as municipalidades 
apresentam uma enorme heterogeneidade no que se refere às suas condições 
de produzir resultados equitativos (Abrucio & Segatto, 2014).
A política educacional teve uma trajetória heterogênea entre as Regiões 
brasileiras. Em alguns estados, os governos estaduais assumiram a maior parte 
das matrículas, em outros, os municípios ofertavam a maioria das matrículas 
(Oliveira & Souza, 2010). Além disso, seus resultados eram muito diversos. 
Até a década de 1970, não houve uma política de redução de diversidades 
de capacidades entre eles e a coordenação do governo federal na Educação 
Básica era fraca, se não ausente. Somente algumas iniciativas haviam sido 
implementadas nas Regiões mais pobres, como o Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (MOBRAL), iniciado em 1967 (Abrucio, 2013; Segatto, 2015; 
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Segatto & Abrucio, 2012).
Em função dessas heterogeneidades que marcam os países federalistas, 
alguns autores afirmam que o federalismo seria incompatível com políticas 
sociais universais. O federalismo concede autonomia às regiões e aos 
governos subnacionais para que os diferentes grupos possam expressar suas 
heterogeneidades e atender as suas necessidades em suas decisões e políticas. 
Ao promover isso, o federalismo produziria mais heterogeneidade (Banting, 
2005; Greer, 2013, 2007; Obinger, Castles & Leibfried, 2005).
Apesar disso, estudos recentes mostraram, ao contrário, que é possível 
compatibilizar federalismo e políticas sociais universais. Para isso, mecanismos 
de coordenação federal, como redistribuição de recursos, sistemas de equalização 
fiscais, regulamentações nacionais e programas federais, são centrais para 
assegurar padrões mínimos em todo o terrritório (Banting, 2005; Greer, 2013, 
2007; Obinger, Castles & Leibfried, 2005).
Em suma, as relações intergovernamentais e a coordenação federativa não 
são somente intrínsecas às Federações, como também são mecanismos para 
o estabelecimento de padrões mínimos, de fortalecimento da capacidade 
institucional dos governos subnacionais e, consequentemente, de redução 
de desigualdades de acesso e de qualidade das políticas sociais. Na política 
educacional, a coordenação federativa foi fortalecida na década de 1990 a partir 
da criação de mecanismos de redistribuição de recursos e de regulamentação 
nacional, assegurando a universalidade determinada pela Constituição Federal 
de 1988.

3. As respostas da Constituição Federal de 1988 às heterogeneidades na 
Educação

Como apresentado, as heterogeneidades características da Federação brasileira 
marcam a trajetória da política educacional. Antes de Constituição Federal de 
1988, a Educação Básica era responsabilidade principalmente dos estados e dos 
municípios e sem uma forte coordenação do Governo Federal. Permaneceu 
ao longo da história, desde Lei Geral de 1827, um modelo dualista, no qual o 
Governo Central (depois Federal) ateve-se mais ao ensino superior, ao passo 
que aos governos subnacionais coube, basicamente, os níveis educacionais do 
primário, ginasial e secundário (Abrucio, 2010). 
Houve, portanto, uma histórica duplicidade de redes de ensino, que 
funcionaram ao longo do tempo sem cooperação (Cury, 2007), e uma desigual 
oferta da política no território brasileiro. Enquanto os estados do Sul e Sudeste 
assumiram a responsabilidade pelo sistema educacional, nos estados do Norte 
e Nordeste, essa responsabilidade foi assumida pelos municípios (Oliveira & 
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Souza, 2010). Além disso, a trajetória da Educação anterior à Constituição 
Federal de 1988 favoreceu o Ensino Superior em relação à Educação Básica. 
Esse quadro levou à instituição de uma estrutura elitista de provisão do serviço 
educacional (Abrucio, 2013).
A mudança desse quadro se iniciou com a aprovação da Lei Calmon, em 
1983, que determinou a obrigatoriedade de aplicação de 13% das receitas 
com impostos e transferências constitucionais da União e 25% de estados e 
municípios para a manutenção e desenvolvimento do ensino (Brasil, 1983). Em 
seguida, a Constituição Federal de 1988 universalizou a educação por meio, 
principalmente, da obrigatoriedade do ensino dos 7 aos 14 anos e da ampliação 
das fontes de financiamento para a ampliação da cobertura escolar. A partir de 
então, a União deve aplicar um percentual mínimo de 18% de sua receita e os 
estados e municípios, 25% (Brasil, 1988). 
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 inovou em relação à autonomia 
dada aos governos locais quando transformou todos os municípios em 
entes federados. Essa é uma característica única da Federação brasileira, na 
medida em que, em outras Federações, os governos locais são “criaturas” dos 
estados ou províncias ou são apenas reconhecidos constitucionalmente. A 
Constituição também consolidou o processo de descentralização e determinou 
a universalização das políticas sociais (Brasil, 1988). 
A Constituição também descentralizou a oferta da Educação Básica a 
estados e municípios, além de ter, determinado uma nova distribuição de 
competências. A partir disso, à União caberia, essencialmente, a elaboração de 
diretrizes nacionais, a prestação de assistência técnica e financeira aos governos 
subnacionais e a avaliação dos sistemas de ensino; aos estados caberia a oferta 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; e aos municípios, da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental (Brasil, 1988).
A Constituição previu competências compartilhadas entre os três entes na 
maioria das políticas públicas. A sobreposição de competências no Ensino 
Fundamental foi introduzida, no texto constitucional, a fim de evitar o vácuo no 
acesso a essa etapa do ensino. As competências compartilhadas, na Educação, 
e a sobreposição de responsabilidades no ensino fundamental buscaram 
promover a universalização dessa etapa (Abrucio, 2010; Segatto, 2015).
Além disso, foi determinado à União o papel de coordenação federativa para 
o estabelecimento de padrões mínimos e a equalização de oportunidades 
educacionais, o que incluiu uma grande capacidade de produção de diretrizes e 
normas nacionais, de redistribuição e de suplementação. O compartilhamento 
de competência e a previsão de um papel de coordenação ao Governo Federal 
possibilitou o fortalecimento da coordenação do governo federal na década de 
1990 (Arretche, 2013).
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Por fim, a definição das competências deveria ser acompanhada, segundo a 
Constituição, por um do regime de colaboração entre os entes federados (Brasil, 
1988). O termo regime de colaboração somente foi usado para descrever as 
relações intergovernamentais na Educação e, como será discutido adiante, não 
houve nenhuma regulamentação sobre assunto. Em outras políticas, como a 
Saúde, não houve um reforço importância da coordenação federativa e das 
relações intergovernamentais na Constituição, mas, ao longo da sua trajetória 
pós-Constituição, houve a construção de um sistema que privilegiou esse 
aspecto da política. Um dos mais relevantes exemplos disso refere-se à criação 
das Comissões Intergestoras com representação do Ministério da Saúde e das 
organizações que representam os secretários estaduais e municipais de Saúde 
(Franzese, 2010; Gontijo 2015; Lobato and Senna 2016).
Esse processo teve, em parte, resultados positivos, na medida em que levou à 
produção de inovações nos governos subnacionais. Isso pode ser verificado 
por meio das diversas inovações premiadas pelo Ciclo de Premiações Gestão 
Pública e Cidadania. Ademais, alguns dos inovadores programas federais, como 
os Programas Bolsa Família e Saúde da Família, tiveram seus primórdios em 
programas locais. Outros foram disseminados para outros municípios, como o 
Orçamento Participativo (Coelho, 2012; Farah, 2009; Fenwick, 2010; Sugiyama, 
2008, 2012).
Apesar disso, houve no pós-1988 uma postura pouco cooperativa dos governos 
locais (Daniel, 2001) e prevaleceu um modelo compartimentalizado de 
federalismo (Abrucio, 2005), em que a competição entre os entes se sobrepôs à 
cooperação. O que pode ser exemplificado pela guerra fiscal ou pela dificuldade 
de articulação de sistemas de transporte em Regiões Metropolitanas. Ademais, 
não houve até 1995 um grande esforço de coordenação federal para reduzir as 
desigualdades socioeconômicas entre os estados e municípios.
Esse quadro foi alterado a partir da década de 1990. A partir da adoção do 
Plano Real e, sobretudo, com a posse do presidente Fernando Henrique, houve 
uma mudança na dinâmica das relações intergovernamentais no Brasil, quando 
o Governo Federal se fortaleceu como coordenador. Desde então, vários 
mecanismos de indução à cooperação entre os níveis de governo e à ampliação 
das ações estatais foram adotados. 
Na Educação, alguns mecanismos de coordenação foram adotados nos 
Governos Fernando Henrique Cardoso e Lula, como o FUNDEF e o Fundo 
de Manutenção dos Profissionais da Educação (FUNDEB), e outros foram 
fortalecidos, como o uso das regulamentações nacionais (Abrucio, 2010, 
2013; Segatto, 2015; Segatto & Abrucio, 2012). É importante notar que esse 
movimento não ficou restrito à Educação. Na Saúde, em particular com a NOB-
96, ocorreu uma indução mais consistente para a assunção da atenção básica 
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pelos municípios, bem como para a adoção de programas nacionais, como 
o Programa Saúde da Família (Sugiyama, 2008) . No Meio Ambiente, foram 
institucionalizados os comitês de bacia, envolvendo atores governamentais 
e não governamentais, e mais recentemente fortaleceu-se a indução para a 
formação de consórcios intermunicipais na área de resíduos sólidos (Abers, 
2010; Abrucio, Sano & Sydow, 2010). 
A cooperação também se fortaleceu horizontalmente por meio do associativismo 
territorial. Exemplos disso são os arranjos produtivos locais, as associações de 
municípios, os conselhos de secretários estaduais e municipais, os conselhos de 
prefeitos, as coordenadorias ou agências metropolitanas, as regiões integradas 
de desenvolvimento, fóruns federativos e outros (Abrucio, Sano & Sydow, 
2010).
O que se observa, portanto, é que as profundas heterogeneidades entre os 
estados e municípios brasileiros, especialmente socioeconômicas e institucionais, 
que caracterizam a trajetória das políticas sociais no Brasil têm sido enfrentadas 
por meio de mecanismos verticais de coordenação, envolvendo as relações 
entre Governo Federal e os governos subnacionais. Isto é, a atuação da União 
via redistribuição de recursos, regulamentações, diretrizes nacionais e induções 
visam estabelecer padrões mínimos nacionais nas políticas sociais executadas 
pelos governos subnacionais. No entanto, a redução dessas desigualdades por 
meio da articulação entre estados e municípios e da cooperação intermunicipal 
é ainda restrita, como será desenvolvido na próxima seção.

3.1. A trajetória da política educacional no Brasil pós-Constituição 
Federal de 1988

A partir de 1995, durante o Governo FHC, a coordenação federal se fortaleceu 
por meio de diferentes mecanismos. Destaca-se a criação do FUNDEF, que 
promoveu uma redistribuição de recursos, na medida em que o repasse de 
dinheiro passou a ser orientado pelo número de matrículas. Isso levou ao 
aumento da cobertura do Ensino Fundamental, ampliando o acesso aos alunos 
das classes socioeconômicas mais desfavorecidas (Ceneviva, 2011). Também 
fortaleceu a municipalização maior do sistema, em particular no primeiro ciclo 
dessa etapa. Ademais, essa mudança produziu uma redução das desigualdades 
de gasto entre estados e municípios (Vazquez, 2012).
Além disso, as avaliações nacionais foram criadas ou fortalecidas nesse 
período. Houve também regulamentação nacionais em diferentes assuntos, 
como a aprovação de diretrizes curriculares e da Lei de Diretrizes e Base da 
Educação (LDB). Finalmente, iniciou-se um processo de redefinição dos 
critérios que orientavam as transferências voluntários, diminuindo a influência 
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do clientelismo na sua definição.
No Governo Lula, houve a ampliação da redistribuição de recursos para toda 
a Educação Básica por meio do FUNDEB. A coordenação federativa também 
envolveu o fortalecimento das avaliações nacionais por meio da criação de 
novas avaliações e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 
a regulamentação nacional e a reorganização das transferências voluntárias.
Houve, ainda, a criação do Plano de Ações Articuladas (PAR) e do Plano de 
Metas Compromisso Todos Pela Educação. O PAR, conforme o artigo 9º do 
Decreto n. 6.094/07, “[...] é o conjunto articulado de ações, apoiado técnica 
ou financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa ao cumprimento 
das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes” (Brasil, 2007). 
Tal plano deve ser realizado para um período de quatro anos e se concentrar 
nas áreas apoiadas financeira e tecnicamente pelo Governo Federal, que são: 
gestão educacional; formação de professores e de profissionais de serviços e 
apoio escolar; práticas pedagógicas e avaliação; infraestrutura física e recursos 
pedagógicos.
O Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação foi assinado por todos 
os estados e municípios. Ele exige o acompanhamento de 28 diretrizes que tem 
como referência os resultados de avaliação de qualidade e de rendimento dos 
alunos, visando à melhoria da Educação. A partir do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), de 2007, o repasse por meio das transferências voluntárias 
e a assistência técnica do Governo Federal aos estados, municípios e Distrito 
Federal foram vinculados ao Compromisso Todos Pela Educação e ao PAR, 
que é administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE).
Na Educação, portanto, houve a criação e o fortalecimento dos mecanismos 
de coordenação federal a partir de 1995. Esse processo resultou em um 
descentralização coordenada, em que o Ministério da Educação passou a 
conceder assistência técnica e financeira aos governos subnacionais. Além disso, 
os estados passaram a realizar a coordenação regional de programas federais, 
ainda que nem todos tenham assumido de fato esse papel de coordenação 
(Abrucio, 2010, 2013; Segatto, 2015; Segatto & Abrucio, 2012).
Porém, prevalece ainda uma tensão entre a coordenação federal da política 
e a execução descentralizada feita por estados e municípios. A tensão existe, 
pois, com exceção da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a 
Educação Básica de Qualidade, não há arenas institucionalizadas de negociação 
e criação de consensos entre Governo Federal, estados e municípios, como 
há na Saúde e na Assistência Social. Ademais, na maior parte das unidades 
estaduais, não há cooperação entre os governos subnacionais, mesmo que haja 
competências comuns no ensino fundamental e que isso tenha sido determinado 
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pela Constituição Federal de 1988 (Abrucio, 2010, 2013; Segatto, 2015; Segatto 
& Abrucio, 2012).
Por fim, no que se refere aos resultados da política, houve a universalização 
do ensino fundamental por meio do FUNDEF e um reforço à ampliação do 
acesso à educação infantil e ao ensino médio em função do FUNDEB e de 
regulamentações nacionais. No âmbito da qualidade, as avaliações, o IDEB, o 
PAR e o Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação são exemplos 
de instrumentos que reforçaram a orientação por resultados e deram maior 
centralidade ao desempenho dos alunos nessa política.

3.2. As diversidades nas Secretarias Estaduais e Municipais de Educação: 
o papel da cooperação

Com a Constituição Federal de 1988 e de maneira mais efetiva a partir de 1995, 
a coordenação federal tem sido utilizada para a redução das desigualdades de 
acesso e de qualidade que caracterizam a política educacional nos governos 
subnacionais. No entanto, quais são os resultados desse processo nas Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação e, consequentemente, nas políticas 
estaduais e municipais de educação?
O que se observou nas pesquisas recentes realizadas pelo CEAPG é que há, 
como apontado pelos defensores da descentralização, experiências inovadoras 
nos governos subnacionais. Um dos mais famosos exemplos de inovação 
local na Educação refere-se ao programa de alfabetização implementado 
em Sobral que inspirou a criação do Programa de Alfabetização na Idade 
Certa (PAIC) pelo governo estadual do Ceará. A inovação nos governos 
subnacionais também incluiu a criação de modelos de cooperação entre estados 
e municípios e intermunicipais, como consórcios intermunicipais, Arranjos de 
Desenvolvimento da Educação e Territórios de Cooperação, que visam reduzir 
essas desigualdades de resultados. Apesar disso, as diversidades institucionais 
ainda caracterizam as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e 
influenciam seus resultados.
A análise das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação mostra que 
há uma grande variedade entre elas no que se refere, principalmente, à sua 
estrutura organizacional, planos de cargos, carreiras e salários, currículos, 
programas pedagógicos próprios e adesão a programas federais. A diferença 
das estruturas organizacionais das Secretarias  Estaduais está relacionada com 
o tamanho das redes estaduais. A rede paulista, por exemplo, possui quatro 
milhões e 300 mil matrículas, o que é maior do que a população de 15 estados 
brasileiros. Além disso, há Secretarias que já possuem planos de cargos, carreiras 
e salários e respeitam a Lei do Piso Salarial (Lei nº 11.738/2008) e outras 
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ainda não conseguiram implementar essas mudanças. É importante apontar 
que poucas Secretarias possuem mecanismos de incentivo aos professores, 
como remuneração por desempenho, a maior parte delas não possui cargos 
próprios para as coordenadorias ou departamentos das Secretarias ligados às 
suas atividades meio e muitos de seus servidores ainda são selecionados por 
meio de indicação política.
A variedade entre as Secretarias Municipais de Educação é ainda maior do que 
a que caracteriza as Secretarias Estaduais. A primeira diferença entre elas está 
relacionada com a profissionalização das Secretarias Municipais. Assim como 
nas Secretarias Estaduais, poucas possuem cargos próprios e a maior parte 
delas possui um número reduzido de funcionários, sendo parte deles indicado 
politicamente, incluindo os cargos de diretores de escolas e coordenadores 
regionais. Outra diferença está relacionada com a própria existência de sistemas 
próprios de educação municipal, isto é, há alguns municípios que ainda não o 
possuem e, portanto, seguem o que é determinado pelo modelo estadual.
Os municípios, especialmente, os de pequeno porte, enfrentam algumas 
dificuldades na oferta da política educacional, como baixa autonomia dos 
secretários municipais de Educação, alta rotatividade dos funcionários em 
função de mudança política e dificuldades financeiras. Muitos municípios 
pequenos dependem dos repasses feitos pelo FUNDEB, o que não é suficiente 
para a oferta da educação infantil, na medida em que essa etapa do ensino 
exige um volume maior de recursos do que o ensino fundamental. Ou seja, as 
Secretaras Municipais enfrentam um grande desafio na ampliação da cobertura 
da educação infantil e, portanto, na sua universalização. 
No âmbito pedagógico, a maior parte das Secretarias Estaduais já elaboraram 
currículos próprios, mas ainda há estados que não o fizeram. No caso das 
Secretarias Municipais, enquanto algumas delas desenharam seus currículos 
próprios e realizam revisões periódicas com a participação de professores, 
outras, em função da ausência de um currículo próprio, se baseiam nos livros 
distribuídos pelo Ministério da Educação por meio do Programa Nacional do 
Livro Didático.
Ademais, a existência de programas próprios também varia, assim como a adesão 
aos programas federais. O que se observa é que quanto menor o orçamento 
da Secretaria, há uma menor quantidade de programas próprios e uma maior 
quantidade de programas federais sendo implementados nas suas redes. Outra 
importante diferença refere-se ao modo como as Secretarias coordenam seus 
programas próprios com os federais a fim de reduzir sobreposições, como 
formações repetidas.
No que se refere às relações intergovernamentais no nível subnacional, há 
uma grande heterogeneidade entre as políticas que compõem o regime de 
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colaboração nos estados brasileiros e pouca institucionalização dos programas 
implementados e de espaços de negociação entre estados e municípios. Apesar 
disso, existem experiências mais institucionalizadas e outras sendo criadas em 
alguns estados brasileiros.
Em um extremo, há estados que atuam de maneira mais coordenadora junto 
aos governos locais, como o caso do Ceará, em que o governo realiza ações 
em diversas frentes, incluindo formação, distribuição de material didático, 
elaboração de normas curriculares, acompanhamento e assessoramento 
técnico e pedagógico. É o caso que interfere mais fortemente nos sistemas 
municipais de ensino e que envolve indução financeira aos municípios, mesmo 
que ela não objetive, necessariamente, reduzir as desigualdades entre eles. No 
outro extremo, há governos estaduais que não têm uma relação próxima com 
as municipalidades. Nesses casos, a relação se dá apenas nos programas de 
merenda e transporte escolar e quando os programas estaduais são abertos para 
a adesão dos municípios.
Nos estados em que a cooperação compreende órgãos específicos e programas 
institucionalizados, como no Ceará, é comum haver uma trajetória prévia de 
cooperação, especialmente no âmbito da municipalização. Em muitos estados, 
a entrada do regime de colaboração na agenda dos governos estaduais ocorreu 
no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988 ou mais 
recentemente, como no Acre, Mato Grosso do Sul e Tocantins.
Como dito antes ainda são poucos estados que têm um entrelaçamento 
maior com os municípios e somente o caso cearense se caracteriza como 
de coordenação, interferindo mais diretamente nos resultados educacionais 
deles. O mesmo se repete em relação à cooperação intermunicipal na política 
educacional. Enquanto em outras políticas, como na saúde e na de resíduos 
sólidos, a cooperação intermunicipal é mais disseminada e institucionalizada, 
na Educação, as experiências ainda são incipientes e pouco institucionalizadas.
Os Arranjos de Desenvolvimento da Educação ou Territórios de Cooperação, 
nome dado às experiências de cooperação intermunicipal na Educação, variam 
no número de municípios – incluem de cinco municípios, como o Arranjo 
do Pará, a cinquenta, como o Arranjo de Desenvolvimento da Educação do 
Noroeste do Estado de São Paulo. Apesar dessa diferença, a maior parte deles 
conta com parceiros, especialmente organizações da sociedade civil, e tem 
como objetivo a profissionalização das Secretarias Municipais de Educação por 
meio de formações, assessoria técnica e pedagógica, especialmente, no que se 
refere ao fortalecimento do planejamento, incluindo os Planos Municipais de 
Educação, e do gerenciamento de seus programas.
Os Arranjos e Territórios encontram problemas semelhantes aos das Secretarias 
Municipais de Educação. Os principais são: descontinuidade administrativa; 
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fragilidade de mecanismos ligados ao financiamento; e baixa participação dos 
governos estaduais no incentivo aos Territórios.
O que se observa nessa sistematização é que, mesmo com o fortalecimento da 
coordenação federal da política nas últimas décadas, os resultados educacionais 
ainda são diversos entre os estados e municípios brasileiros. Alguns fatores 
levantados nesta seção podem explicar isso, como a falta de profissionalização 
na maioria das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, falta de carreiras 
de professores e de cumprimento da Lei do Piso, dependência aos programas 
federais em função de baixa quantidade de recursos disponíveis e fragilidade 
das formas de cooperação entre estados e municípios e entre municipalidades.
A própria coordenação federativa também varia entre os estados e municípios. 
Se, de um lado, houve um aumento da assistência técnica e financeira, da 
redistribuição de recursos e da regulamentação no plano nacional. No plano 
subnacional, a maioria dos estados brasileiros ainda exerce pouco o papel de 
coordenação regional na Educação. Com exceção do Estado do Ceará e de 
ações pontuais em outros estados, pouco se avançou na cooperação entre 
estados e municípios.

4. Considerações finais

A Constituição Federal de 1988 descentralizou a oferta da política educacional 
aos governos subnacionais, determinando as competências desses em cada 
uma das etapas do ensino, dado que havia uma duplicidade de redes de ensino 
e uma diversidade na oferta dessa política. Além disso, ela buscou universalizar 
a Educação por meio, principalmente, do estabelecimento de competências 
comuns no Ensino Fundamental e da colaboração entre os entes. No entanto, 
somente com a criação do FUNDEF e de outros mecanismos de coordenação 
federativa, houve há uma efetivação dessas determinações constitucionais.
As pesquisas realizada pelo CEAPG nas últimas décadas sobre o tema 
mostraram que a coordenação federativa e as relações intergovernamentais na 
Educação produziram avanços na garantia da universalização e na melhoria 
da qualidade dos resultados educacionais. Apesar disso, ainda há espaço para 
uma maior cooperação intergovernamental a partir, por exemplo, da criação 
de fóruns intergovernamentais, como comissões bipartite e tripartite, e da 
regulamentação do regime de colaboração. O que é ainda mais importante em 
função das heterogeneidades que ainda caracterizam as Secretarias Estaduais 
e Municipais de Educação e, consequentemente, influenciam a persistência de 
resultados educacionais desiguais.
Avanços na coordenação federativa ainda são necessários para a universalização 
da educação infantil e do ensino médio, bem como para a melhoria dos resultados 
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no Ensino Fundamental, principalmente, produzindo maior equidade. Para isso, 
os estados precisam assumir um papel de coordenação regional para construir 
capacidade estatais nas Secretarias Municipais e reduzir as desigualdades entre 
os municípios a partir de assistência técnica e financeira.
Ademais, a pesquisa sobre a relação entre o federalismo e a política educacional 
é ainda incipiente e está centrada na análise das relações verticais e no papel do 
Governo Federal nessa política. Adicionado a isso, há poucos estudos que se 
debruçaram sobre as formas de relacionamento intermunicipal, os modelos de 
cooperação entre estados e municípios e a governança nessa política, incluindo 
as relações com a sociedade civil. A agenda de pesquisa sobre a gestão da política 
educacional brasileira precisa considerar essas questões e a sua relação com 
os resultados educacionais para produzir contribuições teóricas e que também 
subsidiem a tomada de decisão e inspirem avanços nas políticas públicas.
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SEGURANÇA PÚBLICA:
A SÍNTESE 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
 

Francisco Fonseca

A QUESTÃO DA “SEGURANÇA PÚBLICA”
 
Refletir sobre segurança pública é tarefa complexa, uma vez que envolve 
variáveis direta e indiretamente relacionadas com o tema. Há, dessa forma, 
aspectos inerentes à questão da “segurança” (organização e gestão dos aparatos 
de segurança, códigos jurídicos, jurisdição das autoridades etc), assim como um 
conjunto de questões que, dependendo de como se articulam, afetam a segurança: 
os reflexos da ordem internacional nos países, os âmbitos econômico/social e 
político/institucional de um país, o conjunto das políticas públicas e seu modus 
operandi, o grau de “harmonização” do tecido social, entre outras. Observe-
se o quão complexo são esses fatores que, interligados, impactam de formas 
distintas a noção, a percepção e o conceito de segurança pública.
Dessa forma, pretende-se refletir sobre o tema da Segurança Pública em 
perspectiva simultaneamente conceitual e aplicada à realidade brasileira. Afinal, 
Segurança Pública catalisa, sintetiza e expressa, de maneira complexa, reitere-
se, problemas econômico/sociais; institucionais; federativos; de financiamento, 
extensão e desenho das mais diversas políticas públicas; de gestão; entre outros.
  Para efetuar essa reflexão, são analisados temas e problemas, classificados 
tipologicamente, referentes aos diversos âmbitos que afetam a assim chamada 
“segurança pública”, por si só terminologia eivada de significados diversos e 
espaço de embates, entre os quais de ordem semântica.
Procura-se, dessa forma, problematizar “segurança pública” em sua polissemia 
e em seu potencial catalisador de problemas advindos de outras políticas e de 
outras esferas, sem desconsiderar seus próprios problemas.  
Definimos políticas públicas como programas e ações governamentais 
sistêmicos, de longo prazo, que envolvem recursos orçamentários, humanos, 
legais e logísticos, entre outros, cujo objetivo é alterar uma dada realidade, 
considerada problemática – por grupos sociais distintos – devido a razões 
diversas. 
Nesse sentido, deve-se notar que a própria denominação “segurança pública” 
é questionável em razão do que se considera segurança, uma vez que muito 
além da proteção à vida, à propriedade e à “ordem pública”. Dessa forma, 
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vai além do aparato policial/militar e das instituições de Justiça, na medida 
em que envolve confiança no poder público, sentimento de solidariedade e 
de pertencimento à comunidade e apropriação simbólica dos bens e valores 
erigidos numa dada sociedade, entre outros aspectos. 

Ao analisar a complexidade do termo, Luiz Eduardo Soares afirma que:
(...) 1) segurança pública não se reduz à existência ou inexistência de crimes; 2) não se esgota 
na presença ou ausência de fatos visíveis e quantificáveis, embora diga respeito à relação com a 
experiência emocional, física e/ou simbólica da violência intolerável; 3) incorpora a dimensão 
subjetiva, como o medo, que é sempre intersubjetiva, porque experimentada em sociedade; 4) 
é indissociável de algumas dimensões políticas fundamentais, como democracia ou ditadura, 
e da regência de formas locais (ou capilares e domésticas) de poder, tirânicas ou libertárias; 
5) diz respeito a toda a coletividade; 6) seu alcance envolve as esferas pública e privada; 7) 
não pode ser definida por um critério fixo e permanente, nem mensurada de forma abstrata e 
artificial; 8) depende de contextos específicos e de histórias singulares – nesse sentido, é social, 
histórica e culturalmente relativa, ainda que essa relatividade seja limitada pelos balizamentos 
substantivos referidos acima (como, entre outros, a prática da violência inaceitável, o regime 
político e as formas de poder local ou capilar). 
Alcançamos, então, uma definição sintética – isto é, capaz de reunir todos os requisitos acima 
listados – e bastante simples: segurança pública é a estabilização universalizada, no âmbito 
de uma sociedade em que vigora o Estado Democrático de Direito, de expectativas positivas 
a respeito de interações sociais – ou da sociabilidade, em todas as esferas da experiência 
individual. O adjetivo “positivo” sinaliza a inexistência do medo e da violência (em seus 
significados negativos) e a presença da confiança, em ambiente de liberdade. Corresponde, 
portanto, à fruição dos direitos constitucionais, em particular daqueles que se relacionam mais 
imediatamente com a incolumidade física e moral, e à expectativa de sua continuidade ou 
extensão no tempo, reduzindo-se a incerteza e a imprevisibilidade, o medo e a desconfiança. 
E assim concorrendo para que círculos virtuosos substituam círculos viciosos (...) (SOARES, 
2011, pps 500 e 501)

Como se observa, segurança implica múltiplas variáveis, dimensões e percepções 
e se dá em contextos político/institucionais determinados. Não é possível, 
portanto, definições abstratas, com pretensão universalista. De toda forma, certa 
concepção minimalista – no contexto de sociedades capitalistas – é possível no 
sentido de garantias constitucionais e institucionais, portanto efetivas, articuladas 
a redes de proteção, em sentido lato, cujo objetivo central é a garantia da vida na 
perspectiva de estabilidade, individual, coletiva e institucional. 
Tendo em vista essa problematização, no Brasil a denominação tradicional 
(segurança pública) decorre da herança militar, paralelamente à pequena 
experiência democrática do país. Afinal, o tema da segurança permaneceu 
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essencialmente no âmbito “militar”, distante da sociedade. Secretarias de 
Segurança Pública foram historicamente ocupadas por militares, mesmo 
após a ditadura militar (1985), circunscrevendo ao aparato policial/militar o 
conhecimento e ação quanto à violência e à concepção de segurança. 
Desde a redemocratização, contudo, esse quadro vem sendo paulatinamente 
alterado, o que significa importante avanço, embora aquém das expectativas 
de predomínio do poder civil sobre o militar. Deve-se notar que a criação 
do Ministério da Defesa (com o consequente fim dos ministérios militares), 
ocupado apenas por civis, deu-se há menos de duas décadas, o que expressa 
como o tema “segurança” é recente como “questão da sociedade” brasileira. 
Também o fato de centros de pesquisa e universidades terem se voltado a 
estudos sobre violência/segurança apenas a partir da década de 1980 indica 
igualmente a recente preocupação civil quanto ao problema – no que tange ao 
campo da investigação acadêmica – como questão econômico/social, político/
institucional, e outras, com diversas derivações.
Esses aspectos são cruciais para que possamos compreender o papel das políticas 
públicas de segurança como síntese – ou catálise – de uma teia de questões 
não diretamente envolvidas com o tema, mas cujos impactos são fortemente 
relacionáveis. 

TIPOLOGIA DOS FATORES INTERVENIENTES À SEGURANÇA 
PÚBLICA

Vejamos, agora, um conjunto de questões que afetam a “segurança pública”, aqui 
consideradas tipológicas em razão de congregarem problemas. Sem a pretensão 
de esgotá-las, seguem algumas das mais significativas.
Uma importante tipologia refere-se à forma assumida pela produção (o 
modelo de acumulação) e pela distribuição da riqueza, que se dá em contextos 
determinados da ordem internacional. Representa verdadeiro constrangimento 
estrutural, uma vez que baliza, em esferas macro, os grandes vetores econômicos: 
câmbio, questões fiscais e monetárias, juros, empréstimos e dívidas, liquidez de 
moedas, entre outros aspectos, confluentes à economia política do capitalismo.
É nesse sentido que o modelo “flexível”, pós-fordista, hegemônico 
contemporaneamente, embora com diferentes matizes, necessita ser analisado, 
uma vez que vetor crucial à desestruturação do trabalho protegido num 
contexto de maximização de lucros e minimização de custos. Tal modelo pode 
ser sintetizado na extrema flexibilização das relações de produção, de trabalho e 
de consumo. Deve-se ressaltar que o capital financeiro ocupa papel central e ao 
mesmo tempo se articula ao capital produtivo. De acordo com David Harvey 
(1992:140-141),
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A acumulação flexível [...] se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 
de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de 
produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 
mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional [...].
Esses poderes aumentados de flexibilidade e mobilidade permitem que os empregadores 
exerçam pressões mais fortes de controle do trabalho sobre uma força de trabalho de qualquer 
maneira enfraquecida por dois surtos selvagens de deflação [na década de 1970], força que 
viu o desemprego aumentar nos países capitalistas avançados [...] para níveis sem precedentes 
no pós-guerra. O trabalho organizado foi solapado pela reconstrução de focos de acumulação 
flexível em regiões que careciam de tradições industriais anteriores e pela reimportação para os 
centros mais antigos das normas e práticas estabelecidas nessas novas áreas. A acumulação 
flexível parece implicar níveis relativamente altos de desemprego ‘estrutural’ [...], rápida 
destruição e reconstrução de habilidades, ganhos modestos (quando há) de salários reais [...] e 
o retrocesso do poder sindical – uma das colunas políticas do regime fordista.

Como se percebe, a acumulação flexível se confunde com a terceira revolução 
industrial ao promover a extrema flexibilização dos fatores produtivos quanto: 
ao capital, por meio da ascensão de inéditos mercados financeiros; às formas de 
produção (por exemplo, just in time, subcontração internacional, obsolescência 
programada, entre outras); aos padrões gerenciais (reengenharia, empresa 
enxuta, downsying); à força de trabalho, devido à sua precarização e às inúmeras 
formas temporárias e parciais de contratação, com impactos profundos na 
organização do trabalho, fragilizando-o: o que se chama de “pejotização” das 
relações de trabalho, no Brasil, torna-se a síntese desse processo; à circulação de 
bens e serviços, em razão da criação de nichos de produção, que são desovados 
pela segmentação do consumo, cujo marketing e propaganda ocupam papel 
central, reforçando, dessa forma, a “ideologia do descartável”. Esses aspectos 
constituem um vetor que se opõe ao modelo fordista/keynesiano, vigente até 
os anos 1970 em escala mundial, caracterizado pela rigidez quanto à utilização 
dos fatores produtivos. 
Claramente, em perspectiva histórica, o impacto do modelo de acumulação na 
geração de emprego e renda e na distribuição da riqueza é vigoroso, esgarçando, 
por seu turno, o tecido social. Daí a segurança pública responder a tais questões 
estruturais, normalmente de forma perversa, isto é, por meio da violência contra 
os desempregados e os pobres, considerados  “fracassados” e “desajustados”. – 
Nesse sentido, a relação entre modelo de acumulação e políticas públicas 
de segurança pública pode ser verificada de diversas formas: a diminuição 
da autonomia quanto a opções macroeconômicas aos países “dependentes” 
em razão dos constrangimentos erigidos pelos países tomadores de decisão 
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em escala mundial; o enquadramento político e econômico promovido pelas 
agências multilaterais e pelo capital multinacional à maior parte do mundo, 
mesmo após o fim da bipolaridade mundial; o impacto na produção e na 
circulação nas mais diversas sociedades, uma vez que a ordem capitalista 
internacional afeta a organização do capital, do trabalho e do consumo. 
Especificamente quanto à força de trabalho, como sua ocupação depende da 
aplicação do capital (o que vários autores chamam de “forma mercadoria”), 
a diminuição de custos afeta diretamente a quantidade e o perfil da mão de 
obra. No caso do Brasil, onde persistem desigualdades estruturais históricos 
e os sistemas universais de direitos ainda estão em processo de consolidação, 
paralelamente à recente formação de um mercado interno, os efeitos são mais 
vigorosos.1 Deve-se notar que, no Brasil, em particular quanto à força de 
trabalho e aos direitos sociais, todos os aspectos acima referidos estão presentes, 
embora imiscuídos a outros modelos de acumulação – que, portanto, convivem, 
caso da persistência do trabalho escravo, da produção nos latifúndios etc –, 
com o agravante de a economia brasileira ser historicamente dependente das 
esferas decisórias internacionais, além de extremamente oligopolizada. Após 
a privatização e abertura da economia dos anos 1990 esse processo foi ainda 
mais potencializado, e revivescido após o golpe de Estado desfechado em 2016.
Dessa forma, variações na empregabilidade impactam positiva ou negativamente 
o tecido social – particularmente a estrutura familiar –, já frágil em razão do 
histórico legado de desigualdades, embora de maneira não automática, uma 
vez que tanto as políticas sociais como a proteção comunitária representam 
importantes válvulas de escape e aparatos de solidariedade. De toda forma, 
tais variações atingem diretamente a segurança pública, uma vez que o 
impacto na organização familiar é de tal ordem que os efeitos psicológicos e 
comportamentais no indivíduo, na família e na comunidade tendem a degenerar 
em violência: em diversas dimensões e com distintos significados. É curioso 
notar, nesse sentido, o reclamo dos policiais, particularmente os militares, 
quanto ao despreparo que sentem quanto ao atendimento de um sem número 
de ocorrências cotidianas para resolverem problemas tipicamente “sociais”, 
mas que, por vezes, degeneram em ameaças à vida.
No Brasil recente, o fato de, sobretudo a partir do segundo Governo Lula, ter 
havido inédito aumento do emprego formal apenas demonstra quão abaixo 
estavam os níveis de desenvolvimento econômico do país. Em outras palavras, 
por mais impressionante que sejam os números, há espetacular subutilização da 
mão de obra no país, assim como de outros fatores produtivos. 
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Em resumo, o modelo de acumulação flexível, ao impactar a economia dos 
países, notadamente dos não tomadores de decisão internacional, caso do Brasil, 
torna-se verdadeiro grilhão cujos impactos são sentidos por grande parte de 
sua população, que por seu turno jamais superou inteiramente fases históricas 
anteriores, tais como organizações rurais pré-modernas, escravidão residual, 
trabalho infantil, vulnerabilidades drásticos de diversos grupos sociais etc. 
Em decorrência, historicamente jamais a riqueza produzida foi distribuída na 
proporção de sua criação. Nesse cenário, o chamado “capitalismo de cassino” 
expressa a predominância, inédita, do capital financeiro sobre o produtivo, a 
ponto de diariamente circularem trilhões de dólares em papeis, isto, “dinheiro 
virtual”, não lastreado na economia real. Como a quantidade de mão de obra 
é decrescente em relação aos lucros e aos padrões anteriores do capitalismo, 
tanto o emprego formal como os direitos sociais são profundamente atingidos 
pela dinâmica do capitalismo contemporâneo, o que aprofunda as dificuldades 
de os trabalhadores se organizarem. 
Acima das questões estruturais, a hegemonia das ideias neoliberais – outra 
tipologia explicativa – presente em governos, instituições multilaterais, 
universidades, mídia, think-tanks, na agenda interna e externa, e no manejo 
político dos fatores produtivos implicou a ocupação de quase todos os 
espaços ideológicos. Embora sempre houvesse resistências, foi notório o 
enquadramento do modelo de desenvolvimento e das políticas públicas  nos 
pressupostos neoliberais a partir da década de 1980 em perspectiva mundial, 
com reflexos claros nos dias de hoje, mesmo com governos à esquerda tendo 
tomado o poder.2  Todo esse processo contrasta com o ethos da Constituição 
de 1988, no caso brasileiro.3 Afinal, o próprio momento de elaboração da 
Constituição, em 1986/87 – o declínio das teses heterodoxas, a decretação da 
moratória, a crise inflacionária e a dívida externa –, representou contrafluxo 
importante aos desígnios dos constituintes. Portanto, se de um lado houveum 
capitalismo informalizante, precarizador das relações de trabalho, financeirizado 
e mundializado (e sem a existência de um contrapoder, em razão do ocaso do 
socialismo) e de outro havia uma Constituição democrática, descentralizante – 
inclusive federativa –, voltada à participação popular e à ampliação dos direitos 
de cidadania. Esses movimentos representaram verdadeiro choque entre duas 
forças contrárias. Dessa forma, a “era dos direitos”, conforme denominou 
Bobbio, desfaz-se em larga medida no capitalismo flexibilizado.4
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Como exemplo, o peso das contrapartidas exigidas pelo FMI e pelo Banco 
Mundial – financiadores robustos das sociedades periféricas, embora com poder 
de influência decrescente em particular nos Brics –, além dos constrangimentos 
fiscais e da ausência de poupança interna, entre outros aspectos, são cruciais. 
Tal processo depende, contudo, da capacidade de reação dos Estados 
nacionais. Em outras palavras, o modelo de acumulação vigente e sua ideologia 
dominante tem na lógica da economia política a predominância do capital 
financeiro. Isso impacta profundamente as relações de produção, de circulação 
e de trabalho, com intensos impactos no tecido social, uma vez que esse tende 
ao esgarçamento, o que faz das políticas públicas espaço de defesa social. As 
respostas macroeconômicas e sociais de países como o Brasil a esses desafios 
internacionais definem o maior ou menor esgarçamento do tecido social, o que 
implica maior ou menor – nas lógicas tradicionais – presença dos aparatos de 
“segurança” pública. 
Portanto, essas primeiras tipologias se referem ao papel tanto do modelo 
capitalista de acumulação, cuja lógica é global,  quanto da economia política 
(expressa na macroeconomia) que cada país adota  e que se relaciona com esse 
modelo. Aqui, a valorização ou não do emprego e da renda torna-se elemento 
crucial no que tange às políticas públicas de desenvolvimento. Assim, quanto 
menos protagonista forem as induções e regulamentações econômicas do 
Estado, mais impactos ocorrem nas relações econômicas e particularmente no 
emprego e na renda, impactando, por seu turno, os índices de violência. Daí a 
relação clara, embora indireta, entre modelo de acumulação e, em consequência, 
opções macroeconômicas, e tecido social, cuja síntese é a potencial explosão da 
violência em sentidos diversos.
Uma terceira tipologia diz respeito à existência, ou não – e por meio de 
desenhos específicos de formulação e de implementação –, de políticas públicas 
sociais, notadamente voltadas à Assistência Social, à Saúde e à Educação: tripé 
básico do “bem-estar social”, embora acompanhado de políticas de habitação 
e saneamento, transporte e mobilidade, entre outras relativas ao ambiente 
urbano. Trata-se do chamado “colchão social”, típico das diversas modalidades 
de Welfare State instaurados na Europa do pós-guerra e vigentes, mesmo com 
ajustes, até os dias de hoje. 
No Brasil contemporâneo, o Programa Bolsa Família é responsável por repassar 
dinheiro que completava a renda familiar de 14 milhões de famílias (até 2016), 
o que representava praticamente ¼ dos brasileiros (cerca de 50 milhões de 
pessoas), exigindo como condicionalidades a frequência escolar e a vacinação 
das crianças e os exames pré-natal das mães, quando cabíveis, entre outras. 
Trata-se de importante repasse de verba, embora tímido tanto nos valores por 
família (cerca de 150,00 reais em média) quanto proporcionalmente ao gasto 
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no PIB: cerca de 1%. Quanto à Educação, gastos crescentes culminaram com a 
exigência de aplicação de 10% do PIB, em sequência a fundos como o Fundef/
Fundeb para o ensino básico. Em relação à Saúde, o acesso universalizado 
por meio do Sistema Único de Saúde é igualmente fundamental. Ambas – 
Educação e Saúde –, contudo, ainda se veem às voltas com os problemas da 
agilidade, qualidade e controle social dos serviços oferecidos. Reitere-se aqui 
que a recente aprovação da PEC 55 pelo Senado, após aprovação pela Câmara 
de Deputados, que congela por vinte anos os gastos sociais nas áreas de Saúde, 
Educação e Assistência Social derrogou, na prática, a consecução do Estado 
de Bem-Estar Social no Brasil. Trata-se de mais uma vitória do neoliberalismo 
rentista capitaneado pelo consórcio que golpeou a incipiente democracia 
política e social no país. 
De toda forma, a simples existência de sistemas universais básicos é importante 
fator de proteção ao tecido social, cujos desdobramentos são social e 
individualmente observados, embora no caso do indivíduo o é como expressão 
das posições de classe na estrutura social.
Mas, também como aludimos, os desenhos que conformam a formulação e 
a implementação dessas políticas são também variáveis intervenientes, uma 
vez que tais sistemas universais podem ser considerados efetivos ou não 
dependendo da capacidade de socialização (no caso da escola) e de reprodução 
estável da vida (caso na saúde), garantindo assim requisitos fundamentais à vida 
em sociedade. Em outras palavras, caso os sistemas universais não cumpram 
– por razões de financiamento, gestão ou outras – seu papel protetivo e 
socializador, suas políticas públicas correspondentes tendem a não garantir o 
“sentimento de pertencimento à comunidade”. Essa não garantia representa 
expressão vigorosa do esgarçamento do tecido social, com forte impacto na 
dinâmica da violência, notadamente quanto ao jovem e ao adolescente. 
Uma quarta tipologia envolve o cotidiano dos brasileiros, uma vez que se refere  
tanto do acesso à Justiça como da estrutura da Segurança Pública. Quanto ao 
acesso à Justiça, vige ainda hoje no país incrível divisão entre ricos e classes 
médias superiores versus os pobres e entre brancos versus negros e suas 
diversas miscigenações. Vejamos algumas das instituições do Sistema de Justiça. 
O Ministério Público – que tem o duplo papel de acusador penal do Estado e 
de defensor de direitos, inclusive difusos, da sociedade – e a Defensoria Pública, 
cuja tarefa é permitir aos pobres acesso à Justiça, são agentes importantes nesse 
processo de reversão dos legados históricos,  o que inclui o Regime Militar, 
mas claramente aquém das demandas dos grupos historicamente vulneráveis 
no país, e particularmente dos pobres, negros e habitantes das periferias. Tal 
constatação é, na verdade, um truísmo, uma vez o encarceramento no país é 
voltado a esses mesmos grupos cujo acesso à Justiça, que pelo ordenamento 
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jurídico deveria ser igualitária, lhes é negado. Mais ainda, o percentual de 
esclarecimento de homicídios – cerca de 55 mil ao ano, o que demonstra 
estar o Brasil numa espécie de “guerra civil” cotidiana e silenciosa em plena 
democracia – é pífio, não chegando a 10%: o impacto disso é a matança sem 
punição e, antes, sem sequer averiguação.
Há diversos avanços consideráveis, caso das ouvidorias independentes – na 
Defensoria Pública de São Paulo, por exemplo, o ouvidor não necessita ser 
defensor e seu plano de trabalho advém das decisões de um conselho popular 
com direito a voz e voto –, que são instrumentos cruciais à democratização das 
instituições do Sistema de Justiça. No Brasil, contudo, mesmo com os diversos 
avanços obtidos nessas áreas ainda há enorme espaço para se desenvolver a 
democracia institucional accountable, isto é, em que o Estado seja cada vez mais 
transparente e responsivo, caso tanto da expansão das ouvidorias independentes 
como, sobretudo, das corregedorias autônomas. Neste caso, trata-se de tarefa 
a ser efetivada, dado o corporativismo protetor dos pares em detrimento do 
cidadão comum, o que torna o aparato policial pouco controlável e transparente, 
além de protetor da propriedade e não da vida.5
Nesse sentido, especificamente ao Estado armado, a divisão da proteção ao 
indivíduo entre a Polícia Militar, cujo papel é a ronda ostensiva, a presença 
nas situações que envolvam conflitos e ameaças de variadas ordens, e a Polícia 
Civil, voltada à investigação de crimes ocorridos, à perícia e ao recebimento de 
denúncias, entre outros papeis, representa verdadeira tragédia na experiência 
brasileira. Esse modelo tem acarretado enorme ineficiência ao sistema de 
proteção à vida, uma vez que há pouca articulação e sintonia, e mesmo rixas 
entre ambas as polícias, o que tem gerado propostas de unificação, jamais 
levadas adiante. 
Por fim, o sistema prisional – ancorado no Código Penal e de Processo Penal 
que protege as elites, além de, num sistema informal, permitir a  influência dos 
grandes escritórios de advocacia – é claramente voltado aos pobres, tal como 
indicam as séries históricas referentes ao perfil social dos encarcerados.
Tudo somado, o sentimento de insegurança, também nos dizeres de Luiz E. 
Soares, é, em verdade, experimentado, na prática, pelos pobres, notadamente 
pretos e periféricos. Assim, tais instituições e suas práticas são fatores diretamente 
intervenientes à compreensão do modus operandi da segurança pública. 
Portanto, o Estado Democrático de Direito, conceito garantidor do regime 
democrático – como vimos na passagem de Luiz E. Soares –, modela: a 
resolução prioritariamente negociada dos conflitos; a ação policial pautada por 
regras e procedimentos controláveis; o potencial controle social do Estado 
pela sociedade organizada; a abertura de canais de participação voltados à 
elaboração, implementação e monitoramento das políticas públicas; a igualdade 
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jurídica efetiva; a transparência dos atos do poder público: a Lei de Acesso 
às Informações Públicas é, nesse sentido, um passo importante; entre outros 
aspectos. Todos essas  dimensões, contudo, são apenas parcialmente vigentes 
na sociedade brasileira e muitas vezes ausente quando os personagens em foco 
são os pobres. 
Uma quinta e importante tipologia diz respeito aos frágeis mecanismos de 
“controles sociais democráticos”, questão fundamental a todas as esferas da vida 
democrática. Controlar democraticamente, por meio de regras, procedimentos 
e instituições, dando publicidade a todos aqueles que detêm o poder – e, no 
caso do aparato policial/militar, o poder de, no limite, matar –, é mais um 
dos constrangimentos e desafios que necessitam ser superados, uma vez que 
compõem o mosaico da questão da violência/segurança.
Assim, importante fator estruturante a todos os aspectos envolvidos no tema 
das políticas públicas de segurança pública está a Administração Pública 
brasileira, em diversos aspectos: baixos salários pagos aos policiais, carreiras 
pouco atrativas, baixos mecanismos de controle da corrupção, sobreposições 
administrativas e institucionais, entre outras. Também aqui há inúmeros 
avanços, mas que convivem com um sem-número de dificuldades e sobretudo 
com estruturas arcaicas. 
Note-se, contudo, que a sociedade brasileira é, historicamente, conservadora 
quanto aos valores ético/políticos associados à violência, o que tem sido 
exemplificado por famosos ditados populares, caso do mote “bandido bom é 
bandido morto”, entre outros, que denotam crença no poder punitivo informal 
e na leniência à burla de regras pelos policiais, independentemente das normas 
e procedimentos do Estado Democrático de Direito. Para além do valor 
simbólico intrínseco expresso pelos ditados populares, a alta popularidade de 
diversos programas de rádio e televisão que, direta e indiretamente incitam a 
violência, em nome de uma suposta “justiça” ético/política, confirma o que as 
pesquisas sobre a (des)crença nos valores democráticos, realizadas na América 
Latina por diversas instituições, demonstram, isto é, o apoio majoritário, no 
Brasil, ao Estado autoritário e sobretudo à violência policial sem regras e 
procedimentos controláveis.6
Um tal ambiente cultural quanto à esfera pública contribui para o clima de 
aceitação da violência policial e também para a eleição de parlamentares 
provenientes do meio militar ou civil ligado à crítica simplista aos Direitos 
Humanos, mas também de pessoas que, por motivos diversos – como tragédias 
familiares – levam a bandeira do endurecimento das penas e do encarceramento 
em massa, entre outras, tendo como pressuposto e objetivo o combate à 
violência com mais violência. Órgãos da mídia reforçam a simplificação e 
vulgarização da violência, apregoando, direta e indiretamente, a violência 
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policial desmesurada e mesmo a pena de morte, no contexto de críticas ignóbeis 
ao conceito e prática dos Direitos Humanos, reitere-se, que deveria ser voltada 
aos “humanos direitos”, em alusão aos “bons” cidadãos versus aos “maus”. 
De maneira bastante clara, esses fatores contribuem vigorosamente para a 
“in”segurança, reforçando práticas discricionários, violentas, não controláveis, 
inclusive simbólicas, e frontalmente contrárias ao Estado Democrático de 
Direito e aos Direitos Humanos. 
Mesmo com todos esses obstáculos, que representam enormes 
constrangimentos, há inúmeras potencialidades e avanços. Deve-se destacar as 
diversas experiências exitosas no país, que podem ser ou replicadas ou tomadas 
como subsídio para novas experiências, caso do banco de dados do programa 
“Gestão Pública e Cidadania” e da Premiação “Municípios que Fazem Render 
Mais”, ambos coordenados pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo, por 
meio do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da FGV/
Eaesp (CEAPG/Eaesp), entre outros.7
Uma sexta tipologia refere-se à questão federativa, pois problemática no Brasil 
quanto à relação entre recursos e prerrogativas de cada ente da federação. 
Nesse sentido, vários estados e municípios vêm alterando a denominação 
de suas secretarias responsáveis pela segurança: a denominada “defesa 
social” – terminologia cada vez mais utilizada – expressa essa alteração e 
conceitualmente tem como pressuposto o caráter social, coletivo da segurança, 
o que vem permitindo a introdução de novos conceitos, tais como “segurança 
comunitária”, “policiamento comunitário”, “defesa do território”, entre outras, 
cuja premissa é a preservação dos Direitos Humanos como base para as 
políticas públicas de segurança. Daí advir o envolvimento de universidades, 
comunidades e organizações não-governamentais na proposição e avaliação 
das políticas e programas, entre outras decorrências. 
No federalismo brasileiro a segurança é prerrogativa de dois entes: federal (a 
União), cuja atuação se dá por meio da Polícia Federal quanto aos crimes 
tipificados como federais, e das Forças Armadas, dado seu papel de defensora 
das fronteiras, entre outras atribuições; e estadual, em razão de serem os 
governos estaduais que, por meio das polícias civil e militar, têm a obrigação 
legal de prover a segurança. 
Ressalte-se as dificuldades de promover a coordenação federativa como um 
todo no Brasil, em diversas áreas, mas particularmente na segurança pública, 
em razão de vários aspectos: existência de dois corpos policiais (as aludidas 
polícias militar e civil) que se entrecruzam conflitivamente por possuírem 
tradições díspares, entre outras particularidades; competências legais distintas, 
mas pouco articuladas; inexistência de um cadastro único nacional capaz de 
registrar todas as pessoas procuradas; permanência – embora com oposição de 
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vários segmentos sociais – de concepção militar sobre a segurança pública, por 
vezes desconectada de ações preventivas e sociais; entre outros fatores. 
Nesse sentido, aos municípios, que aparentemente cabia papel muito pequeno 
quanto à segurança, na prática sua atuação mostra-se fundamental. Mesmo 
que o município não tenha condições de enfrentar o crime organizado, que 
normalmente atua em rede, por vezes internacional, pode atuar de formas 
diversas, tais como: criar institucionalidade específica para a “segurança pública”, 
a começar por uma secretaria específica; direcionar a atuação da guarda civil 
ao apoio ao cidadão; articular sua atuação (da guarda civil) às outras polícias; 
criar políticas sociais integradas ao conceito de segurança coletiva; promover 
a participação popular nos Conselhos de Segurança (Consegs); articular-se 
com órgãos estaduais de iluminação, abastecimento de água e saneamento 
(ampliação do conceito de segurança), entre outros, além do Ministério Público 
e da Defensoria Pública, como forma de promover a integração dos atores 
estatais e sociais em prol da Defesa Social. Esses são alguns dos exemplos que se 
observam em municípios e regiões que promoveram importante transformação 
do quadro de violência que os assolava, caso de Diadema/SP, especialmente no 
período entre 2001 e 2008, entre outros. 
A resolução da questão federativa, portanto, representa a institucionalidade do 
regime político que, no caso da segurança, contribui ou não para a prevenção e 
ampliação do conceito de segurança pública. . 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Intentou-se analisar os fatores que levam a Segurança Pública a sintetizar um 
conjunto diverso de políticas públicas. Tipologias foram criadas, sem qualquer 
pretensão de esgotá-las, como forma de examinar os fatores intervenientes, 
diretos e indiretos, da complexa dinâmica da violência/segurança.
Procurou-se demonstrar como, tipologicamente, o modelo global de 
acumulação, personificado na economia política do capitalismo – no caso, 
marcada pela flexiblizaçao dos fatores produtivos –, faz com que a política 
macroeconômica parametrize a dinâmica do desenvolvimento impactando, dessa 
forma, diretamente o emprego, a ocupação e a renda, e consequentemente as 
famílias e os indivíduos em seu cotidiano. Os indivíduos, pertencentes a classes 
sociais distintas e com recursos de poder assimétricos, reagem às condições 
de sobrevivência por vezes de forma ilegal, com todas as consequências daí 
advindas, notadamente se pertencentes aos estratos inferiores da pirâmide 
sociail. É claro que nem todos os indivíduos de um mesmo grupo social 
reagem da mesma forma a situações similares, mas o importante a salientar é 
que se tornam estruturalmente vulneráveis tanto a pequenos delitos individuais 
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– cuja chance de serem punidos é grande – como à cooptação pelo “crime 
organizado”, com  consequências desestruturantes. 
Paralelamente, a tipologia das políticas públicas sociais – notadamente o tripé 
Educação, Saúde e Assistência Social – ocupa papel central quanto à criação 
de colchão protetor às oscilações da empregabilidade e renda. No Brasil 
contemporâneo, programas de transferência de renda (personificados no 
Sistema Único de Assistência Social), de valorização do salário mínimo (cujos 
reajustes se deram acima da inflação nos Governos Lula e Dilma), do poder de 
compra da cesta básica, de seguro desemprego e de moradias populares, e de 
apoio a comunidades (programa de cisternas e de luz, erradicação do trabalho 
infantil etc), entre inúmeros outros no plano federal, mas que se somam a 
outros nos planos estadual e municipal, têm desenvolvido importantes políticas 
de proteção social. Tais políticas sociais parcialmente “desmercadorizantes” 
(conforme denominação de Esping-Andersen) são basilares na vida cotidiana 
do cidadão comum, para além portanto do crescimento do PIB e de políticas 
clássicas de desenvolvimento. Deve-se ressaltar que em países com baixo gasto 
social, no contexto de frágil proteção social, as vulnerabilidades aumentam 
exponencialmente. Dessa forma, a variável (tipológica) dos direitos sociais, e 
consequentemente da gestão dos mesmos, ocupa papel central como dimensão 
protetiva da defesa social de uma comunidade. Deve-se ressaltar que a moldura 
(ou desenho) da formulação e da implementação dessas políticas públicas 
sociais são igualmente variáveis intervenientes.
Contudo, em razão do golpe de Estado desfechado em 31 de agosto de 
2016, que não apenas retirou do poder o governo legitimamente eleito como 
alterou radicalmente a agenda vitoriosa nas quatro últimas eleições, há brutal 
retroação nos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, sem contar no 
processo democrático, isto é, derrogação do Estado de Direito Democrático, 
com impactos nos próprios direitos civis. Portanto, se a busca pela democracia 
social e política estava se consolidando, com muitas dificuldades, no país, agora 
há claríssima retroação em ambas: uma espécie de “Estado de Exceção” em 
meio a uma “formalidade” democrática, porém desconstituída de qualquer 
substância democrática. Isso tudo coloca em xeque a sociedade de direitos, 
lançando milhões de brasileiros na miséria, na pobreza e na desproteção social. 
Esse processo leva inexoravelmente aos conflitos individuais, interpessoais e 
sociais, em múltiplas dimensões, tornando a “segurança pública” – por meio da 
ideia de “lei” e “ordem”, ou mesmo de “ordem e progresso”, caso do governo 
ilegal e ilegítimo de Michel Temer – o “remédio amargo” a ser destinado aos 
pobres. Daí o encarceramento em massa, a letalidade das polícias, a violência 
desmesurada e toda forma de autoritarismo judiciário/policial destinado, 
reitere-se, aos pobres. 
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Ainda assim, ressalte-se que a simples existência de políticas públicas sociais 
não garante o êxito de estabilização – notadamente quanto à minimização 
do número de homicídios e da sensação de insegurança – de uma dada 
comunidade. Embora o conjunto das políticas públicas sociais potencialmente 
diminua a vulnerabilidade dos grupos sociais a situações que gerem violência 
assim como a cooptação pelo crime organizado, dando-lhes proteção estatal 
e perspectivas de renda legal, isso por si só não é suficiente para a maior 
equidade social e estabilidade de uma dada sociedade. Afinal, a experiência 
demonstra a necessidade de monitoramento dos resultados, por meios 
distintos, de controle social e de participação popular como forma de inserir 
a comunidade na construção do pertencimento à  coletividade. Observa-se 
aqui o entrecruzamento das tipologias analisadas, demonstrando assim toda a 
complexidade do fenômeno da segurança pública. 
De forma transversal, deve-se enfatizar o histórico caráter autoritário e 
conservador da sociedade brasileira, marcado pelo escravismo, pelo elitismo 
e pelo patrimonialismo, numa trajetória secular de desigualdades. O legado do 
regime militar vigente entre 1964 e 1985 apenas acentuou essas características, 
por meio, por exemplo, das instituições policiais e militares. Embora o Brasil 
esteja experimentado, desde 1988, diversos avanços institucionais, há inúmeras 
situações passadas, vigentes no presente, tal como a autonomia e mesmo o 
insulamento das instituições militares. Essa situação é inadmissível a uma 
sociedade cujo regime político se quer civil e democrático no contexto do 
Estado Democrático de Direito. Trata-se de outra variável fundamental à análise 
da segurança pública como síntese de outras políticas e de outros fenômenos.8
Essas e outras variáveis, verdadeiras tipologias de problemas, demonstram como 
a “Segurança Pública” é tema complexo, inter-relacionado a inúmeros fatores, e 
articulado a outras políticas públicas e fenômenos. Daí ser a Segurança Pública 
“a síntese das políticas públicas”, uma vez que diversos fatores, fenômenos e 
variáveis, internos e externos, podem afetar a vida dos cidadãos comuns que, 
dessa forma, podem se tornar mais, ou menos, vulneráveis quanto à corrosão do 
tecido social. É por isso que cabe ao Estado democrático defender socialmente 
a sociedade, por meio de políticas sociais (conteúdo das políticas) e da moldura 
do regime político, isto é, da democracia participativa, baseada no controle 
social, na transparência e na efetividade da gestão pública. É, sem dúvida, tarefa 
coletiva das sociedades que se querem democráticas e socialmente estáveis.
A experiência brasileira, a partir do golpe de Estado desfechado em 31 de agosto 
de 2016 aponta para o sentido contrário: tanto em relação à estabilização social 
quanto política, propiciando, como já se tem observado, o aprofundamento 
da (in)segurança pública, dos conflitos sociais sem mecanismos de mediação 
(devido a ausência de legitimidade) e de proteção social (derrogação do Estado 
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Social em razão do elitismo neoliberal e rentista predominante na coalização 
golpista). Com isso, aponta-se para o que tem de mais retrógrado e socialmente 
trágico quanto à “segurança pública”: endurecimento das penas, presídios 
como “depósito de pobres”, privatização da “segurança”, letalidade e violência 
cotidiana das polícias, encarceramento em massa, distinção social entre os 
“bons” e os “maus”, entre outras. 

8 A desestabilização política, econômica, social e ideológica a qual o governo da presidente Dilma Rousseff foi submetida por um consórcio 
golpista entre elites e instituições estatais, como analisamos, demonstra cabalmente aquilo que muitos analistas têm apontado: a reação 
da “Casa Grande” contra o avanço da “senzala”. Essas imagens, que remetem à escravidão, ao tornarem-se contemporâneas reiteram 
dimensões materiais e simbólicas da desigualdade social, da assimetria da luta política, e do atraso ideológico das elites nacionais. 
Analisei esse processo que levou ao golpe de Estado no artigo “A desestabilização, o golpe e a sociedade civil gelatinosa do golpismo”, 
disponível em:
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/A-desestabilizacao-o-golpe-e-a-sociedade-civil-gelatinosa-do-golpismo/4/36802

1 Deve-se notar que, em razão do golpe de Estado parlamentar/judiciário/midiático/elites desfechado no Brasil em 31/08/2016 com 
o impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff, está ocorrendo, desde então, rápido processo de desestruturação das políticas 
sociais, trabalhistas e civis no país, no bojo de derrogação da democracia política e social. Logo, o que estava se consolidando está, hoje, 
retroagindo a passos largos. 
2 Mesmo durante os governos petistas, no plano federal, várias dimensões neoliberais estiveram presentes, caso das altas taxas de juros, 
da aceitação das “premissas gerenciais” na administração pública e do não enfrentamento de gargalos estruturais, como o agronegócio, 
a dívida interna, a reforma tributária progressiva, entre outras, mas que conviveram com reformas progressistas, constituindo-se aliança 
contraditória.
3 Reafirme-se que, com o golpe de Estado capitaneado sobretudo pelo PMDB e pelo PSDB em 2016, secundados por diversos partidos 
pequenos, a Constituição de 1988 está sendo literalmente derrogada em seu ethos e conteúdo.
4 Se de um lado há o capitalismo flexibilizado inimigo mortal dos trabalhadores, de outro há, agora, o governo ilegal e ilegítimo 
capitaneado por Michel Temer, resultante do aludido golpe de Estado, que impõe à sociedade brasileira a agenda perdedora em quatro 
eleições presidenciais: a agenda neoliberal pró-capital internacional, rentista e anti-direitos sociais e trabalhistas.
5 Ver as seguintes teses de doutoramento, recentemente defendidas no Programa de Administração Pública e Governo da FGV/Eaesp, sobre 
o sistema judiciário e prisional no estado de São Paulo, em que as exceções democráticas são a regra: Luciana Zaffalon Leme Cardoso: 
“A vanguarda paulista na consolidação de uma sociedade formalmente democrática e socialmente fascista: o imbricamento das disputas 
da política convencional com as disputas corporativas do Sistema de Justiça”, e José de Jesus Filho: “Administração Penitenciária: gestão 
compartilhada da população carcerária e não planejada por diretores, Judiciário e facções” disponível em www.fgv.br.
6 Ver particularmente pesquisas realizadas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD:www.pnud.org.br/), Centro de 
Estudos de Opinião Pública (Cesop/Unicamp: www.cesop.unicamp.br/) e Instituto LatinoBarômetro (www.latinobarometro.org/).
7 Ver: Programa “Gestão Pública e Cidadania” (http://ceapg.fgv.br/), e Premiação “Municípios que Fazem Render Mais” (http://hotsite.
fiesp.com.br/premio-municipios/regulamento.asp).
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OS TRIBUNAIS DE CONTAS
BRASILEIROS E O CONTROLE DOS 

CONTROLADORES.1

 

Marco Antonio Carvalho Teixeira2 

Introdução
 
Não apenas no Brasil, mas também nos demais países que passaram pela transição 
de regimes autoritários para a democracia, o fortalecimento das instituições 
do Estado, a consolidação dos espaços de manifestação pública, a garantia de 
eleições livres e regulares, além da defesa constante das liberdades de organização 
e de opinião, tornaram-se imprescindíveis para o adensamento democrático. 
Essas questões são necessárias não apenas para que o ambiente democrático se 
consolide, mas, também, para que as crises nas suas mais diferentes formas de 
manifestações, cada vez mais comuns, mas sociedades contemporâneas, inclusive 
em democracias consolidadas, possam ser equacionadas com base nos princípios 
do respeito as diversidades refletidas nas regras dos países. Tais garantias que 
se observam no fortalecimento das instituições são fundamentais para evitar 
que aventureiros nos tragam o risco do autoritarismo ou que estimulem práticas 
xenófobas.
Todavia, entre o fortalecimento das instituições estatais e o adensamento de 
espaços de participação e de deliberação da sociedade, é preciso encontrar um 
ponto de equilíbrio. Não basta o fortalecimento das instituições do Estado num 
ambiente em que a liberdade de opinião permanece restrita e a sociedade não pode 
interferir diretamente nas decisões dos governantes. Também não se pode reduzir 
a democracia ao processo eleitoral e ao aumento da capacidade de pressão das 
organizações da sociedade, sem que as instituições ou as agências estatais estejam 
suficientemente investidas de autonomia para dirimir conflitos e harmonizar 
as relações sociais, responsabilizando de maneira justa os agentes públicos por 
algum tipo de transgressão cometido no exercício de suas atribuições.
Ao publicar no final da década de 1990 o clássico artigo Accountability horizontal3 
e novas poliarquias, O’Donnell (1998) destacou de maneira sua preocupação com 
a consolidação da democracia em países que estavam passando por processo 
de transição de regimes autoritários. Isso ficou evidenciado ao demonstrar que 
apesar de alguns países já terem se tornado democracias representativas, ou 
poliarquias, por cumprirem as condições estipuladas por Dahl (1997) quanto à 
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garantia de eleições livres e justas, ainda padeciam de uma fraca ou intermitente 
institucionalização de agências estatais encarregadas de realizar o controle das 
atividades dos agentes públicos que respondiam pelas ações do Estado. Tal 
situação acabava por fragilizar um componente central da gestão dos negócios 
públicos em regimes democráticos: o princípio do republicanismo. Assim como, 
representava um risco para o princípio liberal do respeito às liberdades individuais, 
na medida em que tal direito se expressa na obediência às regras, o que requer 
instituições autônomas e fortalecidas na vigilância tanto da conduta dos cidadãos, 
como também, no comportamento das autoridades públicas constituídas.
O’Donnell destaca que as poliarquias “são sínteses complexas de três correntes ou 
tradições históricas: democracia, liberalismo e republicanismo”. Na democracia 
moderna não se pode abrir mão do princípio liberal de defesa das liberdades 
individuais e do princípio republicano, segundo o qual a gestão do bem público se 
afirma acima das vontades e dos interesses individuais. Nas repúblicas modernas, 
não se pode prescindir do princípio democrático, segundo o qual, o governante 
provenha da expressão da vontade popular, o que ocorre por meio do sufrágio 
universal e livre. O ideal do bem comum, somado ao da legitimidade pública, que 
se expressa pelo sufrágio eleitoral e pelo respeito às liberdades individuais, são 
elementos fundamentais para que a chamada “coisa pública” possa ser controlada 
pelo próprio público. 
Somente numa sociedade marcada pela liberdade de opinião e pela tolerância 
política é possível construir instituições públicas que se encontrem capacitadas 
para exercer suas atribuições em nome de uma gama de interesses diversos que 
formam as diferentes demandas de natureza pública.
No Brasil, os tribunais de contas (TCs) integram o conjunto de instituições da 
accountability horizontal. Cabe a tais órgãos fazer a verificação da regularidade 
e eficiência da gestão financeira dos governos e dos tomadores de despesas 
que fazem a gestão de recursos públicos, dando publicidade aos seus trabalhos 
e prestando informações tanto para o respectivo Poder Legislativo como para 
a sociedade. Além disso, cabe também aos tribunais de contas promove a 
responsabilização contra quem praticou eventuais desvios por meio de denúncia 
ao Ministério Público de Contas (MPC) que  pode propor medidas para minimizar 
os riscos de corrupção e encaminhar denúncia ao Poder Judiciário. 
Discutir os limites dos trabalhos dos tribunais de contas enquanto um dos 
mecanismos da accountability horizontal que se equilibra entre análise técnica 
da gestão orçamentária dos governos que são feitas pelos seus auditores e cuja 
decisão final cabe a seus dirigentes que são majoritariamente de origem política, é 
o que será feito neste trabalho. O objetivo é problematizar a particularidade dos 
tribunais de contas como órgãos de controle cuja função é fiscalizar a gestão dos 
recursos públicos de todos os órgãos do estado, inclusive os seus, mas que não é 
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fiscalizado por nenhum órgão externo a ele. A questão central aqui que se coloca 
é: os tribunais de contas precisam de controle externo?
O presente texto está estruturado da seguinte forma: além dessa introdução, faz-
se uma rápida discussão acerca das instituições de controle como parte integrante 
do sistema de accountability. Na sequência apresenta-se o desenvolvimento e 
os papéis dos tribunais de contas no Brasil, bem como alguns problemas que 
decorrem de critérios ainda genéricos acerca do recrutamento de seus dirigentes, 
suas consequências e a demanda por controle externo para, na sequencia, se 
chegar às conclusões.

Accountability vertical

O entendimento mais genérico acerca do significado de accountability tem 
a ver com responsabilização ou prestação de contas das autoridades pública.4 
Na dimensão da accountability vertical, que também pode ser interpretada 
como as formas de controle da sociedade sobre o Estado, se apresentam 
diversas possibilidades de controle dos cidadãos e de suas organizações sobre 
os governantes, a burocracia e os representantes políticos eleitos. Dentre tais 
formas de controles, incluem-se: o processo eleitoral, onde se autoriza ou veta a 
permanência de governantes e representantes políticos; plebiscitos, referendos e 
iniciativa popular; além da atuação dos diversos conselhos setoriais de políticas 
públicas que foram criados após a Constituição Federal de 1988 (CF/88), com o 
objetivo de promover o controle social destas, em um percurso que geralmente é 
percorrido do desenho ao monitoramento das políticas públicas, podendo chegar 
até a fiscalização direta pelos conselheiros dos recursos nelas aplicados.
No que se refere ao voto, tal instrumento tem grande potencial para premiar 
políticos e governantes de acordo com continuidade ou interrupção dos mandatos, 
conforme o desempenho dos mesmos à frente de seus cargos. Entretanto, as 
assimetrias de informações sobre os desempenhos dos mandatos e os resultados 
dos governos acabam funcionando como obstáculo. Indagando acerca da 
eficiência do sufrágio como instrumento de controle sobre as autoridades eleitas, 
O’Donnell faz o seguinte alerta:

O que pode ser definido como o canal principal de accountability vertical, as eleições, ocorre 
apenas de tempos em tempos. (...) Análises recentes introduzem uma nota cética quanto ao 
grau em que as eleições são verdadeiramente um instrumento pelo qual os eleitores podem 
punir ou premiar candidatos (1998, p. 28-29).
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Nessa mesma linha, Przeworski (1998, p. 63) considera fundamental que os 
eleitores disponham de diversos mecanismos para julgar os políticos, entre estes, 
os de informações e os institucionais. Porém, afirma que as eleições acabam 
se transformando em um “instrumento grosseiro de controle: os eleitores têm 
de avaliar todo o pacote de políticas governamentais em apenas uma decisão”. 
Argumenta que, na avaliação de um governo, os cidadãos acabam se contentando 
apenas com os resultados, muitas vezes produzidos em condições que os próprios 
eleitores desconhecem e que podem esconder diversos tipos de negociações que 
contrariam o interesse público. Para ele, “a regra do voto retrospectivo” só vai 
contribuir para assegurar a accountability “se os cidadãos conhecerem não só o 
resultado obtido, mas também os outros resultados possíveis”. 
Nos argumentos de Przeworski e O’Donnell, evidenciam-se a importância das 
instituições e dos mecanismos da accountability horizontal. Estas podem ser 
demandadas pelos cidadãos e pelas diferentes organizações para contestar atos dos 
governantes que possam ser considerados lesivos aos interesses públicos, assim 
como, tais instituições possuem uma grande capacidade de produzir informações 
acerca dos negócios públicos e disponibilizá-las de maneira que possam ser 
facilmente compreendidas e apropriadas pelos cidadãos. O fortalecimento da 
accountability vertical está diretamente vinculado com o aperfeiçoamento da 
accountability horizontal. 
Não se pode prescindir de informações fidedignas sobre como foi aplicado o 
dinheiro público. Tais informações são produzidas e se encontram disponíveis 
nas agências estatais de controle de forma rotineira. O desafio é não apenas 
torná-las públicas, mas, sobretudo, fazer com que essas sejam compreensíveis 
para a maioria dos cidadãos e que estes consigam avalia-las, confrontá-las com 
outras versões e assim levá-las em consideração tanto para fazer queixa como 
também no momento de decidir em quem votar.

Accountability horizontal

Ao enfatizar a importância da promoção da accountability horizontal para a 
democracia, O’Donnell (1998) destaca o indispensável papel das atividades de 
controle mútuo (checks and balances) em que os poderes do Estado devem 
exercer uns sobre os outros. Para o autor, a relevância dos trabalhos das agências 
estatais de controle reside no fato de que essas:

Têm o direito e o poder legal e que estão de fato dispostas e capacitadas a realizar ações, que vão 
desde a supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment, contra ações ou omissões de 
outros agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas.

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   206 28/11/2017   10:07:22



207

Os mecanismos de promoção da accountability horizontal podem ser 
identificados de duas maneiras distintas: nas ações realizadas pelas instituições de 
controle interno e nas que são desempenhadas pelas de controle externo. Para 
melhor compreensão acerca das especificidades de cada uma dessas formas de 
controle, será feita na sequência, uma breve descrição de suas particularidades 
institucionais e das atividades por elas desenvolvidas.

Controle interno

Por instituições de controle interno podem ser compreendidas as organizações 
intragovernamentais ou intrapoderes, como as corregedorias, as controladorias 
e as auditorias que monitoram o cotidiano das atividades da estrutura ao qual 
fazem parte. No caso do governo federal, a Controladoria-Geral da União 
(CGU) se enquadra formalmente nesse exemplo, na medida em que monitora 
a destinação dos recursos da União para a administração direta e indireta, assim 
como a dos recursos descentralizados para os estados, os municípios e as ações 
de parcerias que são realizadas com diversas organizações. Vale ressaltar que todo 
órgão público tem seu próprio mecanismo de controle interno. 
Convém destacar a importância do controle interno na medida em que esse 
está inserido no cotidiano da administração pública e tem maior capacidade de 
identificar algum tipo de erro ou de desvio no decorrer do desenvolvimento da 
política pública, possibilitando assim, que se evitem prejuízos maiores ao interesse 
público ao poder realizar correção de rota no desenvolvimento da própria ação. 
Os mecanismos de controle interno devem mobilizar os de controle externo toda 
vez que identificar algum tipo de irregularidade, sob pena de ser responsabilizado 
por omissão.
Porém, a valorização dos instrumentos de controle interno está muito associada 
à vontade política. Ou seja, depende muito da convicção do governante acerca 
de sua importância. No Brasil, a CGU tem sido a única instituição de controle 
interno com maior visibilidade pública. Os trabalhos da CGU ganharam mais 
organicidade e agilidade, sobretudo, quando o órgão passou a ser vinculado 
diretamente ao gabinete da presidência da República, ganhando status de 
Ministério.
Alertando sobre a fragilidade política da maioria das instituições de controle 
interno nos estados e nos municípios, e realçando a necessidade de estudos 
mais aprofundados sobre importantes instrumentos de controle de recursos da 
administração pública, Fonseca, Sanchez e Antunes (2002, p. 46) afirmam que:

A histórica fragilidade dos controles internos no Brasil pode ser atestada por diversos fatores: 
a) não são institucionalizados, em razão de sua dependência do perfil de quem esteja no 
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poder, pois não possuem autonomia para o controle das ações das autoridades encarregadas de 
arrecadar e gastar os recursos públicos, sobretudo os agentes políticos; b) atuam com o objetivo 
de, principalmente, realizar a contabilidade pública – que pode ser facilmente maquiada – e 
não propriamente os controles; c) as respectivas literaturas referentes, sobretudo à administração 
pública e à ciência política, conferem importância secundária ao tema.

Esses argumentos realçam a necessidade de fortalecimento dos mecanismos de 
controle interno em razão da agilidade com que podem responder aos problemas 
identificados. Por isso, os autores fazem a recomendação de que os sistemas de 
controle interno também sejam “pensados em termos de freios e contrapesos no 
interior de cada poder, muito além, portanto, do exercício de mera contabilidade 
pública”.

Controle externo

O controle externo sobre a administração pública no Brasil é desempenhado 
por instituições do Estado, mas que estão fora da estrutura governamental. São 
os casos dos poderes Legislativo e Judiciário, assim como do Ministério Público. 
Mas também se referem aos Tribunais de Contas (TCs), criados com a finalidade 
específica de acompanhar a execução orçamentária dos governantes e dos demais 
órgãos do Estado, não apenas no que se refere à legalidade dos seus atos, como 
também em relação à contratação de pessoal, às obras e aos serviços e, mais 
recentemente, acerca do desempenho das políticas públicas.
Abordar o controle financeiro da administração pública é o objetivo central deste 
texto, por isso não serão tratados neste texto os controles realizados especificamente 
pelo Judiciário, pelo Legislativo e Ministério Público. Na sequência, será feita uma 
breve descrição sobre o desenvolvimento das instituições de controle de contas 
no Brasil abordando, especificamente, os tribunais de contas no que se referem 
ao desenvolvimento institucional, suas atribuições e problemas decorrentes da 
atual forma de recrutamento do seu corpo dirigente: ministros do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e conselheiros nos tribunais de contas subnacionais.

A redemocratização e as atribuições dos tribunais de contas brasileiros

O processo mais recente de redemocratização que culminou com a Constituição 
Federal de 1988 representou um novo momento na trajetória de desenvolvimento 
institucional dos TCs. Mudanças típicas de conjuntura crítica, representada pelo 
novo regime político, trouxeram modificações com relação à escolha de seu corpo 
dirigente e quanto às atribuições de tais órgãos. Além disso, surge a possibilidade 
de criação de canais institucionalizados para a abertura de diálogo com a sociedade 
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civil, com o intuito de promover o controle social sobre a administração pública 
e aperfeiçoar os trabalhos dos próprios tribunais de contas por meio do diálogo 
com novos e diferentes atores sociais.
Uma mudança importante introduzida durante a conjuntura crítica que permeou 
a elaboração da Constituição de 1988 refere-se à forma de recrutamento de 
seus dirigentes. Tendo o âmbito federal como exemplo, o Executivo perdeu o 
monopólio do recrutamento dos dirigentes do TCU, passando a indicar apenas 
um terço deles, enquanto o Legislativo ficou responsável pela indicação dos 
outros dois terços, mantendo-se a necessidade de sabatina e aprovação de todos 
os dirigentes pelos parlamentares. Permaneceram também a vitaliciedade e as 
mesmas garantias oferecidas ao alto escalão do Poder Judiciário. O presidente da 
República não pôde mais escolher todos os ministros do TCU conforme suas 
conveniências políticas.
Do ponto de vista das exigências para se tornar ministro/conselheiro dos 
tribunais de contas, os requisitos estão previstos no Art. 73 da Constituição 
Federal e são replicados nas constituições estaduais e leis orgânicas para os 
tribunais subnacionais, conforme se verifica abaixo:

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
II - idoneidade moral e reputação ilibada; 
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou 
de administração pública; 
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional 
que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior

A idade mínima corresponde ao que se exige para os cargos de Senador, Presidente 
da República e altos postos dirigentes de tribunais superiores do Poder Judiciário. 
O mesmo se refere a idade máxima e a aposentadoria compulsória que passou 
de 70 para  75 anos com a aprovação da PEC da Bengala em 2015. A questão 
da idoneidade moral e ilibada acaba sendo de natureza subjetiva. Registra-se que 
muitos ministros/conselheiros chegaram aos tribunais respondendo processos 
no Judiciário ou mesmo nos órgãos de controle de contas.5 
O Tribunal de Contas União é dirigido por um colegiado de nove ministros, 
sendo 6 indicados pelo Legislativo e três pelo Executivo. Para cada três membros 
dos tribunais de contas indicados pelo chefe do Executivo, um deve ser recrutado 
entre os auditores de carreira do próprio tribunal e outro entre representantes do 
Ministério Público de Contas. Em ambos os casos o Executivo escolhe a partir de 
uma lista tríplice elaborada pelas casas de origem dos candidatos. 
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Tal mudança trazida pelo novo ambiente democrático foi importante na medida 
em que possibilitou buscar equilíbrio entre a discussão política e o parecer técnico 
no âmbito do corpo dirigente do órgão, o que contribui para minimizar dirigismos 
de quaisquer naturezas nas decisões das instâncias superiores dos TCs.6 Notórios 
conhecimentos jurídicos, contábeis e de administração pública, assim como mais 
de 10 anos de exercício em função ou de efetiva atividade profissional que exija 
tais conhecimentos, não significam formação na área, algo que explica o fato de 
mais de 2/3 dos ministros e conselheiros terem como origem os cargos eletivos 
ou cargos de confiança, mesmo que sem curso superior. 
Vale lembrar que, apesar dos trabalhos de auditoria e fiscalização terem natureza 
eminentemente técnica e produzir relatórios com base em aspectos voltados para 
a análise da regularidade, da legitimidade e da economicidade, o corpo dirigente 
do Tribunal de Contas é soberano quanto à decisão final, podendo inclusive 
contrariar o parecer inicial dos técnicos. Mas estão obrigados a justificar as razões 
da decisão que foi tomada.
A tabela 1, a seguir, permite verificar a origem dos ministros do TCU na 
composição do atual colegiado dirigentes do órgão, lembrando que o mandamento 
constitucional vale para os demais tribunais de contas brasileiros.

Tabela 1 Origem profissional dos atuais ministros do TCU

Fonte: elaborado pelo autor. http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2015/10/07/tcu-saiba-
nas-maos-de-quem-esta-possivel-faisca-para-impeachment.htmn acesso em 10/10/2015.

Na tabela 1, é possível verificar o cumprimento da obrigação constitucional de 
partilhar nomeações de ministros com o recrutamento de auditores de carreira 
e de membros do Ministério Público de Contas. No atual corpo de ministros do 
TCU existem dois ministros que chegaram ao cargo nessa condição (Procurador 
do Ministério Público de Contas e Auditor Substituto de Conselheiro). Todavia, 
os indicados que ocupavam cargos de Secretário Geral e de Consultor Jurídico, 
ambos no Senado, acabaram entrando na cota de indicação de políticos com 
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grande influencia por interferência de lideranças do PMDB como Renan Calheiros 
e José Sarney que preside ou presidiu a nossa Câmara Alta. 
Frente a isso, faz-se importante aprofundar esse debate no sentido de buscar mais 
equilíbrio entre as dimensões técnicas e políticas na composição do colegiado 
de dirigentes dos tribunais de contas brasileiros. Apesar da previsibilidade 
constitucional, o atual critério parece não ser suficiente já que cerca de 80% dos 
dirigentes dos tribunais de contas foram recrutados quase que exclusivamente 
por critérios políticos, oque pôde ser comprovado com a simples visualização do 
quadro 1. É o típico caso em que se cumpre a legalidade, mas a legitimidade da 
perpetuação dessa regra precisa ser questionada.
Os nomes que vão ocupar vagas nos TCs – independentemente de pertencerem 
à cota do Executivo ou do Legislativo – acabam sendo discutidos muito mais em 
função da negociação de apoio político ao Executivo do que da contribuição que 
tais nomes possam trazer para o órgão. No que se refere aos requisitos para se 
tornar ministro, a CF-1988 manteve a idade mínima de 35 anos, além de exigir 
idoneidade moral e reputação ilibada do candidato, algo cuja análise tem sido 
mais subjetiva do que objetiva, uma vez que dirigentes de TCs tem tido suas 
indicações confirmadas mesmo respondendo processo judicial.7
Uma mudança importante trazida pela atual Constituição foi à fixação de 65 
anos como idade máxima para se tornar Conselheiro ou Ministro dos tribunais 
de contas. Esta medida tornou-se significativa em razão de os dirigentes dos 
tribunais de contas terem que se afastar compulsoriamente aos 70 anos de idade 
para aposentar-se. Era comum haver indicação bem próxima da idade máxima, 
o que se configurava, praticamente, em um prêmio para o final de carreira. 
Por exemplo, em pesquisa sobre o perfil de 81 ex-ministros que passaram pelo 
TCU desde a fundação do órgão, Speck (2000a, p. 204) constatou que 34 (42%) 
permaneceram no cargo menos de cinco anos. Uma possível explicação está no 
fato de o ministro ter direito a aposentaria integral em cargo cuja remuneração é 
próxima da que é percebida pela alta corte da Justiça do país. Passou-se, também, 
a exigir pelo menos dez anos de exercício em atividade profissional que permita 
ao candidato a ministro adquirir conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, 
financeiros ou da administração pública. Nesse caso, fala-se em conhecimento de 
forma muito genérica e não em formação acadêmica.
Com a CF/88, os tribunais de contas também tiveram suas atribuições 
substancialmente ampliadas. Conforme consta no Art. 71, foi reafirmado o papel 
de auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo sobre a gestão 
financeira da administração pública. Ressalta-se, que a expressão “auxiliar” deve 
ser entendida no sentido de prestar apoio ou subsidiar o Legislativo. De maneira 
alguma deve ser interpretada como qualquer tipo de subordinação direta com 
o Congresso Nacional.
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Tal autonomia fica ainda mais evidenciada na medida em que os tribunais de 
contas administram seus próprios orçamentos, possui corpo de funcionários em 
regime estatutário, e é o responsável pelo regimento interno e pela lei orgânica 
que disciplina as atividades do órgão. Além dessas questões, seu colegiado 
de dirigentes – conselheiros e ministros – usufruem as mesmas garantias de 
vitaliciedade, estabilidade e inamovibilidade do cargo que são comuns aos 
membros do alto escalão da magistratura federal. Como se vê, os órgãos de 
controle de contas possuem instrumentos institucionais que lhes garantem 
independência no desempenho de suas funções, o que deveria funcionar como 
salva guarda a pressões de quaisquer naturezas. Entretanto, esse é universo 
cercado de dúvidas quando se coloca em questão as atividades e decisões 
tomadas pelos 34 tribunais de contas existentes no Brasil e cuja distribuição 
pode ser vista na tabela 2 destacado abaixo.

Tabela 2. Tribunais de Contas no Brasil

Fonte: atualizado a partir de Teixeira, 2010.

Tratar de possíveis variáveis políticas que possam orientar a decisão dos TCs 
e apresentar uma alternativa para tornar tais órgãos mais republicanos é o que 
será feito na próxima seção. Primeiro vamos passar por tribunais subnacionais 
e, posteriormente, pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Problemas e paradoxos nos tribunais de contas brasileiros

Desenhado como o principal órgão de auxílio ao Legislativo na fiscalização 
financeira da administração pública, os Tribunais de Contas (TCs) não pertencem 
a nenhum dos poderes constituídos, mas apesar de órgãos do Estado são ilustres 
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desconhecidos da maioria dos brasileiros.  Entre tantas atribuições, eles emitem 
parecer acerca da gestão orçamentária dos chefes do Executivo, para posterior 
julgamento do Legislativo; e julgam diretamente a conduta dos demais gestores 
do dinheiro público. Se bem exercida, as atividades dos TCs podem melhorar a 
eficiência do gasto público, reduzir o risco de corrupção e, consequentemente, 
aumentar a disponibilidade de recursos para serem alocados em políticas públicas. 
Em suma: são órgãos voltados para o controle orçamentário de todas as instituições 
públicas, inclusive dos próprios TCs. 
Todavia, alguns tribunais de contas vêm ganhando notoriedade pública não pelo 
rigor com que poderiam agir contra maus gestores ou governantes, mas pela falta 
de cuidado na gestão dos seus próprios recursos e, também, pelo envolvimento 
de seus dirigentes em situações que colocam em xeque suas reputações enquanto 
homens que estão imbuídos do zelo pela boa gestão da coisa pública. 
O Tribunal de Contas da União (TCU) vem aparecendo com destaque na mídia 
pelo fato de em outubro de 2015 ter emitido um inédito parecer desfavorável às 
contas da presidente República no contexto daquilo que publicamente vem sendo 
chamado de pedaladas fiscais. Desde Vargas, nenhum presidente da República 
havia tido sua prestação de contas rejeitadas pelo TCU. Entretanto, ministros do 
Tribunal de Contas da União tem sido colocados sob suspeita de negócios escusos 
que podem inclusive gerar pedido de afastamento dos seus respectivos cargos 
junto ao Senado por suspeita envolvimento com a operação Zelotes e a Lava Jato.8 
Em São Paulo, em período um pouco anterior ao de Dilma Rousseff, o governador 
Geraldo Alckmin também teve suas contas examinadas pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-SP). Todavia, o órgão de controle de contas paulista optou pela 
aprovação, mantendo a tradição de não criar problemas para os governadores. No 
caso paulista, o debate no TCE-SP limitou-se a discutir se seria necessário fazer 
apenas ressalvas ou algumas determinações.
No Amapá, quatro dos sete conselheiros (dirigentes máximos) do Tribunal de 
Contas estadual foram afastados dos seus cargos por decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) até o final do processo.  A  razão é pouco nobre: O STJ aceitou 
denuncia do Ministério Público Federal (MPF) de formação de quadrilha e peculato 
contra tais conselheiros em decorrência dos desdobramentos das investigações da 
Operação Mãos Limpas, desencadeada pela Polícia Federal em 2010.9
No Ceará, um conselheiro que se aposentou em 2011, e que já havia presidido 
o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE), vai receber do 
órgão R$ 169 mil a título de indenização por férias não gozadas em oito anos. 
O órgão apresenta justificativas legais, entretanto fica uma pergunta: se algum 
jurisdicionado por ele fiscalizado impedisse que seu servidor usufruísse de férias 
e, como consequência, gerasse uma prejuízo dessa natureza, qual seria a medida 
que o Tribunal de Contas tomaria contra o gestor? No TCE-MG um conselheiro 
foi liberado com os devidos vencimentos para um curso de mestrado no exterior 
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e com polpudas diárias as custas do orçamento do próprio órgão. Ou seja, além 
de manter salários, o conselheiro vem recebendo recursos que em tese deveriam 
ser destinados a quem estivesse no exercício de sua atividade profissional.10

No Paraná, o Ministério Público Estadual (MPE/PR) denunciou três diretores 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) por associação criminosa, fraude à 
licitação e corrupção ativa como resultado de uma investigação que os colocaram 
sob suspeição de favorecer uma empresa num processo licitatório envolvendo 
uma obra do próprio TCE-PR. Um alto funcionário do Tribunal já havia sido 
preso em flagrante quando saia da empresa vencedora da licitação portando R$ 
200 mil em espécie.11

Em São Paulo, mesmo com o desgaste decorrente do afastamento do conselheiro 
Robson Marinho, por determinação da Justiça, após ele ser acusado de receber 
propina no chamado caso Alstom, verifica-se no Tribunal de Contas Estadual 
uma luta entre o Ministério Público de Contas e os demais conselheiros do 
TCE-SP que parece não ter fim. A disputa de poder na verdade demonstra uma 
enorme dificuldade para ampliar a transparência de uma instituição que deveria 
ser antes de tudo aberta aos cidadãos. Tentativas de investigação, frustradas por 
manobras jurídicas, estão se tornando frequentes. A última, a investigação de 
salários acima do teto pagos a cinco secretários estaduais, acabou sendo frustrada 
por controvérsia jurídica.12

Ainda com relação ao TCE-SP, em março de 2017, reportagem do jornal O 
Estado de S. Paulo13  revelou suspeita de corrupção de parte do corpo dirigente 
que no âmbito de investigações da Operação Lava Jato. Dois profissionais ligados 
a Construtora Andrade Gutierrez, em busca de negociar o benefício da delação 
premiada, afirmaram que a empreiteira pagava propina para que o Tribunal 
de Contas paulista não exercesse de forma adequadamente a fiscalização em 
licitações e contratos de obras que a empresa mantinha com o Metrô. Segundo 
eles, um representante de conselheiros recebia o valor da propina em dinheiro e 
o recurso era dividido entre quase todos os conselheiros, excluíram apenas um de 
participar do esquema. O caso ainda é tratado como denúncia e ainda será objeto 
de investigação.
Também em março de 2017, cinco dos sete conselheiros do TCE do Rio de 
Janeiro, foram conduzidos à prisão pela Polícia Federal no âmbito da Operação 
Quinto do Ouro, criada para investigar o pagamento de propina relativa a desvio 
de dinheiro público desviado de contratos do governo estadual. A prisão ocorreu 
depois que um conselheiro que presidia TCE acabou denunciando tal esquema. 
Atualmente, tais conselheiros estão afastados por determinação judicial e foram 
substituídos por técnicos de carreira para garantir o funcionamento do órgão.14

Também chama atenção o fato de quatro dos ove ministros TCU também estarem 
sendo investigados ou citados em inquéritos que apuram práticas de corrupção. 
Três no âmbito da operação Lava Jato e o outro na Operação Zelotes,relativo a 
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suposto pagamento de propina no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(CARF), órgão do Ministério da fazenda encarregado do julgamento de litígios 
tributários.15

Mas, os problemas que colocam os tribunais de contas sob desconfiança quanto 
ao bom exercício de suas atribuições são mais amplos. Em 2014, a ONG 
Transparência Brasil divulgou o resultado da pesquisa “Quem são os conselheiros 
dos tribunais de contas” nela algumas informações são estarrecedoras quando 
confrontadas com o papel republicano de tais órgãos. Das informações colhidas 
sobre 238 conselheiros, 20% registra alguma ocorrência na Justiça ou no próprio 
Tribunal de Contas. Doze já foram inclusive condenados, destacando-se os casos 
de um dirigente do TCE de Alagoas que cumpriu seis anos de prisão por homicídio 
por ter matado a esposa. Entretanto,  dormia nas dependências do corpo de 
bombeiros e despachava no TCE=AL durante o dia.  Também se registram o 
caso de três dirigentes de TCs que eram parlamentares e que antes de chegarem 
aos conselhos dos respectivos órgãos (TCU, TCE-RR e TCE-SP) tiveram suas 
prestações de contas de campanha recusadas nos respectivos Tribunais Eleitorais.

Por um controle externo

O que os problemas aqui apresentados revelam? Primeiro, a urgente necessidade 
de reformas nas regras que organizam tanto o funcionamento dos Tribunais 
de Contas como o acesso ao cargo de dirigente de tais órgãos (conselheiros 
ou ministros). Todavia, dada as dificuldades em rediscutir regras e alterar a 
Constituição Federal, sobretudo no que se refere a forma de recrutamento dos 
dirigentes dos Tribunais de Contas quem tem nos parlamentares um ator político 
interessado em não promover mudanças. Um, bom começo seria a apreciação 
das Propostas de Emenda à Constituição (PECs) 28/2007 e 329/13. A primeira 
cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas (CNTC). A segunda propõe 
alterações na forma de indicação do corpo dirigente e submete ministros e 
conselheiros dos TCs ao CNJ e os oriundos do Ministério Público de Contas 
ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) como órgãos de controle 
externo.
Apresentada pelo então deputado federal do PMDB da Paraíba e hoje Ministro 
do TCU, Vital do Rêgo Filho, ainda no ano de 2007, a PEC 2816  já se encontra 
em condições de entrar na ordem do dia. Nesse caso específico, o presidente 
da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que desencadeou tempos de 
grande ativismo Legislativo sem precedentes e de questionamento acerca de 
sua reputação pública, poderia prestar um grande serviço ao país se colocasse 
na agenda da Câmara esse debate. Entretanto, como Cunha também está entre 
aqueles que tem mais a esclarecer a sociedade do que propor mudanças, a criação 
de um órgão de controle sobre os TCs ainda é uma quimera.  
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A criação do CNTC, assim como ocorreu com a do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) junto ao Poder Judiciário, teria grande importância por possibilitar 
a responsabilização, de forma mais ágil, de dirigentes e funcionários dos TCs que 
porventura incorressem em algum tipo de irregularidade no desempenho de suas 
atividades. Além disso, ainda, poderia contribuir para a melhoria do desempenho 
das funções dos próprios dos TCs uma vez que poderia discutir padronização de 
trabalho, algo raro entre tais órgãos ainda nos dias de hoje. 
Da mesma forma que a criação do CNJ revelou a existência de problemas 
no Judiciário e promoveu melhoria da gestão nos órgãos de Justiça, a criação 
de um órgão de controle externo para os tribunais de contas pode torná-los 
mais responsivos ao interesse público. Os controladores também precisam de 
controle, uma vez que não são anjos e que também estão sujeitos a erros e a 
agirem exclusivamente no interesse de seus membros e de suas organizações, o 
que coloca em risco o papel fundamentalmente republicano de tais órgãos, como 
foi visto nos exemplos aqui citados.
Convém lembrar que os tribunais de contas controlam/julgam as contas de 
todos os órgãos do Estado, inclusive as suas. Desse modo, todos estão sujeitos a 
fiscalização dos tribunais de contas. Mas estes não estão sujeitos a ninguém. Um 
órgão de controle externo sobre as cortes de contas ajudaria na republicanização 
de tais instituições e certamente diminuiria o numero de episódios negativos 
envolvendo seus dirigentes. 
A PEC 329/13,17 de autoria do deputado Francisco Praciano (PT/AM) ainda está 
em fase de tramitação em comissões. Recebeu parecer do relator da CCJ Alessandro 
Molon (REDE/RJ) em abril de 2017 com parecer favorável e a recomendação 
que se inicie a convocação de audiências públicas para ampliar a discussão. Três 
são os pontos de mudança dessa proposta: 1) acaba com a indicação política 
para o corpo dirigente e prioriza o acesso de auditores de carreira, procuradores 
do Ministério Público e de conselhos de entidades profissionais; 2) submete os 
dirigentes ao CNJ e ao CNMP, algo polêmico uma vez que os TCs não fazem 
parte do sistema de justiça e; 3) Concentra no TCU a função de manter um portal 
da transparência dos tribunais de contas e a função de harmonizar procedimentos 
e entendimentos acerca da análise das contas públicas entre os TCs.
De todo modo, fica evidente que os tribunais de contas não podem ficar mais 
à margem de algum tipo de controle ou monitoramento externo. Talvez essas 
duas PECs possam produzir uma terceira alternativa que seja fruto de um 
acordo entre os tribunais de contas e os vários stakeholders que se relacionam 
ou são diretamente impactados pelas atividades desses órgãos de controle que, 
funcionando bem, são vitais para a democracia e o princípio do republicanismo 
na administração pública.
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Conclusão
Conforme visto nesse trabalho, os tribunais de contas brasileiros possuem 
atribuições indispensáveis no controle financeiro e patrimonial da administração 
pública, o que em tempos de questionamentos da probidade de parcela significativa 
dos governantes, aumenta a responsabilidade no desempenho da função de tais 
órgãos e no papel que os mesmo desempenham em auxílio ao Poder Legislativo 
para democracia. Todavia, o texto também demonstra casos em que dirigentes de 
tribunais de contas abdicaram das suas funções de fiscais em busca de benefício 
próprio, algo que faz indagar acerca da pertinência de as instituições de controle 
contas brasileiras continuarem sem nenhum instrumento de controle e orientação 
externa sobre suas atividades.
O conjunto de situações negativas aqui relatadas indaga acerca da necessidade de 
algum órgão de controle externo sobre os tribunais de contas. Diferentemente 
de outras instituições de Estado, não possuem nenhum tipo de monitoramento 
externo sobre eles que possa avaliar com agilidade casos de desvio de conduta 
como faz o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no âmbito do Judiciário, muito 
menos que possa harmonizar estratégias de trabalho e adotar medidas comuns e 
mais eficientes de gestão para os 34 TCs. 
Atualmente, cada tribunal de contas tem seu regime interno próprio e autonomia 
para decidir individualmente acerca de seu funcionamento interno, sua política 
de pessoal, sua forma de fiscalização e organização institucional. Ou seja, cada 
um deles é uma estrutura que pode variar muito se comparado aos outros. Um 
órgão de controle externo poderia trazer mais harmonia entre eles e promover 
colaboração.
Por fim, quanto a mudanças na composição do corpo dirigente, o objetivo 
deste trabalho não foi defender um órgão eminentemente técnico coimo uma 
das PECs propõe. O julgamento de contas tem considerar variáveis que fogem 
a previsibilidade burocrática da regularidade e incorporar análise de eventos 
não previsíveis, isso a esfera política que conhece os eventos cotidianos que 
podem limitar a ação das gestões pode compreender melhor. Todavia, deixar 
critérios de recrutamento absolutamente genéricos que permitem o alargamento 
de interpretações subjetivas e, ainda, manter uma relação (no caso do TCU) 
de dois técnicos para sete políticos e nos caso dos TCEs, de dois para cinco, 
é absolutamente desequilibrado e talvez ajude a entender por que em alguns 
estados os TCs são chamados de tribunais de faz de contas.
Não por acaso, a concentração de ex-políticos em tais órgãos sempre coloca 
sob suspeita o posicionamento acerca das contas de governadores, geralmente 
alguém que indicou ou teve padrinhos políticos que indicaram a maior parte 
dos conselheiros. Esse desequilíbrio compromete a adequada realização da 
accountability horizontal, por meio do controle externo, aqui tão destaca na obra 
de Guillermo O’Donnel.
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PESQUISA PARTICIPANTE E
DESENVOLVIMENTO LOCAL: 

UMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA
NA ZONA SUL DE SÃO PAULO

 

Tiago Corbisier Matheus
Maria Camila Florêncio-da-Silva 

Como pesquisadores recém incorporados ao Centro de Estudos em 
Administração Pública e Governo (CEAPG), da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/SP), traçamos um retrato do Centro neste seu 25º ano de vida, a 
partir de nossa experiência de pesquisa. Trata-se da perspectiva de quem 
não acompanhou sua história, mas pode falar do momento atual, do modo 
como percebemos os parâmetros de trabalho lá realizados, as relações entre 
os profissionais e os processos de decisão, que se explicitam em aspectos do 
cotidiano de pesquisa, seja no Centro, no espaço acadêmico, fora dele ou ainda 
no trabalho de campo. Falamos de nosso processo de pesquisa, que é também 
uma das formas de atuação e de estratégia desenvolvidas no Centro. 
A entrada no CEAPG foi quase um convite informal de visita, como quem 
diz – aparece lá! As aproximações entre os pesquisadores ocorreram de modo 
variado e informal, sendo cultivadas a partir da convergência de interesses por 
práticas democráticas e de participação social, no meio universitário ou fora 
dele. Pesquisadores em diferentes momentos de sua formação e profissionais 
que fazem trabalho de apoio lá interagem com interesse, desprendimento e 
simplicidade, diluindo diferenças de posição em favor de vínculos profissionais 
mais horizontais, postura que se traduz em pequenos gestos e atitudes. 
Disposição e curiosidade para sair da bolha acadêmica e lançar-se por veredas 
por nós pouco conhecidas – como a circulação pelos bairros mais afastados do 
centro de nossa cidade – foram fatores de aproximação com aqueles que nos 
receberam no Centro e com quem compartilhamos nossa disposição. Assim 
tem sido nossa experiência de trabalho. 
Por vezes, a informalidade parece desorganização, quando não se veem, de 
imediato, parâmetros ou procedimentos claros e definidos nos trabalhos de 
pesquisa ou em encaminhamentos gerais. No entanto, encontros fortuitos em 
corredores ou durante refeições permitem a troca de informações em meio a 
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atividades cotidianas e a proposta de encaminhamentos estabelecidos por meio 
de diálogos objetivos, costurados em meio a conversas sobre este ou aquele tema. 
Mesmo sem reuniões frequentes e sistemáticas, há formas de trabalhar mais 
leves e operativas, pautadas por ações nem sempre calculadas, mas que, no final, 
frequentemente mostram-se convergentes e complementares. Tal flexibilidade 
é possível em função da cumplicidade entre os pesquisadores em torno de 
interesses e visões de mundo semelhantes, voltados ao combate à desigualdade 
social e à construção de um mundo mais igualitário e efetivamente democrático. 
Pequenos gestos e atitudes traduzem estes ideais, desde os parâmetros adotados 
nas atividades de pesquisa, nas propostas de trabalho, nos dispositivos formais 
do Centro, até nas relações estabelecidas entre seus membros. Mas é claro, esta 
cumplicidade e flexibilidade só são possíveis graças à Fabi,1 que funciona tanto 
como gestora dos processos operacionais do Centro, quanto mediadora nos 
encaminhamentos necessários a uma equipe diversificada, além de socorrer as 
mais variadas questões de cada um e do Centro (inclusive a ensinar a operar a 
máquina de café).
No plano formal, o Conselho Deliberativo é o dispositivo que sustenta o processo 
decisório do Centro. Composto pelos membros mais diretamente envolvidos 
com as atividades desenvolvidas no presente ou no passado recente, o Conselho 
confere legitimidade institucional à horizontalidade das relações informalmente 
estabelecidas. Reunindo-se esporadicamente, o Conselho configura um momento 
de trabalho que funciona como depuração formal e diretiva da atividade cúmplice 
desenvolvida no cotidiano dos membros do Centro, como o precipitado de 
um caldo em constante cozimento. É quando informações institucionais são 
equalizadas, diretrizes retomadas e estratégias articuladas, sempre sob o dispositivo 
do encontro em círculo, no qual todos podem se ver conjuntamente, reportando-
se a seus pares de modo direto e compartilhado. 

O método de pesquisa

Nossa entrada no Centro ocorreu a partir da pesquisa sobre As vulnerabilidades 
urbanas e os desafios para a ação pública, que elegeu a Zona Sul e, em particular, 
o distrito de M’Boi Mirim e imediações como campo de investigação. Iniciada em 
2013, a pesquisa envolveu pesquisadores mobilizados por diferentes temáticas, 
dispostos a formar um conjunto capaz de analisar a condição de vulnerabilidade 
dos habitantes da região em sua complexidade, nos diferentes aspectos que a 
compõem – meio ambiente, saúde, ação do poder público, segurança e juventude.2 
Assumimos como tema de nossa investigação a condição da juventude local, recorte 
que se mostrou estratégico e transversal às temáticas investigadas, permitindo a 
interlocução com colegas que puderam assim contribuir com nosso trabalho. 
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Como dissemos, a pesquisa no bairro foi um dos caminhos encontrados para 
sairmos de nossa bolha acadêmica e buscarmos conexão com uma realidade tão 
próxima e tão distante, para nós, que vivemos em bairros (ditos) centrais da cidade, 
assistidos pelos recursos privados e públicos que a cidade de São Paulo oferece, e 
que pouco circulamos pelos bairros mais afastados dos nossos. Olhar, escutar e 
tentar entender as lógicas que regem o cotidiano daqueles que vivem nos bairros 
distantes de nossa área de circulação tornou-se nosso desafio. Propusemo-nos 
a andar pelos bairros do distrito do M’Boi Mirim e imediações e conhecer seus 
personagens, assumindo a condição estrangeira do visitante que não conhece os 
códigos locais e precisa traduzi-los, para dar sentido ao observado (ver Spink, 2008). 
Buscamos um tempo que permitisse a construção de um diálogo com estes outros 
que se dispuseram a nos receber. 
É um exercício que a etnografia tem realizado e que tem oferecido referências 
interessantes, mostrando a importância e a complexidade dos usos dos espaços na 
cidade (Magnani, 2012), bem como sua conexão com temas densos e complexos 
como a violência e a juventude (Feltran, 2011). De nossa parte, temos trabalhado 
com a pesquisa participante, assumindo uma posição ativa de intervenção, não 
apenas como participantes que alteram o campo de pesquisa com sua presença 
e dispõem da liberdade de circular pelos espaços da realidade (como ocorre em 
toda observação participante; Haguette, 1987, p. 66-69), mas, também, como 
agentes que deliberadamente movem-se na pesquisa no sentido da promoção 
do desenvolvimento local (Santos, 2005), perspectiva que veio a ser chamada por 
outros autores, de pesquisa-ação (ver Haguette, 1987, p.109-118). 
Cunhados por Kurt Lewin na década de 1940, os termos pesquisa participante e 
pesquisa-ação têm origem na psicologia social, no contexto de crítica à metodologia 
de pesquisa tradicional nas ciências sociais. A crítica incide, especialmente, sobre 
os postulados da “falta de neutralidade e objetividade; a recusa de aceitação do 
postulado de distanciamento entre sujeito e objeto de pesquisa (...); finalmente, o 
princípio ético de que a ciência não pode ser apropriada por grupos dominantes 
conforme tem ocorrido historicamente” (Haguette, 1987, p.109). De nossa parte, 
também entendemos que, quando se alcança apenas o incremento do poder 
simbólico acadêmico, a produção de pesquisa no campo social reproduz as relações 
de dominação vigentes em nossa sociedade. Nesta lógica tradicional de pesquisa, que 
opera de modo unilateral na construção de conhecimento, o pesquisador é portador 
de um saber em construção que incorpora o valor de sua produção a espaços já 
privilegiados da estrutura social, reproduzindo assim a equação de forças aí atuantes 
(idem, p.157). 
Buscamos, em contrapartida, a construção de um conhecimento que inclua 
em seu processo a contribuição direta à realidade local, seja via participação 
ativa dos sujeitos pesquisados na construção do conhecimento (idem, p.162) 
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– procurando que todos os agentes envolvidos tivessem acesso ao poder 
simbólico produzido com a pesquisa – seja via identificação de demandas locais e 
construção conjunta de estratégias para seu enfrentamento, assumindo este como 
um caminho privilegiado de investigação sobre as tensões enfrentadas e os pontos 
de conflito das redes locais de relações, em seus desafios e potencialidades, como 
pretendemos ilustrar.
Como resultado, pretendemos contribuir para a visibilidade a saberes pouco 
destacados nos canais privilegiados da cena social, a personagens anônimos no 
que se refere aos meios de comunicação de massa; almejamos estabelecer relações 
de reciprocidade com instituições locais que também priorizam em seus objetivos 
o combate à desigualdade social e contribuir com a transformação da realidade 
local em favor de uma democracia participativa e plural. 
Com Certeau (2005), entendemos que as forças sociais preponderantes podem 
exercer um domínio político e social sobre cada sujeito, mas este não se submete 
ao poder imposto de modo passivo, na medida em que cria cotidianamente 
táticas de enfrentamento: com seu discurso, sua memória, com lendas e ditos 
populares que subvertem a lógica do poder dominante, nos caminhos informais 
de viabilização econômica, ante a violência policial ou em tantos desafios 
enfrentados por moradores de bairros afastados do centro da capital paulista. 
Buscamos entender a lógica destes agentes e a criatividade de sua ação cotidiana, 
anônima no que se refere aos meios de comunicação hegemônicos em nossa 
sociedade, que estabelecem, nas palavras de Certeau, a “arte de viver no campo 
do outro” (idem, p.81). Na disputa desigual no território, sujeitos anônimos 
mantêm-se vivos ao buscarem, de tantas formas quanto o enfrentamento exigir, 
a conquista de espaços para sua circulação (geográfica e social), a construção de 
laços sociais capazes de ação compartilhada, a afirmação simbólica de sua cultura 
e o sentido de sua existência particular e coletiva.
Nossa investigação partiu da circulação por estes espaços, o que temos feito 
utilizando os transportes públicos disponíveis e caminhando pela região. São 
meios que nos transportam ao cotidiano dos moradores, suas trajetórias, seus 
silêncios cúmplices e hábitos informalmente estabelecidos. Ao andar pelas ruas 
e acompanhando os roteiros de ônibus e trens, experimentamos o anonimato de 
nossa presença e o inusitado dos encontros humanos que confluem em circuitos 
nem sempre planejados. É quando encontramos maior organicidade na exploração 
dos espaços e de seus usos (Certeau, 2005, p.165). A escuta dos discursos, por 
sua vez, seja por meio de conversas ou de entrevistas abertas, seja nos momentos 
imprevistos que surgem em nossa circulação, ou ainda, nas ações construídas a 
partir das demandas dos parceiros locais, nos dá pistas sobre os sentidos (de vida) 
artesanalmente construídos na experiência cotidiana dos moradores, sejam eles 
os jovens ou os agentes locais. É o caminho de acesso à palavra viva que surge 
na prática oral, palavra inusitada, fragmentada ou irreverente, que é a expressão 
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ou mesmo realização das táticas de enfrentamento às injunções do instituído (ver 
Certeau, 2005, p.201-2004). 
Entendemos que as construções singulares dos personagens destes territórios 
são fruto de ações coletivas, silenciosamente construídas em quebradas distantes 
de nosso espaço de circulação, que apenas ocasionalmente alcançam o estatuto 
de discurso político organizado capaz de ecoar na cena pública. Nosso olhar 
volta-se, então, não para este momento de maior organização social, mas para 
aqueles outros, distantes dos ouvidos desavisados, mas que constituem ponto 
de sustentação para a vida cotidiana dos moradores desses bairros, menos 
assistidos pelo poder público e, consequentemente, precários quanto aos serviços 
disponíveis para a população. 
Entendemos que o saber aqui em construção é um recurso essencial à formação 
de gestores públicos comprometidos com a promoção e o desenvolvimento de 
políticas públicas diretamente atreladas às experiências cotidianas dos cidadãos, 
que dependem, sempre, para sua sustentação, das redes de relações localmente 
estabelecidas entre moradores, agentes sociais e agentes públicos. Ter clareza e 
proximidade da realidade local na reflexão, construção e desenvolvimento de 
políticas públicas (Spink, 2016) é o que, de nossa perspectiva, dá fundamento 
à ação de um gestor público consequente e comprometido com o bem 
público, tornando efetiva a função social de sua instituição de formação. Deste 
prisma, construção de saber e docência tornam-se ações complementares e 
convergentes, mutuamente implicadas, tendo como objetivo último a promoção 
do desenvolvimento local, seja por meio da construção de estratégias de pesquisa 
de mão dupla – entre academia e rede local – seja via formação de gestores 
comprometidos com tais objetivos. 
A formação de nossa equipe de pesquisa foi uma oportunidade para o diálogo 
entre pesquisadores em diferentes momentos de formação. Priscila Correa, Letícia 
Daidone, Marina Fontoura, Clara Mazzarella e Guilherme Ferreira Vasconcelos 
atuaram, cada qual numa etapa da pesquisa, como pesquisadores residentes,3 entre 
2014 e 2016. Maria Camila Florêncio-da-Silva, doutoranda do Centro, contribuiu 
durante o ano de 215, como colaboradora. A partir de 2015, estabelecemos uma 
parceria com pesquisadores da UFABC (Universidade Federal do ABC) que, sob 
coordenação de Lucio Bittencourt, permitiu a ampliação de nossa capacidade 
de circulação e discussão.4 Com diferentes experiências de pesquisa e diferentes 
olhares, cada pesquisador vem contribuindo com a investigação, levando suas 
experiências para outros trabalhos, realizados em cada uma das instituições (FGV 
ou UFABC) ou fora delas. O interesse de cada uma pelo tema de pesquisa tem 
sido a diretriz principal para a composição da equipe e para a orientação de nossas 
ações específicas, de modo a considerar em nossas estratégias, a participação ativa 
de nossos componentes. 
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Em nossa equipe de pesquisadores, a horizontalidade tem sido uma diretriz de 
trabalho, não como condição de início estabelecida, mas como perspectiva em 
constante construção. Acreditamos que pesquisadores em diferentes momentos 
de formação contribuem mutuamente para as investigações de cada um e para 
o trabalho em conjunto, cada qual a partir da posição ocupada no grupo de 
pesquisa e no diálogo estabelecido, conforme sua bagagem profissional, de vida, 
perspicácia e criatividade. Trata-se do difícil exercício de alteridade que pauta a 
escuta do outro, aquele que traz uma perspectiva diferente do olhar de cada um e, 
por isso, desconforta. Como lembra Haguette, a percepção que temos do mundo 
varia segundo a posição que ocupamos na estrutura social, determinada não só 
pela posição de classe que gera pobreza e miséria (1987, p.151), mas também 
de gênero, raça, geração, bem como pela história de vida. Trabalhar com estas 
e outras diferenças é a possibilidade de romper com a perspectiva unívoca do 
conhecimento e de seus processos de produção; porém, reconhecer o campo de 
tensão que sustenta a cena social e que se traduz nas relações que estabelecemos 
com cada outro, conforme suas referências identitárias, não resulta em qualquer 
apaziguamento da questão, mas, sim, no compromisso de olhar as vicissitudes do 
desdobramento que produz a cada momento. 
Como ilustração do desafio da horizontalidade, lembramos da cena em que 
Tiago apresentou a atual equipe, Camila e Letícia, a participantes do grupo de 
gestores escolares (ver adiante), como suas “ajudantes”, termo que não passou 
desapercebido pela primeira que, na condição de observadora do grupo (diário 
de campo de Camila, em 9/8/2014), fez notar a dificuldade de transposição das 
hierarquias institucionais. Como pesquisadora, Camila apontava a contradição do 
discurso formulado e os limites de nossa proposta de combate às relações de poder, 
sinalizando assim os obstáculos que teríamos que enfrentar em nós mesmos. 
A possibilidade de uma escrita de autoria compartilhada surgiu, por sua vez, como 
possibilidade de desenvolvimento de um diálogo entre pares, fruto da contribuição 
dos vários pesquisadores envolvidos e, indiretamente, de seus interlocutores, 
dando espaço à consideração e articulação de perspectivas distintas, condensadas 
num plural pessoal. 

A pesquisa na Zona Sul e a construção de estratégias de investigação5 

O foco de nossa investigação teve, como ponto de partida, a identificação das 
fragilidades e das potências das juventudes da região do M’Boi Mirim – região 
escolhida para concentramos nossa investigação –, buscando discriminar os 
diferentes grupos juvenis, seus perfis, fluxos de circulação e táticas de existência. Para 
a aproximação com a realidade deles, elegemos como estratégia entrar em contato 
não apenas com aqueles jovens que tinham experiências expressivas de dificuldades e 

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   224 28/11/2017   10:07:23



225

possibilidades enfrentadas, mas, também, com agentes locais que trabalhassem direta 
ou indiretamente com jovens da região, buscando assim dar legitimidade ao saber 
local sobre o tema da pesquisa. Tratava-se de construir um saber que não viesse, 
então, a negar o saber local construído em torno do tema em questão – como se de 
fora pudéssemos saber mais sobre a região do que aqueles que nela atuam – mas que 
o incluísse desde o princípio, estabelecendo uma composição entre as perspectivas 
locais sobre o tema e a nossa, estrangeira, oriunda do referencial acadêmico. Além 
disso, a aproximação com os agentes locais permitiria eleger equipamentos com 
os quais pudéssemos estabelecer parcerias para trabalhar, com quem pudéssemos 
desenvolver o diálogo e construir ações conjuntas em favor do desenvolvimento 
local, a partir de suas demandas e de nossas possibilidades de atuação. 
Nosso percurso pode ser descrito como um método de trabalho composto por etapas 
que, como propõe Paulo Freire em seu desenvolvimento educativo (cf. Haguete, 
1987, p.166-167), é indicativo dos caminhos adotados: a realização de contatos 
exploratórios, com organizações públicas e privadas da região, conversas e entrevistas 
com pessoas, sempre registrando o que nos chamava a atenção. Estas etapas, bem 
como aquelas que narramos a seguir, configuraram nossa trajetória, condizente com 
nossas preocupações e com as oportunidades de investigação da região, conforme a 
rede de relações locais. Logo, não pretendem estabelecer um modelo de conduta, 
mas uma narrativa do caminho percorrido.

Procuramos inicialmente conhecer 
equipamentos de educação complementar 
e de assistência local voltados para 
adolescência e juventude, e, em seguida, 
os equipamentos de cultura e de educação 
formal que se mostravam acessíveis. A 
Sociedade Santos Mártires, por seu histórico 
de lutas sociais e seu compromisso com 
as associações de moradores e questões 
locais, foi-nos apresentada por nossos 
parceiros do Centro, pesquisadores da 
região, mostrando-se uma organização 
múltipla e consistente em sua proposta 
política e de apoio à população. Um de 
seus centros de juventude (CJ, como é 
chamado localmente), o Centro São José, por 
seu tamanho, posicionamento estratégico 
na rede de relações locais e saber 
estabelecido, mostrou-se uma referência 
importante para nosso trabalho. Vimos 
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Constatamos logo a diversidade de ações realizadas na região por grupos formais 
e informais, tanto a partir de organizações sociais, quanto na formação de 
coletivos juvenis voltados para a cultura e arte, a educação e o desenvolvimento 
local. A disposição e a iniciativa são traços preponderantes entre muitos destes 
grupos e organizações, bem como entre os representantes dos equipamentos 
públicos contatados; era muita gente fazendo muita coisa, levando-nos a rever a 
imagem que tínhamos, de uma realidade local pautada pela precariedade e pela 
falta de perspectivas. 
Porém, estas ações nem sempre se somam, o que limita seu alcance e sua capacidade 
de mobilização social. As estratégias de gestão dos vários equipamentos e grupos 
contatados diferem conforme sua visão acerca da educação e os valores que 
cada qual prioriza em suas diretrizes de ação. Muitos destes equipamentos 
enfrentam dificuldades relativas à estrutura do poder público municipal ou 
estadual, suas exigências ou hierarquia; nota-se também como constitui um 
desafio a inconstância e a fragilidade da rede de relações locais. Equipamentos de 
atendimento à juventude, próximos geográfica e estrategicamente, nem sempre 
dialogam entre si, apesar de frequentemente trabalharem com o mesmo público. 
Esta é uma dificuldade que atinge sobretudo os equipamentos públicos com 
maior penetração na região e que vêm sofrendo intensas e constantes críticas, 
tanto por moradores quanto pelos agentes locais – as escolas. 
Sendo alvo de intensas expectativas de transformação da realidade local, as 
escolas públicas frequentemente resguardam-se da pressão enfrentada, fazendo 
uso da hierarquia institucional. Encontram-se claramente sobrecarregadas na 

nele e em seus agentes um lugar onde temos 
muito a aprender e com quem esperamos 
contribuir. Foi em torno dele que passamos 
a desenvolver nossas principais ações, sem 
deixar de explorar paralelamente outras 
áreas próximas, no campo da educação 
e da cultura; priorizamos equipamentos 
localizados na porção média da região 
de M’Boi, a leste da estrada que leva o 
mesmo nome (mapas a seguir). Além 
desta, nos aproximamos também de outras 
organizações localizadas proximamente, 
como escolas públicas do fundamental II 
ou ensino médio e uma organização voltada 
à produção cultural.
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responsabilidade pelo futuro da juventude e buscam, cada qual a seu modo, 
estratégias de enfrentamento do desafio de formar jovens e prepará-los para 
o futuro. O CJ São José, por sua vez, apesar da clareza sobre a complexidade da 
condição da juventude local e da tradição de sua ação na região, também enfrenta 
dificuldades. Como equipamento de ação complementar, não tem a primazia da 
responsabilidade pelo futuro juvenil, o que lhe confere maior flexibilidade de 
gestão. Porém, seu potencial de ação é limitado pela procura irregular dos jovens, 
que nem sempre se mostram interessados em uma formação complementar que 
não traga as insígnias sociais que lhes deem legitimidade para a circulação por 
quaisquer regiões da cidade; os cursos desenvolvidos pelo CJ ainda não oferecem 
os certificados de profissionalização exigidos pelo mercado formal, o que é um 
fator de desinteresse para muitos jovens. 
A informalidade da cultura local, própria de suas raízes, não é o código vigente 
nas regiões mais ricas da cidade, que estabelecem suas barreiras de acesso. Além 
disso, ao atuar por conta própria na difusão de seu trabalho, sem contar com a 
proximidade da rede de escolas da região, o CJ São José depende, sobretudo, da 
rede informal entre os jovens atendidos para a indicação de novos membros. 
O CJ está subordinado à Secretaria de Assistência Social, que mantém suas 
atividades, mas o coloca à mercê de parâmetros hierarquicamente estabelecidos 
e que mediam o apoio conforme o contingente atendido, sem levar em conta os 
desafios enfrentados. A relação com as escolas, por sua vez, depende do contato 
direto ou pessoal com um ou outro agente de cada equipamento, fragilizando-se 
diante de algum sinal de contrariedade ou das dificuldades cotidianas que surgem 
nos cuidados prestados aos jovens atendidos.
Neste momento do trabalho, vimos a possibilidade de usar o capital simbólico 
de nossa instituição, reconhecida nos desiguais territórios da metrópole, para 
promover uma aproximação entre os equipamentos locais voltados à educação 
formal e complementar, buscando potencializar seus recursos e capacidades, a 
partir do incremento de uma rede de apoio mútuo. Para tanto, estabelecemos 
como estratégia a formação de um grupo de diálogo horizontal que partiu 
do levantamento das demandas e das estratégias construídas pelas escolas no 
atendimento à juventude local, favorecendo assim a identificação e a cumplicidade 
entre os gestores frente aos desafios enfrentados em seu cotidiano. Propusemo-
nos neste ano de 2015 a operar como apoio deste diálogo, promovendo a escuta 
de uns e outros sobre o enfrentamento dos desafios na formação de jovens 
que se encontravam em diferentes graus de vulnerabilidade social (cf. Matheus, 
2014). A promoção de uma rede de diálogo horizontal, por sua vez, coincide 
com o potencial local de atuar a partir do gesto solidário entre pares, recurso 
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identificado como um diferencial frequente nas relações sociais estabelecidas entre 
moradores de bairros menos assistidos pelo poder público,6  traço pouco frequente 
nos bairros da cidade por onde circulamos. 
Os encontros foram realizados mensalmente ao longo de 2015, com participação 
irregular de diretores, coordenadores e mediadores de escolas ou centros de 
juventude. Ora como espaço para o desabafo, ora como oportunidade de diálogo 
entre pares que atuam numa mesma região (mas nem sempre se conhecem ou 
encontram-se premidos pelo cotidiano do próprio equipamento), o grupo acabou 
mostrando o tamanho do desafio a ser enfrentado por parte dos agentes voltados 
à formação juvenil, que pudemos apontar em outro espaço (cf. Matheus, Daidonie, 
2015). Como processo de trabalho e pesquisa, experimentamos em nossa atividade 
os efeitos de uma realidade complexa, que não possui respostas simples para seus 
conflitos. Por outro lado, também constatamos junto às conversas que realizamos 
com moradores da região, que, além dos desafios enfrentados, estes mesmos agentes 
locais e seus pares dispõem de estratégias e táticas fecundas de enfrentamento à 
vulnerabilidade social e urbana (Kowarick, 2009), presente na região. 
Quanto aos participantes do grupo, aqueles encontros permitiram ao CJ São José 
se tornar mais conhecido e o trabalho lá realizado ganhou destaque para alguns 
agentes escolares, que passaram a encaminhar mais jovens para o equipamento. 
Além do incremento do fluxo de jovens, tal exposição permitiu aos membros do 
CJ perceberem a potência de seu trabalho e aproximarem-se das demandas de 
seus pares na região que lhes diria respeito. Os membros das escolas, por sua vez, 
puderam compartilhar entre pares a complexidade de seu cotidiano, permitindo 
assim a desconstrução do estigma que esta carrega, como lugar de desinteresse 
e desinvestimento. Alguns vínculos que se formaram no grupo ganharam vida 
própria, permitindo a aproximação no cotidiano de trabalho entre os profissionais 
envolvidos e seus respectivos equipamentos.  
De nossa parte, a experiência de escuta e acompanhamento do diálogo entre 
os gestores dos equipamentos locais foi uma oportunidade diferenciada para a 
compreensão e análise dos dilemas vividos junto à juventude, a partir das propostas 
de enfrentamento que os próprios agentes locais, entre si, são capazes de formular. 
Ocupando a posição de coordenação (que não dirige a reunião, mas garante sua 
realização) e de observação da dinâmica grupal (Pichon-Rivière, 1986), operamos 
como polo de sustentação do diálogo estabelecido, a partir de nossa condição 
estrangeira ao território e da construção de um canal de diálogo com os agentes 
locais pautada na escuta, interesse e compromisso com o desenvolvimento local. 
Os encontros foram suspensos ao final de 2015 e no ano seguinte apostamos 
num trabalho específico em algumas escolas, de modo a podermos aprofundar 
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nosso entendimento acerca deste universo e nos mobilizarmos diretamente com 
demandas de cada equipamento. No percurso realizado, temos aprendido muito 
com os agentes locais que conhecemos7 e com a exploração destes territórios 
por nós pouco frequentados, tão férteis na construção de táticas e estratégias 
de enfrentamento da vulnerabilidade social. Apostamos na educação como eixo 
estratégico para o combate à vulnerabilidade social juvenil, mas sabemos que este 
eixo não é suficiente, pois depende também de sua articulação com outros aspectos 
da realidade local, bem como da inclusão efetiva destes territórios nos planos e 
ações de desenvolvimento urbano da metrópole. Percebemos que a condição 
de vulnerabilidade social leva jovens e agentes locais à busca de saídas para sua 
condição, caminhos que lhes ofereçam perspectivas de vida e de desenvolvimento 
social, tanto no plano pessoal quanto coletivo. Percebemos que a condição de 
vulnerabilidade social lá vivida só é devidamente compreendida, de nosso ponto 
de vista, a partir da consideração das táticas e estratégias localmente construídas 
por sujeitos e organizações que constroem perspectivas e que dão expressão a 
seus conflitos, a partir dos recursos disponíveis ou que são capazes de construir. 
Inversamente, entendemos que a efervescência de ações sociais locais, tanto no 
campo da educação, quanto da cultura ou da política só ganham sentido pleno 
quando articuladas aos impasses e ameaças enfrentados cotidianamente, de modo 
que o tema da vulnerabilidade social está direta e inversamente atrelado ao que 
aqui chamamos de poder local dos jovens residentes no distrito de M’Boi Mirim, 
compondo assim uma dualidade que se polariza entre forças de tensão mutuamente 
implicadas e complementares. 
Neste sentido, buscamos a inclusão de aspectos da realidade local que nos 
permitam investigar os caminhos de conquista de poder (simbólico, social ou 
financeiro). O eixo da cultura e da arte mostrou ser um dos recursos importantes 
para tanto. O vetor cultural e artístico tem se mostrado um eixo privilegiado para a 
expressão das questões juvenis e para a promoção do poder simbólico de grupos 
juvenis, tornando-se assim um campo de formação e articulação dos agentes locais. 
Frequentemente marcado por um forte teor político ou social, seja para afirmar 
determinado ideário propagado na cultura capitalista contemporânea – como ocorre 
com o funk ostentação – ou para questionar as facetas da desigualdade social ou 
da violência que marcam seu cotidiano, as manifestações culturais produzidas em 
bairros afastados do centro da metrópole têm conquistado um papel de destaque 
na cultura paulistana, alcançando com seu vigor o outro lado do rio. 
Este é o retrato de um trabalho em curso, no CEAPG, desenvolvido por estes 
pesquisadores mobilizados com a questão da juventude residente em bairros da 
Zona Sul de São Paulo, na região de M’Boi Mirim e cercanias. Como retrato, 
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traz cenas e detalhes que caracterizam, na singularidade de sua ação, uma faceta 
do momento atual do Centro, naquilo que conseguimos compartilhar com 
nossos pares pesquisadores. Seguimos no desafio de promover a aproximação 
de distâncias estruturais à nossa realidade, tarefa que sabemos inconclusa; mas 
esperamos engrossar o coro daqueles que com ela se identificam.
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NOTAS
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O PESQUISADOR
CONVERSADOR NO

COTIDIANO 1

 

Chiang Yee, escritor chinês e excelente narrador de contos, passou o período de espera no início 
da segunda guerra mundial na Inglaterra e documentava
suas observações no livro ‘The silent traveller in war time’ [O viajante silencioso em tempos 
de guerra, 1939]. Um dos contos era sobre os residentes de Londres no verão do ‘vai – 
não vai’ quando, na antecipação daquilo que poderia vir (e lembrando a primeira guerra 
mundial), mascaras de proteção contra gás foram distribuídas para toda a população em 
pequenas caixas de papelão que as pessoas carregavam para onde fossem. Acompanhava o 
texto o desenho de um escriturário, num daqueles dias raros e bonitos de verão inglês quando 
a temperatura sobe para mais de 18 graus centígrados, esticado na grama de um parque no 
centro da cidade, vestido de camisa e gravata, com o paletó dobrado cuidadosamente a seu lado 
e com os braços atrás da cabeça para servir de travesseiro – tomando seu banho de sol usando 
sua mascara de gás.
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O que é o cotidiano? Será que a expressão se refere a algo simplesmente 
mundano, uma parte corriqueira e irrelevante da vida, separada e distinta dos 
acontecimentos importantes ou, ao contrário, o cotidiano é tudo que temos? 
Argumentamos que todos vivem no seu cotidiano sejam eles presidentes, 
prefeitos, reis e rainhas, chefes, escriturários, moradores de rua ou qualquer um
de nós. Podemos, no jogo dos sentidos, valorizar o cotidiano de alguém como 
sendo importante no sentido institucional; mas esta é uma questão diferente. 
Ao contrário, propomos que todos nós, independentemente de onde estamos 
e quem somos, acordamos pela manhã e entramos no dia que temos pela 
frente; dia este que nada mais é que um fluxo de fragmentos corriqueiros e de 
acontecimentos em micro-lugares.
A idéia de um micro-lugar é uma idéia figurativa ou metafórica mais do que 
uma definição objetiva (Menegon & Spink, 2005). Seu propósito é de chamar
atenção para a importância do acaso diário, dos encontros e desencontros, 
do falado e do ouvido em filas, bares, salas de espera, corredores, escadas, 
elevadores, estacionamentos, bancos de jardins, feiras, praias, banheiros e 
outros lugares de breves encontros e de passagem. Com a expressão “micro-
lugares”, buscase recuperar a noção da psicologia social como prática social, 
de conversa e de debate, de uma inserção horizontal do pesquisador nos 
encontros diários – encontros estes que não acontecem no abstrato ou no ar, 
mas que acontecem sempre em lugares, com suas socialidades e materialidades 
(Law & Mol, 1995). Até o mundo dito virtual é composto de múltiplos micro-
lugares, de um fluxo de pedaços frouxamente interconectados. Alguém pode 
estar sentado numa cadeira na frente de seu computador de escritório e o outro 
numa praça, com um computador portátil e uma conexão sem fio fornecida 
gratuitamente pelo município; mas estão em lugares e eles somente podem se 
conectar porque há também fios, servidores de conexão, protocolos, regras 
cooperativas de transito eletrônico (Lessig, 2002) – para não esquecer das 
empresas fornecedoras de equipamento e de energia elétrica ou prefeituras 
preocupadas com a desigualdade de acesso. Podemos chamar esta mescla de 
socialidades e materialidades de espaço virtual porque suas relações não são 
diretas mas, mesmo assim, continuará afetando a camada de ozônio.
Os micro lugares e seus diferentes horizontes são produtos e produtores de 
vários processos sociais e identitários: nós, eles, os temas a serem debatidos, 
com quem conversamos, como e onde vivemos. Denso, o cotidiano se compõe 
de milhares de micro-lugares; não é um contexto eventual ou um ambiente 
visto como pano de fundo. Os micro lugares, tal como os lugares, somos nós; 
somos nós que os construímos e continuamos fazendo numa tarefa coletiva 
permanente e sem fim.
Virar as costas para o cotidiano é abrir mão da possibilidade de uma inserção 
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mais caótica no mundo das ações sociais; uma inserção ordinária e corriqueira - 
diferente da daquela do especialista e do observador imparcial. O apelo figurativo 
para os micro-lugares é um apelo para a importância dos pesquisadores se 
conectarem com os fluxos constantes de pessoas, falas, espaços, conversas 
e objetos, de assumir-se como também actante (Latour, 2004), parte de um 
processo continuo de negociação, resistência e imposição de sentidos coletivos 
Ao utilizar a noção de micro, não estamos propondo que há também uma 
noção oposta e separada, um macro em contraposição ao micro. Pelo contrário, 
propomos que só há lugares entendidos enquanto pequenas seqüências de 
eventos e que não há mais além disso. Um aperto de mão por exemplo, é 
co-constitutivo da noção da cordialidade enquanto processo social. Mas a 
cordialidade não habita outro lugar além do aperto de mão – poderíamos até 
chamá-lo de macro conceito, mas seu lugar está no cotidiano. A cordialidade 
aparece em distintas maneiras em diferentes lugares e micro-lugares: na igreja, 
na festa, na escola, na rua e, para todos efeitos práticos, é lá que é produzido, 
reproduzido e re-negociado. Apertos de mão, tapinhas nas costas e beijos no 
rosto abrem espaço para as batidas de palma com palma e outras invenções 
sociais, oriundas de diferentes contra-culturas num processo de negociação 
cotidiano que também assistiu o declínio do cumprimento do chapéu ou o 
beijo na mão, para não esquecer as diferentes reverências de épocas anteriores.
Neste texto, nosso objetivo é aprofundar as conseqüências para a pesquisa em 
psicologia social desta visão propositalmente radical sobre o cotidiano e os 
micro lugares, focalizando não somente os lugares e suas re-descrições mas 
também o reposicionamento do pesquisador como simplesmente um entre 
muitos membros competentes de uma comunidade moral, que busca argüir 
e agir para melhorias, tal como também fazem muitos outros. Optamos por 
um estilo de narrativa recortada com pequenos exemplos como forma de 
demonstrar a importância dos fragmentos na pesquisa social situada.

Lugares e Fragmentos

Bauman (2005) conta a historia de um censo nacional na Polônia pouco antes da 
segunda guerra mundial. Dado que a Polônia era uma sociedade multi étnica, os 
pesquisadores do censo eram instruídos a perguntar sobre a auto-identificação 
das pessoas em termos de identidade étnica ou nacional. Em mais de um milhão 
de casos, os pesquisadores falharam, mesmo após longas explicações sobre 
etnia ou nacionalidade. As pessoas responderam que eram “daqui”, “somos 
deste lugar”, “pertencemos a este lugar”. Dada a quantidade de respostas deste 
tipo, os organizadores do censo não tiveram outra opção a não ser acrescentar 
“pessoas do lugar” à lista oficial de nacionalidades e etnias. Lugar na língua 
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portuguesa também tem as suas surpresas. Para a grande maioria de pessoas 
no Brasil, lugar se refere a um local específico: o lugar do evento, ou o lugar do 
lugar. Esquecemos que em Portugal, além destas possibilidades há também uma 
outra. Um “Lugar” se refere institucionalmente a um pequeno agrupamento de 
casas, mais ou menos contíguas (Marques, 1985) e faz parte do mundo cívico 
sub-nacional junto com as “Freguesias” e “Concelhos” (por exemplo, Lugar 
da Banduja na Freguesia de Mesão Frio no Concelho da Régua). Na França, 
apesar dos esforços constantes a partir de Napoleão para centralizar e dar 
ordem ao estado nacional, o vin du pays permanece sendo o vinho do lugar, 
uma referência àquilo que é produzido dentro do horizonte do dia a dia; tal 
como esta padaria nos subúrbios de São Paulo.

É uma padaria aberta para a rua; as padarias eram sempre assim, mas hoje talvez alguém 
a descreveria como tradicional. Há um balcão na forma de ‘U’ para tomar café, refrigerantes 
e lanches etc. As pessoas podem ficar sentadas no balcão ou de pé. Tem também um outro 
balcão que vende pão e leite formando um ‘L’ com um balcão de queijos e alguns frios e, no 
meio, uma gôndola com biscoitos e outros produtos secos. Entre o ‘U’ e o ‘L’ se situa o caixa, 
com vidro e prateleiras com cigarros, balas, drops e outras iguarias. Você deve reconhecer o 
lugar, às vezes o caixa muda de posição e, às vezes, há somente um balcão grande que segue a 
linha da parede. Às vezes, fica na esquina de duas ruas e há sempre um jornaleiro por perto 
e, freqüentemente, um ponto de jogo. Não há portas; as grades são levantadas durante o dia 
deixando todo o acesso livre e são fechadas à noite – a padaria é uma extensão da rua e a rua 
é uma exten são da padaria. Eu entro, a padaria está cheia porque são 07.30 da manhã e 
há por ali muitas pessoas diferentes. Algumas tomam um café, outras um lanche reforçado, 
uma cachaça, um refrigerante e assim vai. Escuto o barulho perto do caixa: ‘um Hollywood 
e um café...’, ‘já tomou?’, ‘não...’, ‘sai um café pago..!’, ‘. . . são dois pão com manteiga na 
chapa e um pingado, ah e ...quero uma dúzia de pãezinhos e um saquinho de leite’, ‘. . . 
uma dúzia de pãezinhos pago e um leite...’, ‘um café, obrigado...’, ‘foram quatro pãezinhos e 
uma coca cola e eu quero um Dentyne’. Do balcão em ‘U’ vem vozes parecidas e também do 
balcão de pão.. ‘um misto e um café a pagar’... ‘me dê um café, já está pago’... ‘eu quero um 
pão com manteiga na chapa e um café – e quero um bolinho de queijo também, coloque aqui 
porque vou pegar drops na caixa’... ‘tio, me vê quatro pãezinhos e um litro de leite, por favor’ 
‘um misto quente e um pingado a pagar’ ‘são dois pãezinhos já paguei... ah mas vou levar 
trezentos de mortadela – quanto mais?’
Na padaria você pode pagar antes de comer, depois de comer, no meio, pegar um pedaço de 
papel com o preço de seu presunto fatiado e sua dúzia de pãezinhos, ir tomar um café e chegar 
no caixa para pagar o valor anotado no papelzinho e adicionar a sua palavra sobre o café. 
Claro, o caixa está observando o movimento e o balconista também; mas quando o movimento 
aperta, os gritos de ‘sai um pingado pago’, ‘oito e cinqüenta no balcão’, ‘uma dúzia a pagar’, 
têm tanta relevância específica quanto o bemte- vi anunciando o nascer do sol urbano. A 
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padaria funciona porque reina no seu ambiente o pressuposto moral que as pessoas vão pagar 
por aquilo que consumiram e que vão consumir aquilo pela qual pagaram. A padaria como 
micro lugar, é um evento do cotidiano, parte da vida coletiva – ser mentiroso na padaria seria 
equivalente a fumar durante a missa.
Entretanto, pouco a pouco emerge uma outra padaria; a padaria butique toda fechada com 
pães diferentes, frios variados e não somente o básico presunto, mortadela, mussarela e queijo 
prato. Você recebe uma ficha na porta e o pagamento é na saída. Há variações, algumas 
usam ficha de plástico do tipo lanchonete rodoviária e outras fichas de papel onde cada 
balconista anota o gasto. A posição do freguês mudou. Não é mais um membro da padaria 
cuja honestidade e memória mantém a coletividade; virou um simples carregador de um pedaço 
de papel ou cartão de balcão para balcão. Não pode mais deixar seu lanche e café no balcão 
por um momento para sair e comprar jornal porque agora a saída é restrita e só se sai ao 
pagar. O jornaleiro continua lá, mas parou de ser parte do evento. (Re-descrição feita a partir 
das anotações do autor).

Para o pesquisador, a noção de micro lugares é um duplo desafio: primeiro de 
aprender a prestar atenção a nossa própria cotidianidade, reconhecendo que é 
nela que são produzidos e negociados os sentidos e, segundo, de aprender a 
fazer isso como parte ordinária do próprio cotidiano, não como um pesquisador 
participante e muito menos como um observador distante, mas simplesmente
como parte. Se o primeiro já é difícil o segundo desafio requer a disposição 
de repensar muito daquilo que é presumido como central à “boa pesquisa 
científica”. Quando José Agnaldo Gomes (2005) acompanhava o dia a dia de um 
movimento urbano em São Paulo de pessoas em situação de rua que mais tarde 
viraria um assentamento agrícola urbano-rural, ele relatou que um certo dia 
ele e outras pessoas do movimento estavam jogando conversa fora na beira da 
estrada quando ele virou para alguém e falou, “eu preciso marcar uma entrevista 
contigo”. A resposta veio imediatamente, “o que é isso seu Guinaldo, por que 
entrevistar?... o que podemos é conversar”. Quando a “conversa comprida” do
trabalho de campo de Malinowski nas Islas Trobriand (1914-1918) foi 
transferida por Park para a urbanidade de Chicago em 1925, consolidou-se a 
idéia de que para trabalhar na sua própria cultura ou lugar era necessário tornar 
aquilo que estava sendo observado um lugar estranho, “tornar o outro um 
estrangeiro” a partir de noções como “distância”, “separação” e “objetividade”. 
Curioso é o contraste desta definição implícita de objetividade com o que 
fazemos no cotidiano. No cotidiano, pessoas que se encontram pela primeira 
vez normalmente buscam se conhecer, incluindo aqui os psicólogos sociais 
quando não estão se esforçando para serem psicólogos sociais. Buscam, em 
outras palavras, chegar mais perto, conhecer o outro e trocar figurinhas para ter 
uma visão mais objetiva um do outro, conhecer seus pontos de vista e de onde 
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falam; ou seja, uma objetividade construída intersubjetivamente (Habermas, 
1984). O problema portanto não é com a objetividade em si, mas em
como é entendida.
Ao contrário dos métodos planejados em que se delineia a priori um roteiro de 
perguntas sobre um tema previamente acordado e operacionalmente definido, 
ser um pesquisador no cotidiano se caracteriza freqüentemente por conversas 
espontâneas em encontros situados. Leny Sato (1991, 2007), passou horas 
viajando nos ônibus urbanos, batendo papos com motoristas na sua investigação 
sobre trabalho penoso e repetiu o mesmo processo com seu estudo recente das 
feiras livres onde as frutas e verduras também faziam parte das conversas e se 
fizeram presentes nos relatos e nas fotos. Jesus Canelon Perez (2004) andava 
rio acima com um juiz de água na zona rural da Venezuela conversando sobre
a noção de água como um bem coletivo. No processo, pequenos momentos 
foram gravados na memória, acontecimentos não planejados, associações 
entre o social e o material, entre as redes frouxas de sentidos que conectam os 
pedaços do dia a dia. São os pequenos momentos do fluxo diário, abertos às 
possibilidades da convivência cotidiana; são fragmentos, às vezes de conversas,
às vezes de acontecimentos, às vezes de pedaços de materialidade, às vezes de 
documentos que nos chegam às mãos e às vezes de relatos na mídia. Segue um 
destes momentos; no caso, um fragmento de conversa ocorrida na mesa de um 
bar.

Vera: o tema da minha pesquisa é menopausa.

Rafael: menopausa? Que assunto horrível.

Vera: o que isso faz você lembrar?

Rafael: sei lá... mas fico pensando que a mulher deve
sofrer muito...é como se fosse um aleijão.

Vera: aleijão? Não entendi.

Rafael: é como alguém perder uma perna, um braço. A mulher perde a 
capacidade de gerar um filho, fica como uma árvore seca. (Menegon, 1999, p. 
238).

Vera (Menegon) pesquisava o tema da menopausa e Rafael é um psicólogo 
clínico, amigo de faculdade. A conversa aconteceu na mesa de um bar. 
Provavelmente, se a pesquisadora tivesse marcado um horário para entrevistar

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   238 28/11/2017   10:07:24



239

Rafael em seu consultório, buscando entender os sentidos de menopausa que 
circulam entre os psicólogos, a conversa seria outra. Nenhuma delas seria a 
correta, ambas são conversas situadas; ambas são micro
lugares.

Uma Outra Perspectiva sobre o Campo

A visão clássica e ainda dominante de “campo” na psicologia social é de u m 
lugar onde as pessoas podem ser vistas no seu habitat “natural”, que existe num 
lugar específico, e quando o pesquisador não está mais naquele lugar, não está 
mais no campo. Estar no campo pode ser um período intenso de viver junto, 
ou simplesmente uma série de visitas; e há disputas interdisciplinares sobre o 
quanto de tempo constitua um trabalho de campo “de verdade”.
Kurt Lewin (1952) usou “campo” de outra maneira, para se referir à análise de 
situações e às constelações de forças psicológicas e não psicológicas presentes. 
Campo para Lewin, era uma teia de efeitos:

Hábitos alimentares não acontecem em espaços vazios. São parte integrante do ritmo diário 
de acordar e dormir; de estar sozinho e num grupo; de ganhar a vida e de brincar; de ser um 
membro de um município, uma família, uma classe social, um grupo religioso, uma nação; 
de viver num clima quente ou frio; numa área rural ou numa cidade, num distrito com bons 
supermercados e restaurantes ou numa área onde o abastecimento é pobre e irregular. De 
alguma maneira todos estes fatores afetam os hábitos alimentares num determinado momento. 
(Lewin, 1952, p. 174, tradução do autor).

Lewin, entretanto, não chegou à temática dos hábitos alimentares por acaso. Ao 
contrário, se envolveu com a questão porque achou que era algo com que os 
psicólogos sociais poderiam contribuir. Esta é a noção de campo que discutimos 
em texto anterior (P. Spink, 2003) apontando que, quando Lewin entrou na 
questão de hábitos alimentares, ele se colocou dentro do campo do tema dos 
hábitos alimentares, passando a fazer parte de seu cotidiano. Tanto faz se ele 
estava observando crianças, lendo seu jornal diário, conversando com colegas 
ou comendo com a sua família; ele estava presente no campo-tema dos hábitos 
alimentares, pronto para argumentar que a idéia de hábitos alimentares era uma 
idéia útil e, do ponto de vista da psicologia social, socialmente relevante.
Se Lewin fosse nutricionista, ou antropólogo, um mestre de cozinha ou um 
membro de um movimento contra fast food, também teria se colocado dentro 
do campo dos hábitos alimentares da mesma maneira que faria um pai ou uma 
mãe ou professora que discute a questão da merenda escolar. Ao se inserir no 
campotema, sustenta-se o campo-tema, mantendo-o socialmente presente na 
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agenda das questões diárias. Alguns campotemas (a idéia social da importância 
de um conjunto de preocupações e o argumento a favor da utilidade de uma 
expressão específica como forma de referenciar, vincular e relacionar eixos e 
assuntos vinculados) foram declarados socialmente relevante tantas vezes que 
corremos o risco de presumi-los como óbvios, como fatos tornados objetos, 
independentes e autônomos, esquecendo que, como idéias, elas não crescem 
num vácuo. Há muito pouco tempo, o lugar das crianças era na rua, era lá que 
brincavam. Agora as “crianças de rua” são uma questão social.
Quando pessoas que se definem como pesquisadores se encontram – sejam 
elas psicólogos, sociólogos, biólogos, historiadores ou qualquer outro – eles 
normalmente se perguntam mutuamente sobre suas respectivas áreas de estudo. 
Quando alguém responde, por exemplo, que está trabalhando com as maneiras 
diferentes em que as declarações e estatutos internacionais e nacionais sobre
as crianças e adolescentes discutem as crianças e os adolescentes (Bertuol, 2003), 
está também argüindo que este é um tema importante e, simultaneamente, se 
posicionando dentro da temática. Da mesma maneira, alguém que perguntou 
para Kurt Lewin “quais as novidades?” provavelmente recebeu a resposta 
“hábitos alimentares”. Não estamos no campo porque fomos para um lugar 
distante, porque fomos visitar um centro comunitário, passar o dia num posto 
de saúde ou ficamos na fila para receber senha no serviço de intermediação de 
empregos. Estamos no campo porque estamos no campotema como matriz 
de questionamento e argumento, de ação e narração (Garfinkel, 1967). Tanto 
faz se estamos trabalhando com um financiamento científico, trabalhando 
com organizações advocatórias ou em projetos de pesquisa- ação, escrevendo, 
conversando, olhando anotações, participando de comissões assessoras, dando 
palestras ou tomando uma cerveja numa sexta feira à noite e argüindo com 
amigos; estamos no campo-tema buscando contribuir para o bem coletivo, 
assumindo a nossa parte numa comunidade moral mais ampla. Entendido 
desta maneira, torna-se claro que não estamos sozinhos no campo-tema; ao 
contrário, estamos juntos com muitos outros, inseridos e posicionados de 
maneiras diferentes. Membros de Conselhos Municipais para os Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes, juizes, membros da Pastoral da Criança; Rafael 
como psicólogo clinico e como colega de graduação numa mesa de bar; 
fabricantes de caixas de papelão de mascaras de gás, jornalistas que criam a 
expressão “a guerra falsa”, organizadores do censo Polonês com suas idéias 
demográficas sobre nacionalidade e etnia, o dono da padaria, os trabalhadores 
da construção civil dos prédios de luxo ao lado e um psicólogo social que 
chegou cedo para uma conversa com um Secretario de Estado e foi tomar
um café na padaria.
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Também não somos as únicas pessoas que buscam formas de narrar e contar 
o cotidiano; como qualquer leitura dos grandes escritores de contos brasileiros
rapidamente demonstraria ou dos pequenos ensaios de Roland Barthes (1982) 
escritos mensalmente entre 1954 e 1956 sobre alguns dos mitos da vida cotidiana 
francesa habilmente demonstram. Há fotógrafos, pessoas editando vídeo 
documentários, músicos e poetas, cada um buscando trabalhar com fragmentos 
diários, além de todas as pessoas que, nas conversas sobre os acontecimentos
do dia a dia, mantém viva a arte de contar histórias. Se hoje se discute a 
comunidade das idéias, tornando a produção intelectual cada vez mais coletiva, 
aberta e interconectada (o copy-left em vez do copy-right), um fluxo geral 
de fragmentos e noções, formando e disputando sentidos numa ecologia de 
saberes (Sousa Santos, 2007) – por que devemos nos considerar especiais?
Celso Athayde, empresário de rap e hip-hop e um dos fundadores da Central 
Única de Favelas (CUFA) participou junto com o rapper MV Bill no projeto 
de filmagem e entrevistas com jovens que trabalham no tráfico de drogas que 
resultou no documentário Falcão – Meninos do tráfico. Parte da experiência de 
gravação foi relatada no livro Cabeça de porco (Athayde, 2005).

Chegamos no estado da Paraíba para descobrir a realidade daquele lugar. Saltamos no 
aeroporto e pegamos um barco para chegar a uma das favelas que escolhemos. Não havia 
critérios muito claros para essa escolha. Era muito mais na base da intuição e das notícias 
que tínhamos tido, quando fizemos show nesses lugares. Não queríamos desprezar o formato 
convencional das pesquisas sobre violência, queríamos apenas aproveitar a vantagem de não 
saber a forma convencional para não parecer com os intelectuais que tentam patentear as 
favelas com números absurdos, números que viram verdades quando vão pra mídia e não são 
contestados por ninguém. . . Chegamos à favela e vimos alguns jovens jogando futebol, ao lado 
de um conjunto residencial, ou melhor, palafitas. Não era possível que existisse tráfico ali. 
Era muita miséria, muita desnutrição, muita desgraça. Será que ali também haveria crack 
sem ser de bola? Deus, não deixa que tenha... meu coração suplicava – sem que ninguém 
ouvisse – que não houvesse e que nossa viagem fosse uma decepção. Bobagem minha, pura 
tolice. Bastou escurecer e os moleques estavam lá, na pista, com seu jeito diferente, seus 
sotaques próprios, mas estavam lá. . . Mas uma coisa era certa: aquilo que eu achava que 
era uma desgraça, de certa maneira fazia parte da economia daquele lugar; o dinheiro que 
entrava ali naquele bairro produzia uma grande quantidade de violência, exatamente porque 
produzia a riqueza e a ganha-pão de todos eles. Tudo muito confuso, tudo muito doido. . . 
Fizemos entrevistas com uns três moleques no primeiro dia. Fiquei muito impressionado com 
eles, com a frieza, a segurança e a seriedade deles. Quando ganhamos uma linha de trem para 
conversar com o quarto guri, que estava trabalhando em um rio, percebi que nosso equipe 
tinha aumentado. Pois é, os moleques que eu tinha entrevistado agora eram parte da nossa 
equipe. Miguel tinha aliciado os jovens bandidos para a nossa equipe e eles vieram trabalhar
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com a gente. Carregavam suas armas e nossas luzes, carregavam suas armas e nossas bolsas, 
seguravam os microfones e plugavam os microfones de lapela com o farto conhecimento de quem 
há pouco tinha sido submetido aos mesmos procedimentos. Naquele momento eles estavam 
sujeitos às nossas reclamações e até a uns esporrinhos. Naquele momento viase exatamente 
a diferença entre o homem e o monstro. Eles não eram nem uma coisa nem outra, eles eram 
apenas meninos. Meninos da Paraíba. (Athayde, 2005, p. 30-31).

Ciência no Cotidiano - Uma Atividade Moral Igual a Muitas Outras

Para boa parte das pessoas, incluindo os psicólogos no cotidiano, não haveria 
nenhum problema com a proposta de que pesquisa é a atividade própria de 
cientistas e que, desde que cientistas são formados e treinados corretamente e 
seguem os métodos e procedimentos certos, tendem a agir para o bem público. 
Outras poderiam ter dúvidas sobre sua competência porque afinal há
muitos cientistas hoje em dia e não se pode necessariamente confiar na sua 
formação. Entretanto, para estas pessoas, não haveria nada fundamentalmente 
errado com a proposição que ciência é um empreendimento neutro que 
gera conhecimentos válidos e úteis. Se há um problema, seria somente com 
aqueles cientistas que não se comportam corretamente. Isso é, que usam 
métodos inadequados, formulam as perguntas erradas, estudam temas que não 
precisam ser estudados, não tratam as informações confidenciais de maneira 
confidencial ou não respeitam as populações que estudam. A razão para o qual 
temos comitês de ética (uma rede complexa de materialidades e socialidades) e 
outros mecanismos de julgamento de valor (por exemplo avaliação por pares 
e a obrigatoriedade da discussão metodológica) é justamente porque estamos 
preocupados que nem todos vão se comportar corretamente. Em outras 
palavras sabemos o que é correto (o que são tópicos válidos, questões válidas,
métodos válidos e procedimentos válidos).
Na historia da psicologia social há alguns estudos que são considerados clássicos 
por razões diversas. Um, feito por Marie Jahoda, Paul Lazersfeld e Hans Zeisel 
em 1931, versa sobre os efeitos de desemprego na pequena comunidade da 
vila de Marienthal perto de Viena (M. J. P. Spink, 2007). No relatório que foi 
publicado na época, não há discussão de método e muito menos uma introdução
teórica; somente uma descrição das diferentes maneiras que usaram para 
buscar informação sobre o cotidiano de uma comunidade desempregada. Não 
há menção ou mesmo discussão de consentimento informado ou de como 
eles resolveram as questões inevitáveis presentes no contato íntimo entre os 
pesquisadores e a comunidade. Os pesquisadores, jovens na época, estavam  
comprometidos politicamente com a busca de um mundo melhor e eles criavam 
o estudo na medida em que este avançava; desenvolvendo diferentes maneiras 
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de compreender o que passava com pessoas nas suas atividades diárias. Para 
usar a expressão, “seus corações estavam no lugar certo” e isso era suficiente. 
Quando Lazersfeld mudou para os Estados Unidos retardou durante muito 
tempo a publicação do estudo em inglês, preocupado pelo fato que não havia 
nenhuma discussão de método. A visão dos três sobre ética não era de uma 
lista de itens a serem verificados para fornecer uma garantia moral de bom 
comportamento. Era uma visão performática de ética, como algo constitutivo 
da prática diária e sobre a qual somos discursivamente competentes.
Porque então, a preocupação excessiva da psicologia social hoje em dia com 
objetivos, métodos, questionários e consentimento informado, ao ponto de 
desconectar-se do cotidiano, de se distanciar do outro e de tornar a ação de 
investigação algo especial? São muitas as razões que podem ser dadas incluindo 
a economia de tempo e as obrigações da produtividade acadêmica. Mas, sem 
dúvida, parte de nosso problema é que herdemos uma visão hiper-exagerada de 
verdade. Uma verdade que não é visto apenas como algo simples e prática, uma 
convenção que utilizamos quando conversamos sobre eventos, acontecimentos 
e conexões causais, mas como algo superpoderoso e completo, algo que 
realmente existe, uma “super” verdade que nem a filosofia nem a religião foram 
capazes de descobrir e cuja busca passou para as mãos da ciência empírica. 
Rorty referiu-se a esta como sendo a busca pela verdade redentora, a crença 
que há “algo atrás daquilo que aparece, uma única e verdadeira descrição sobre 
o que passa, o segredo final” (2000, p. 2).
Dado que os cientistas se identificam como guardiões do futuro da humanidade, 
eles se considerem pessoas moralmente especiais, treinadas cuidadosamente
e que seguem seus caminhos de maneiras igualmente especiais. Eles devem 
cuidar da mensuração; suas observações devem ser objetivas e procedimentos 
corretos devem ser seguidos para evitar a contaminação do observado pelo 
observador e para garantir que os resultados serão capazes de serem considerados 
válidos. Quando utilizam abordagens qualitativas, precisam demonstrar que os 
entrevistadores foram treinados adequadamente, que os registros foram feitos 
corretamente e que métodos apropriados de análise foram utilizados. Para as
pessoas que saem dos laboratórios ou salas de entrevista com portas fechadas e 
entram no campo, há a obrigatoriedade de tratar o campo da mesma maneira. 
Há tratados imensos sobre o uso da etnografia, sobre registros
de campo e sobre pesquisa participante porque não é muito fácil convencer 
alguém de que sentar em cafés, andar nas ruas, escutar conversas alheias, 
conversar em filas e olhar a arquitetura urbana é ciência; mesmo sendo
isso que fizeram em Marienthal.
Agora, ninguém duvida e nem disputaria a necessidade de alguma forma de 
discussão coletiva sobre a validade daquilo que está em estudo na psicologia 
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social, como também não está em dúvida a idéia de verdade como uma noção 
cotidiana utilizada por pessoas como parte de suas atividades corriqueiras. É 
uma convenção social que nos permite dizer “2 + 2 = 4”, “choveu ontem”, 
“inclusão social e exclusão social são idéias vinculadas mas sutilmente 
diferentes” e de construir tempos de verbo para lidar com diferentes graus de 
certeza. Entretanto, conforme aponta Rorty:

O problema de tratar o cientista empírico como um paradigma de virtude intelectual é que o 
amor pela verdade do astrofísico não parece muito diferente do filólogo clássico ou o historiador 
orientado para os arquivos. Todas estas pessoas estão tentando fazer algo de maneira certa. 
Como também, o mestre carpinteiro, o contador habilidoso e o cirurgião cuidadoso. A 
necessidade de acertar é central para a identidade de todas estas pessoas; central para aquilo
que faz suas vidas válidas. (Rorty, 2000, p. 8).

A resolução prática de problemas – tentando acertar – é algo em que psicólogos 
sociais, encanadores, cozinheiros, agricultores familiares, comunidades e 
vizinhanças se considerem, todos, competentes. Ao aceitar os desafios de cada 
dia e ao resolver problemas, o conhecimento atual se modifica e, com um pouco 
de sorte, as coisas melhoram.
Entretanto, dada a coexistência de muitas pessoas diferentes tentando, cada à 
sua maneira, acertar, e dado que a curiosidade social cotidiana e a psicologia 
social compartilham a mesma divisa, uma pergunta delicada se coloca: são os 
procedimentos corretos que produzem o conhecimento ou são as conversas 
orientadas para tentar acertar? O que é mais importante, uma lista de pontos
a serem verificados para determinar a validade do método ou uma disponibilidade 
para o diálogo? Se a idéia de tentar resolver coisas juntos, de compartilhar 
as preocupações e angústias como também os prazeres dos sucessos é uma 
descrição razoável de como nós, coletivamente e em geral, enfrentamos a vida, 
porque deve ser diferente na psicologia social?
Declarar-se parte de um campo-tema é demonstrar a convicção ética e política 
de que, como psicólogos sociais, pensamos que podemos contribuir e que 
estamos dispostos a discutir a relevância de nossa contribuição com qualquer 
um, horizontalmente e não verticalmente. Horizontalmente, porque não 
há nenhuma grande verdade mantendo quentes as nossas costas; nenhum 
instrumento de inquisição que podemos mostrar para garantir obediência às 
nossas idéias. Só podemos argüir e discutir, tal como os demais. Temos algo a 
contribuir porque temos um mínimo de disciplinariedade que inclui a vontade
de discutir entre nós a validade daquilo que fazemos – como também fazem 
entre si os especialistas em transplantes de coração, os cozinheiros, os jardineiros, 
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os pedreiros e os presidentes. Somos somente uma parte de uma ecologia de 
saberes, cada uma das quais partindo de um ponto distinto e pensando que tem 
algo a contribuir.
Ao discutir uma versão inicial deste texto com Jacqueline Brigagão, psicóloga 
social e professora na área de obstetrícia, ela lembrou de um evento ocorrido 
numa investigação sobre parto humanizado em uma casa de parto que resume, 
melhor de qualquer argumento acadêmico, o nosso ponto principal.

Uma aluna do curso, Claudia, entrevistava uma jovem que só tinha completado o primeiro 
grau de ensino fundamental sobre seus motivos da escolha pelo parto humanizado. A jovem 
respondeu que havia pesquisado muito o tema na internet e começou a descrever aquilo que 
ela aprendeu sobre o parto humanizado na França e em outros países - alias muito mais do 
que sabia a entrevistadora. Neste momento Claudia, sensatamente, colocou suas questões de 
lado e entrou na conversa.
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AVALIAÇÃO DEMOCRÁTICA:
PROPOSTAS E PRÁTICAS1

 

Peter Kevin Spink

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto é discutir a avaliação de programas, projetos e atividades, 
não como prática científica ou como prática técnica, mas enquanto prática 
social. Esta reflexão já acontece implicitamente quando avaliadores duvidam, 
entre si, daquilo que fazem ou quando os avaliados se sentem como se fossem 
borboletas alfinetadas num mostruário. Também esta reflexão manifesta-se 
na própria palavra “avaliação”, cujo sentido é julgar, atribuir valor. Portanto, 
se avaliação é a atribuição de valor: quem deve atribuir valor? Ou, visto na 
ótica das avaliações que encontramos nas agências de desenvolvimento e nos 
financiadores de projetos: o valor que está sendo atribuído é o valor de quem?
Há dois caminhos para discutir a avaliação enquanto prática social. Um vai pelas 
trilhas da filosofia moral – das reflexões sobre como a vida deve ser vivida – e 
pela discussão da razão e verdade em relação à ciência. É um caminho que vai 
reconhecer que grupos profissionais diferentes podem utilizar critérios bastante 
diferentes para dizer que algo é bom. Para um crítico de arte, é provavelmente 
a contribuição cultural que vem em mente ao olhar uma obra nova, enquanto 
o segundo, ao olhar um projeto de desenvolvimento, estará preocupado com 
o custo-benefício. Da mesma maneira, dois pesquisadores da mesma disciplina 
acadêmica irão debater os benefícios respectivos deste ou daquele método, 
por exemplo, quantitativo ou qualitativo, ou de como pôr na mesma balança 
resultados, consequências e impactos. Tudo em nome da ciência e da sua 
contribuição à questão valor. Este primeiro caminho é um caminho importante, 
e foi, em parte, trilhado nos excelentes textos anteriores desta série da ABIA, 
escritos, respectivamente, por Maria Inês Baptistella Nemes, Glenn Sessions 
e Carla Luzia França Araújo (Nemes, 2000; Sessions, 2000; Araújo,2000). Ao 
estudar as diversas posições ali apresentadas e resumidas, torna-se claro que há 
muita diferença entre óticas e métodos, mesmo quando a avaliação é tratada 
tecnicamente.
Mas não é o objetivo deste texto convencer alguém a agir de uma determinada 
forma porque assim é correto em termos técnicos ou científicos. Ao contrário, 
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seu caminho é outro: o do encontro com aqueles que reconhecem que a 
resposta à questão “quem deve atribuir valor” passa pelo terreno da igualdade e 
da alteridade, não apenas entre pesquisadores, técnicos, ativistas e profissionais, 
mas entre estes e toda a comunidade diversa de usuários de serviços, portadores 
de condições que são objetos das ações de apoio, intervenção e prevenção, e 
todos os demais cidadãos atingidos indiretamente. Este segundo caminho inicia 
não com as questões de definição e de medição, mas com o local onde estão 
situados estes atores diferentes.

POBREZA DESIGUALDADE E EXCLUSÃO SOCIAL

O Brasil é hoje um dos países mais desiguais do mundo em vários aspectos. 
Há, sem dúvida, países onde a intolerância é maior; mas poucos com o 
grau de desigualdade econômica e social que temos. Renda per capita não é 
necessariamente um bom indicador de condição humana, mas mesmo assim 
vale a pena refletir sobre o fato que 70 milhões de brasileiros, ou 40% da 
população do país, encontram-se abaixo do nível de R$ 75 per capita por mês 
e há 20 milhões buscando sobreviver com R$ 1 per capita por dia. Se o Brasil 
tivesse a mesma distribuição de renda da média dos países no mundo, ele teria 
7% de sua população abaixo da linha internacional de pobreza (US$ 1 per 
capita), em vez de 30% atualmente nesta condição. Estes dados são conhecidos 
mas, infelizmente, precisam ser repetidos. Os vinte por cento mais ricos da 
população brasileira têm 67% da renda nacional; os 10% mais ricos têm 50% da 
renda e o 1% mais rico tem 15% da renda. Em contraste, os 20% mais pobres 
têm 2% da renda, os 10% mais pobres têm 1 % da renda e o 1% mais pobre 
tem absolutamente nada. Esta é uma situação que não mudou desde 1975. 
No nordeste e no sudeste, a mortalidade infantil entre os 20% mais pobres é 
10 vezes mais alta do que entre os 20% mais ricos; somente 7% das famílias 
brasileiras têm um rendimento familiar acima de 20 salários mínimos por mês.
Renda pode servir como um indicador simples de níveis de pobreza, mas 
não para sua resolução, porque não há renda pessoal que pode trazer água 
encanada, sistemas de saúde, educação, segurança pública e transporte – o que 
entendemos hoje como serviços que devem ser do público e para o público. 
Aqui a desigualdade se expressa na má distribuição dos serviços ao público, na 
falta de acesso do público aos serviços e na exclusão geográfica, de classes, de 
grupos sociais, com base na cor, no gênero e na idade. A pobreza brasileira, 
portanto, é revestida pela desigualdade e pela exclusão social.
Se isso não fosse suficiente, o quadro da desigualdade também reflete um Brasil 
que é muito diferente de uma parte a outra. Dizem que no país, como no 
restante da América Latina, a grande maioria da população é urbana (80%) 
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mas esquecem que em somente 500 dos 5.500 municípios brasileiros há algo 
parecido com uma cidade urbana; no restante, a lógica é urbanorural. Há 
mais de 1.000 municípios brasileiros com menos de 5.000 pessoas nas suas 
áreas urbanas, e 3.500 com menos de 20.000 pessoas. Conseqüentemente, ao 
justapor este cenário com a discussão da interiorização, da pauperização e da 
femininização de HIV/AIDS, os desafios são imensos para todos os envolvidos 
em ambos os campos.
Olhar a pobreza pelo lado da desigualdade e olhar a pobreza e a desigualdade 
pelo lado da inclusão-exclusão resulta na iluminação de fatores estruturais 
como também de muitos elementos da vida cotidiana que – sem perceber – 
estão presentes para algumas pessoas mas ausentes para a grande maioria.
John Friedmann, após uma longa experiência na América Latina, apontou oito 
vertentes a partir das quais o processo de inclusão precisa ser compreendido, 
começando pela base territorial do lar e da vizinhança segura – o que ele chamou 
de um ambiente amigável, que apóia a vida cotidiana (Friedmann, 1992). Suas 
outras vertentes de análise foram: tempo disponível adicional ao necessário para 
a subsistência; acesso a conhecimentos e habilidades; informação relevante, 
clara, honesta e de confiança sobre métodos, práticas e oportunidades para 
inclusão; organização social; redes sociais; instrumentos de trabalho e de 
vida diária e recursos financeiros diretos ou em forma de crédito. A noção 
de acesso que permeia estas características está diretamente ligada à questão 
de poder: a capacidade de assumir um poder social a partir do uso de redes 
sociais e as habilidades organizacionais próprias para colocar na agenda pública 
a necessidade de re-alocação de recursos, de prioridades e de ações. Um outro 
nome para esta capacidade que é disponível coletivamente, é capital social.
As oito dimensões identificadas são aspectos da vida diária que são presumidos 
como normais por uma grande parte das elites políticas, econômicas, sociais, 
profissionais e intelectuais. O dia-a-dia é inimaginável sem eles. Pense, por 
exemplo, na maneira em que o cotidiano é construído quando alguém recebe 
um salário regular e mensal, uma situação diferente daquela onde alguém ganha 
de maneira variável por semana e, diferente, novamente, da situação onde 
alguém ganha por dia, quando há serviço disponível,ou por “bico” eventual. 
Estas diferenças também fazem parte do processo de exclusão. Certos recursos 
e oportunidades estão mais disponíveis em certos contextos. Por exemplo, um 
horário de consulta médica com três semanas de antecedência pode representar 
uma situação agradável para alguém que tem liberdade de organizar a sua 
agenda antecipadamente e ser um inferno para alguém que não tem alguma 
previsão sobre seu tempo, que é dedicado exclusivamente para a sobrevivência. 
Entretanto, viver sem estes recursos e possibilidades não quer dizer que a 
pessoa parou de existir. Ao contrário, a grande maioria de pessoas em situação 
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de pobreza, mesmo com restrições imensas, está ativamente e dignamente 
engajada na construção e na sustentação diária de suas vidas. O uso de palavras 
como “carente” e “humilde” pelas elites é uma negação desta competência. 
Todas as vertentes que Friedmann identificou podem ser encontradas quando 
analisamos experiências brasileiras eficazes na redução da pobreza. Os pontos 
de partida da luta para o cotidiano são os mais variados. Saúde, habitação e 
segurança pública são pontos freqüentemente citados quando se pergunta às 
pessoas “o que é a cidadania”; entretanto uma das últimas organizações públicas 
para a qual as pessoas pensam em recorrer quando têm problemas é a própria 
polícia. Resultados similares emergiram de um estudo comparativo recente do 
Banco Mundial; cujo componente brasileiro foi coordenado por Marcos Melo 
da Universidade Federal de Pernambuco. Neste estudo, algo em torno de 20.000 
pessoas de 200 ou mais comunidades em 23 países participaram de discussões 
em grupo e entrevistas com o intuito de ouvir as opiniões das populações 
em situação de pobreza sobre o que é o bem-estar e o que provocaria uma 
diferença significativa nas suas vidas. Os resultados demonstraram o quanto as 
múltiplas dimensões de desvantagem interagem, criando armadilhas e círculos 
viciosos que são quase impossíveis de desmontar. Bem-estar é felicidade, 
harmonia, estar livre da ansiedade e ter paz interior, elementos que decorrem 
da necessidade que têm as pessoas de se sentirem protegidas e seguras. Como 
foi identificado na parte brasileira do estudo, a segurança está associada a uma 
variedade de fatores incluindo o emprego e a renda regular, acesso à comida, ter 
boa saúde e ter acesso aos serviços de saúde, como também ter moradia e título 
de propriedade de terra (Narayan,Chambers, Shah & Petesch, 1999).
Hoje há uma tendência de cada vez mais juntar estas diversas temáticas e lados 
da questão da pobreza, da desigualdade e dos processos de inclusão-exclusão 
dentro de uma visão mais abrangente sobre a cidadania. Assim, a cidadania é 
vista não como uma categoria abstrata ou jurídica, mas como uma categoria 
ativa em termos de direito, acesso e dignidade; algo que faz sentido para as 
pessoas na sua prática diária.

CONSTRUINDO A CIDADANIA NA AÇÃO 

Ação, para usar uma definição de Anthony Giddens, refere-se ao “fluxo de 
intervenções causaisatuais ou contempladas de pessoas no processocontínuo 
de eventos no mundo” (Giddens,1979). Quando discutimos prevenção em 
HIV/AIDS, por exemplo, estamos falando de ação;ação dentro de um fluxo de 
eventos cotidianos.
Mas, ao mesmo tempo, somos parte deste fluxo contínuo de eventos porque 
sua produção é social e inter-subjetiva. Segue, portanto, que quanto mais 
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aprimoramos a capacidade de refletir sobre a intervenção enquanto ação, e sobre 
a nossa presença nos eventos contínuos que formam a densa processualidade do 
cotidiano, tanto mais aumentaremos a nossa competência de assumir um papel 
responsável e ético na construção dos seus sentidos.
Falar em fluxo e processualidade não é, todavia, uma questão de uniformidade de 
interesses e direções. O rio de Heráclito, metáfora para seus ensinamentos sobre 
o estado do vir a ser, é um rio turbulento composto de muitos tributários, com 
cascatas, correntezas, obstáculos e pororocas. 
Podemos escolher um exemplo da área de distribuição de medicamentos, ou 
de uma atividade de prevenção como, por exemplo, a troca de seringas. Para 
ambos acontecerem, há muitos caminhos a serem criados. Simplificando, há 
uma densa malha de atividades que traz os medicamentos para as pessoas e uma 
outra malha que traz as pessoas para os medicamentos. Podemos pensar nelas 
como cadeias ou canais de fluxos de atividades que são, na sua micro-causalidade, 
multidirecionais em caráter. Às vezes um evento estimula um outro, empurra 
questões e ideias para frente e, às vezes, é o contrário: as idéias são puxadas pelas 
exigências do momento. Às vezes uma atividade pode parar, bloqueada por novas 
ações, para depois desaparecer ou até ser resgatada. Diferentes atores nacionais 
e internacionais – pessoas, agrupamentos, organizações, frentes, movimentos 
sociais e redes advocatórias – estão envolvidos em momentos diferentes, às vezes 
abrindo e às vezes fechando as portas. Cadeias ou canais de atividades e eventos, 
ações de porteiros, o fluxo do cotidiano – este é o terreno do qual fazemos parte 
e dentro do qual agimos.Este é o terreno também da pobreza e da desigualdade.
Esta forma de análise de eventos foi criada pela primeira vez na década de 1940 
pelo psicólogo Kurt Lewin que, quando solicitado a estudar a influência dos 
hábitos de consumo de comida nos Estados Unidos, respondeu dizendo que o 
problema não era saber porque as pessoas comem o que comem. Ao contrário, 
quase todas as pessoas vão comer aquilo que está na mesa. O problema que 
precisou ser estudado era, antes, saber como a comida e seus ingredientes chegam 
até a mesa (Lewin, 1943).
Vamos usar um exemplo do campo da educação. Para ter 100% das crianças 
em idade escolar dentro do processo educativo é necessário, simplificando 
novamente, trabalhar em pelo menos duas cadeias ou canais. Uma cadeia de 
atividades leva a educação para as crianças, construindo escolas e outros 
equipamentos, treinando e contratando professores e auxiliares, organizando 
currículos, garantindo materiais, livros e merendas. A outra leva as crianças para 
a educação e é composta de leis, mecanismos de transporte, conceitos – como 
o da pedagogia da alternância usado na área rural – e também ações que retiram 
outras restrições ao acesso como, por exemplo, a necessidade de trabalhar ou 
pedir esmola para suplementar a renda familiar.
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Consequentemente, quando o Governo do Distrito Federal tomou a decisão 
de desativar o Programa de Bolsa Escola, iniciado com grande efetividade 
pela gestão anterior de Cristovam Buarque, suas ações destruíram uma parte 
importante deste segundo canal para as crianças de famílias em situação de 
pobreza.
Um outro exemplo. Para que o evento que chamamos vida – nos seus aspectos 
biológicos, humanos e sociais – possa ser exercido com dignidade e cidadania 
pelas pessoas portadoras de HIV/AIDS é necessário não somente articular 
uma cadeia de atividades que dá prioridade a certas políticas no campo da saúde 
e gastos correspondentes com remédios, que estimula a pesquisa e que leva 
estes remédios junto com uma malha de outras terapias de apoio e de diálogo, 
de testagem e de consulta para as pessoas. É necessário também trabalhar com 
uma segunda cadeia que traz as pessoas para os testes, as terapias de apoio e 
os remédios. De novo esta é uma simplificação, porque a prevenção tem a sua 
parte em ambas as cadeias. 
Durante os períodos iniciais de HIV/AIDS no Brasil, quando os grupos em 
risco eram mais claramente delineados, compreender e aprender como articular 
o segundo canal – de trazer as pessoas para as terapias – pode ter sido difícil, 
mas seus contornos populacionais eram mais claros.Os profissionais e ativistas 
envolvidos tiveram que aprender muito, mas havia a possibilidade de foco. 
Problemático neste momento era o primeiro canal – o de mobilizar recursos, 
remédios e iniciar serviços – construído com muito êxito a partir do trabalho 
de organizações não governamentais e grupos de apoio e pressão, assim como 
também a dedicação de atores-chave na saúde pública.
Hoje, os dados recentes que demonstram um número crescente de casos entre 
mulheres, a presença cada vez mais de casos em cidades fora do litoral, de médio 
e pequeno porte, em grupos e populações com menos recursos e em situação 
de pobreza, refletem também uma situação em que os contornos populacionais 
não são mais claros.
Ao contrário, sua heterogeneidade crescente leva a contornos incrivelmente 
difusos. A situação se inverteu e o problema agora é cada vez mais com o 
segundo canal e especialmente suas conexões com a prevenção.
Uma das questões básicas da heterogeneidade foi bem discutida num texto 
de Richard Parker e Kenneth de Camargo Jr. onde eles apontam o perigo das 
categorias simples. Por exemplo, a discussão da “feminização” frequentemente 
mascara o fato que nem todas as mulheres são vulneráveis e a ênfase simples 
neste novo lugar, por exemplo, “interiorização” ou aquele novo grupo de 
risco, pode levar pessoas a imaginar que de algum modo o HIV/AIDS foi 
embora dos seus lugares ou grupos anteriores, repetindo um fenômeno já visto 
com outras doenças epidêmicas. Como eles comentam: “Tendências amplas 
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como a pauperização, feminização ou interiorização são inegáveis – mas nossa 
utilização por vezes demasiado simplista destas categorias pode mascarar a real 
complexidade social dos processos de vulnerabilidade” (Parker & Camargo, 
1999). Entre os estimados 30.000 moradores de rua em São Paulo – um número 
de pessoas equivalente à população de muitos municípios no país – estima-se 
que 15% estejam com HIV ou AIDS. Como apontou um representante de uma 
ONG de rua, a questão não se resolve com a distribuição de remédio.
Estes exemplos são necessariamente esquematizados e simplificados. 
Frequentemente não temos somente dois canais ou duas cadeias de atividades, 
mas três ou quatro. Dentro de cada canal há múltiplas portas, cada uma com 
seus porteiros que agem diferentemente na presença de certos grupos e 
prioridades, abrindo ou fechando oportunidades e caminhos. Trabalhar com 
pobreza, especialmente dentro da ótica da desigualdade e da exclusão social, 
requer a capacidade de ler e intervir em eventos-no-mundo produzidos por 
cadeias diferentes de atividades. Cadeias onde os porteiros podem às vezes 
compreender as diferenças e suas implicações, às vezes ser explicitamente 
hostis e muitas vezes simplesmente reproduzir, sem perceber, elementos das 
dinâmicas complexas que produzem a discriminação e a marginalização no 
cotidiano. Trabalhar com a inclusão não é somente uma questão de recursos e 
caminhos novos, mas também uma questão de identificar os mecanismos de 
exclusão. Por exemplo, um novo fundo de apoio à agricultura familiar pode ter 
nenhum efeito se nada é feito sobre as restrições existentes ao crédito praticadas 
por bancos, que exigem títulos de propriedade de terra. Ou a localização de 
um centro de referência perto de uma Secretaria de Saúde para simbolizar 
sua importância e centralidade, mas ao mesmo tempo, longe do lugar onde 
os ativistas e profissionais de saúde comunitária estão trabalhando na rua e 
enfrentando os novos desafios do dia-a-dia.
Trabalhar com estes processos leva também ao reconhecimento do papel-chave 
daquilo que Saul Alinsky descreveu no seu trabalho pioneiro de mobilização 
social nas áreas pobres de Chicago em 1939 como: “people organizations”. As 
organizações próprias das pessoas em situação de pobreza – as organizações 
verdadeiramente populares – são capazes de identificar os bloqueios nos 
caminhos e nos canais de atividades porque os enfrentam no dia-a-dia (Horwitt, 
1989). Ao reconhecer esta competência de leitura social, reconhece-se também 
a sua voz, passo chave para romper a tutela exercida explícita e implicitamente 
por outros.

Se avaliar é julgar e atribuir valor, quem deve atribuir valor?

Todo projeto, programa ou atividade que busca contribuir, melhorar ou alterar 
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uma situação existente é, por definição, um conjunto de ações que intervêm num 
processo social contínuo –portanto não estático – e situado historicamente.
Ao ser iniciado, na intenção e na atualidade, vira por sua vez parte deste mesmo 
processo; processo este que não acontece no “ar”, mas em “lugares”. Em 
outras palavras, ao intervir num lugar, o projeto também vira constitutivo deste 
mesmo lugar; não é separado, mesmo tendo sua história própria. O projeto e 
o processo são como dois rios se juntando e, consequentemente, seus futuros 
serão igualmente vinculados e com diversos graus de previsibilidade.
A justaposição dos rios, do projeto e do processo é a parte mais visível de 
toda uma outra série de justaposições – ou interfaces – que estão presentes. O 
mundo social é caracterizado pela presença simultânea de saberes múltiplos que 
emergem e são transmitidos de diversos cotidianos. Senso comum, por exemplo, 
manifesta-se como sendo algo “óbvio” capaz de ser intuído automaticamente 
pelos “ares do momento”.
Entretanto é o oposto; um conjunto de conhecimentos culturalmente localizados 
que são transferidos e ensinados. Outros saberes – igualmente comuns – estão 
presentes em grupos profissionais; suas bases micro-teóricas de como agir, suas 
etnometodologias práticas a partir das quais o mundo vira relatável. Hoje, até 
a ciência que, durante um tempo, assumiu o papel e também as esperanças de 
muitos de ser “a” verdade, é muito mais “as ciências”, caracterizada pela presença 
de múltiplos posicionamentos e perspectivas teóricas, com pressupostos 
sociais distintos. Os encontros dos rios e dos riachos são encontros de saberes, 
legitimados de maneiras diferentes; mas também são desencontros, ondas e 
pororocas, na luta ideológica para a hegemonia sobre as explicações. 
Quando o projeto e o processo são separados e vistos de maneiras distintas, 
há o perigo de ver o primeiro como algo que busca testar uma teoria sobre 
ação, um procedimento quaselaboratorial que usa como contexto, ou campo, 
o segundo. Conhecimento, portanto, está além do contexto. Quando são 
vistos de maneira conjunta, quando o projeto e o processo são compreendidos 
como parte do lugar, o conhecimento também vira elemento constitutivo do 
processo; a teoria emerge da ação, produto das interfaces negociadas de saberes 
diferentes. O filósofo George Herbert Mead escreveu que conhecimento é a 
descoberta através da implicação de coisas e eventos de alguma coisa ou coisas 
que nos permitem avançar ou continuar quando um problema nos segura. Para 
Mead, é o fato de conseguirmos avançar que garante o nosso conhecimento 
(Mead, 1956). De um ângulo diferente, Karl Popper também argumentou que 
o conhecimento não começa de percepções ou observações ou da coleção 
de fatos ou números. Começa, mais propriamente, de problemas; poder-se-ia 
dizer que não há nenhum conhecimento sem problemas, mas também não há 
nenhum problema sem conhecimento (Popper, 1978). Hoje a discussão sobre 
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o pragmatismo do conhecimento volta a ter visibilidade, especialmente com 
o trabalho de Richard Rorty, para o qual é no vocabulário da prática e não 
da teoria, da ação e não da contemplação, que é possível dizer algo sobre a 
verdade. Para os pragmáticos, a essência da aspirina reside na ação: aspirina é 
bom para dor de cabeça e tem poucos efeitos colaterais.
Simplificando, o encontro entre o projeto e o processo precisa ser compreendido 
enquanto desafio onde, para usar a expressão de Paul Feyerabend no seu texto 
contra o método, “os especialistas e as pessoas comuns, os profissionais e os 
diletantes, os viciados na verdade e os mentirosos estão todos convidados a 
participar na contestação e fazerem sua contribuição para o enriquecimento de 
nossa cultura” (Feyerabend,1978). A avaliação, portanto, precisa seguir o mesmo 
caminho, de aprender a ser constitutiva do lugar de encontro do processo e do 
projeto e não separada deste ou daquele. Mais ainda, especialmente dentro do 
cenário de desigualdade e de exclusão que caracteriza o Brasil de hoje, a avaliação 
precisa ser entendida não como auditoria ou cobrança mas, antes de mais nada, 
como uma parte integral da construção cotidiana da democracia. Ou seja, a 
avaliação é necessária não porque é mais científico agir assim, ou porque o agir 
profissional sem avaliação é arrogância e prepotência, mas porque a maneira 
em que pensamos e concebemos a avaliação faz uma diferença fundamental 
para a maneira que construímos as nossas práticas sociais coletivas diárias; a 
maneira que atribuímos valor.
A questão inicial deste ensaio é, portanto, uma questão que deve estar sempre 
nas conversas das pessoas envolvidas em projetos e em atividades de avaliação: 
quem deve atribuir valor e como atribuir valor. A resposta que leva à avaliação 
democrática é simples: o maior número possível dos diferentes agrupamentos, 
atores e outros implicados, direta ou indiretamente, conhecidos e não 
conhecidos e em formas que permitem a responsabilização, a transparência, 
a comunicabilidade e a co-determinação. Avaliação democrática precisa ser 
compreendida, antes de mais nada, como ação a favor de uma cidadania ativa; 
cidadania esta que engloba todos, incluindo os cidadãos que são gestores de 
projetos e avaliadores.
É evidente, inevitável e desejável que, uma vez aceita esta maneira de formular 
seu foco básico, a atividade de avaliação nunca voltará a ser a mesma que 
conhecemos nos manuais técnicos ou nas instruções das entidades financiadoras 
e agências internacionais. Mas será que isso é um problema? A resposta é não, 
por duas razões.
A primeira é que os mesmos manuais representam somente uma parte da imensa 
variedade de maneiras e mecanismos através dos quais grupos profissionais 
atribuem valor às suas atividades. A segunda é que a própria construção social 
de um projeto, presente nas entrelinhas dos manuais, como algo distinto e 
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permanentemente separado do dia-a-dia, pode levar à sua perigosa reificação 
enquanto símbolo da lógica da ação perfeita.
Os países do OECD examinaram em 1986 as suas diferentes práticas de 
avaliação na área de ajuda internacional e chegaram à seguinte definição geral: 
“Avaliação é uma examinação, a mais sistemática e objetiva possível, de um 
projeto ou programa em execução ou completado, seu desenho, implementação e 
resultados, para determinar sua eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade 
e relevância de seus objetivos” (OECD, 1986). A definição é bastante aberta, 
não problemática e compatível com muito que é escrito sobre a temática. 
Entretanto ao ser praticada, é marcante o número de diferenças sutis que existem 
– mesmo entre profissionais na mesma área e agência. Em 1993, estudamos 
para uma das agências de cooperação internacional (Sida-Suécia) as posturas 
atrás das abordagens de avaliação em uso no âmbito de desenvolvimento 
social entre as principais agências da época. Identificamos quatro orientações 
que denominamos: “sendo útil”; “o que aconteceu – prestação de contas”; 
“o que aconteceu – aprendizagem”; e “o que tudo isso quer dizer?” “Sendo 
útil” refere-se às abordagens de avaliação que se orientam pela preocupação 
com os atores envolvidos: se eles conseguiram fazer aquilo que queriam e se 
isso era de fato importante como pensaram; se o planejado foi feito e se o 
resultado era o esperado; se o projeto e, portanto, o apoio prestado, foi útil. 
O foco do trabalho é na comunicação de preocupações e diálogo, com metas 
aproximativas e não com objetivos precisos, medidas de desempenho e eficácia. 
Este estilo de avaliação continua até hoje sendo encontrado nas fundações que 
apóiam atividades de desenvolvimento e algumas das agências independentes. 
“O que aconteceu – prestação de contas” é uma postura influenciada pelo mundo 
gerencial e pela interpretação de um projeto ou programa como sendo algo 
correto, lógico e racional. Objetivos, metas, resultados e indicadores assumem 
um caráter imperativo e normativo, levando a julgamentos do tipo bom-mau 
e sucesso-fracasso em relação aos custos e resultados. Esta abordagem ganha 
cada vez mais espaço no cenário internacional, especialmente em variantes 
que usam matrizes de objetivos, indicadores e resultados como uma “logical 
framework analysis”. O terceiro tipo, “o que aconteceu – aprendizagem”, 
também se preocupa com o que aconteceu e também compartilha uma visão 
de um mundo real que está sendo investigado. Entretanto, volta-se mais às 
possibilidades de aprendizagem e melhoria, buscando aprofundar as leituras 
possíveis sobre conseqüências e impactos para aperfeiçoar futuras ações. Erros 
são esperados porque é reconhecido que o futuro tem suas imprevisibilidades 
e o objetivo da avaliação é aprender e mudar.
Finalmente, há posturas do tipo “o que isso quer dizer”, que se perguntam sobre 
as ações em curso menos para controlar ou melhorar, e mais para entender os 
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processos sociais mais amplos presentes. As consequências não intencionais 
para as instituições atuais e aquelas sendo criadas, a própria razão da avaliação em 
si e a problematização da intervenção em termos culturais são todos caminhos 
possíveis a serem trilhados. Cada vez mais, esta visão mais construcionista se 
volta à própria questão do desenvolvimento; presente em debates sobre o meio 
ambiente, os povos originários, as práticas locais e os saberes diferentes. Aliás, é 
da justaposição desta quarta postura com a primeira que vem parte do estímulo 
para a avaliação democrática. Afinal, “sendo útil” não é somente uma questão 
de resolução de problemas, mas da contribuição também para as instituições e 
processos de governança; para os direitos de minorias que são freqüentemente 
maiorias e que estão tão presentes no cotidiano quanto os outros.
Frente a esta variedade de possibilidades práticas e de interpretações, muitas 
das quais usando os mesmos tipos de coleta de dados, torna-se compreensível 
porque muitos pesquisadores e atores sociais se escondem ou olham para 
o lado quando são convidados a utilizar um novo método de avaliação, 
“cientificamente” elaborado como melhor do que os anteriores!
Durante os últimos seis anos, o Programa Gestão Pública e Cidadania da 
EAESP/FGV vem acompanhando experiências inovadoras na área pública 
que melhoram os serviços e contribuem para a construção da cidadania. Até 
hoje, com mais de 4.500 experiências catalogadas, o Programa nunca definiu 
o que era inovação, deixando isso para os gestores dos governos subnacionais 
brasileiros (estados, municípios e os governos próprios dos povos indígenas 
e originários). Se alguém considera que aquilo que está fazendo é inovador, 
isso é válido para o Programa. Igualmente, ao avaliar os programas no ciclo 
de premiação anual, evita-se criar uma lista de parâmetros e indicadores; ao 
contrário, busca-se estimular uma discussão entre profissionais, acadêmicos, 
ativistas e estudantes sobre as diferenças entre os programas, projetos e 
atividades inscritas e sobre o que se destaca em um e no outro.
Uma das lições que aprendemos neste processo é que, raramente, os 
programas, projetos e atividades inovadoras começam de maneira formulada 
e integrada com objetivos coerentes. Ao contrário, especialmente nas áreas 
mais complexas e difíceis ligadas à pobreza, a exclusão e a desigualdade, 
o processo é frequentemente caótico, de aprendizagem incremental e 
permanente; caracterizado por tentativa e erro, e a mobilização de recursos 
e oportunidades articulados e oriundos de grupos e interesses diferentes. 
Qualquer “sistematização” é um produto do olhar para trás, construindo ordem 
a partir da observação do passado e não algo planejado antecipadamente. 
Por quê, portanto, chamá-los de projetos e não simplesmente tentativas de 
resolver problemas? A tendência de transformar ações e atividades em projetos 
e depois juntá-los em programas é recente e uma característica das chamadas 

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   257 28/11/2017   10:07:24



258

“décadas de desenvolvimento” do período após 1946, junto com uma nova 
leva de organismos internacionais e uma ideia de desenvolvimento enquanto 
melhoria das condições humanas. Perguntas tais como “onde se pretende 
chegar?”,“por que se espera tais resultados?”, “quais os custos e benefícios de 
agir nesta direção e não nesta outra?”, são úteis para qualquer um envolvido em 
tentar alterar o dia-a-dia; afinal são perguntas que cada um faz para si mesmo, 
quase que diariamente. O problema emerge quando o diálogo implícito nestas 
questões é transformado em algo distinto e separado, em interrogação; ou 
quando saber as respostas às questões é valorizado e não saber as respostas é mal 
visto. Quando se adiciona a pressão por resultados, as exigências de auditoria 
e um modelo de pesquisa aplicada de transferência tecnológica extrapolada da 
pesquisa básica, o resultado é o projeto ou programa enquanto conjunto de 
atividades pré-formuladas,cada qual com seus objetivos, metas e indicadores 
prontos para serem avaliados. Esta visão reforça, em consequência, a ideia de 
que avaliação é uma atividade importante e séria, e que séria é entendida como 
cientifica ou técnica, o que normalmente quer dizer também quantitativa. Isso, 
por sua vez, reforça a ideia de que um bom projeto é algo bem definido e claro 
em termos de seus objetivos e metas tal que são capazes de serem avaliados, 
o que também reforça a ideia de que a gestão de projetos precisa ser feita 
profissionalmente por especialistas em projetos, e assim vai!
Se avaliar é atribuir valor, não há dúvida que atribuir valor é coisa séria. Se 
atribuir valor é um processo social, pode se atribuir valor em circunstâncias 
claras e também em circunstâncias menos claras, incluindo aquelas onde há 
pouca coisa definida, onde há muita tentativa e erro e onde o conhecimento 
emerge a partir da prática, ao longo de um caminho que se torna mais claro 
quando se olha para trás para ver o quanto se conseguiu avançar. Igualmente, se 
avaliar é coisa séria, não há dúvida que precisa ser feito seriamente. Entretanto 
a seriedade é uma característica da prática cotidiana da conversação, da ação 
comunicativa e da democracia em constante construção e não de um grupo 
profissional ou método específico; todos nós sabemos ser sérios.

TODA AVALIAÇÃO É PARTICIPATIVA – O PROBLEMA É 
IDENTIFICAR QUEM ESTÁ PARTICIPANDO  E QUEM ESTÁ 
SENDO EXCLUÍDO

Uma reação parcial contra a excessiva orientação tecno-científica no campo da 
avaliação foi esboçada a partir da ideia de avaliação participativa e o engajamento 
ativo dos membros das equipes de projeto, das pessoas que são o foco da 
atividade e a comunidade geral, junto com os avaliadores. A dificuldade criada 
não é na atividade básica em si, porque, como veremos a seguir, este é um 
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ponto de partida importante na construção da avaliação democrática, mas na 
visão de que com a “participação” tudo se resolve de maneira amigável a partir 
da bondade dos avaliadores em permitir que outras pessoas também tomem 
parte. Avaliação participativa é uma técnica de avaliação; ninguém dúvida da 
presença necessária dos avaliadores e seus conhecimentos; a questão é abrir um 
pouco o espaço para outros. Seguindo esta linha, é comum comentar-se nas 
agências internacionais que a avaliação participativa é também uma boa maneira 
de “educar” comunidades sobre a importância da avaliação e “ajudá-las” a 
aprender a fazer; um sinal claro da postura tutelar em relação à competência e 
opinião.
Ao contrário desta visão restrita, é importante arguir que em qualquer atividade 
de avaliação há participantes; o problema está em identificar quais são e, portanto, 
saber quem está sendo excluído. O uso da expressão avaliação democrática 
busca estabelecer uma contraposição que não esconde as diferenças de poder e 
de influência e vai em busca de processoscada vez mais abertos em relação aos 
atores envolvidos e as suas formas de interação; de aprofundar os mecanismos 
de governança a partir dos quais valor é atribuído. Avaliação democrática inicia-
se com a compreensão que atividades, projetos e programas são intervenções 
em processos contínuos e, ao intervir, fazem parte do mesmo processo. 
Portanto, não há como avaliar “de fora” algo “separado”, como se fosse o 
outro lado de uma janela de vidro; ambos são partes do mesmo processo e é 
bom que ambos tenham voz.
Os antecedentes de avaliação democrática são vários como também são os 
elementos que a estimulam enquanto prática social. A escolha das palavras 
“avaliação” e “democrática” foi feita para chamar atenção a estas diversas 
contribuições e às suas posturas subjacentes. Nelas também há inúmeros 
exemplos de técnicas práticas, mas não são estas que determinam a avaliação 
democrática. Técnicas são importantes, como na própria democracia política 
institucional, mas são consequências e não precursores.
Alguns dos fatores que estimulam a avaliação democrática emergem da própria 
construção política diária e, no Brasil, com a chamada transição democrática. 
Preocupações hoje com transparência e responsabilização são muito mais visíveis 
do que alguns anos atrás. Também é possível notar entre pesquisadores uma 
crescente preocupação com a ética da investigação e com os direitos das pessoas 
que estão de alguma forma envolvidas em cada estudo. Na área de HIV/AIDS 
isso é visível também na discussão sobre prioridades e sobre consentimento 
informado em relação às possíveis vacinas. Num outro ângulo, a própria pós-
modernização das ciências, ou seja, o reconhecimento de que elas são também 
parte do projeto da modernidade, tem permitido o reconhecimento de outros 
saberes e conhecimentos, incluindo o conhecimento prático enquanto saber 
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em si e não como um proto-saber. Sem dúvida também, a própria valorização 
de métodos qualitativos de investigação, seja em si ou enquanto mescla quali-
quantitativa, tem levado pesquisadores a serem mais sensíveis para outras vozes 
e outras formas de discutir os acontecimentos e prioridades diárias.
Em termos de antecedentes que influenciaram sua prática, há raízes claras na 
pesquisa ação enquanto processo colaborativo de investigação e ação (ver, por 
exemplo, Thiollent 1985,1997; Spink, 1979); na mobilização social e na pesquisa 
participante (ver Brandão, 1981); na avaliação participativa (Barreira, 2000) e 
na educação popular e especialmente na teoria e na ação dialógica de Paulo 
Freire (Freire 1970, 1979). Cada uma destas abordagens foi e continua sendo 
uma iniciativa importante para redefinir relações no cotidiano das atividades 
de educação, investigação e ação; de construir uma democracia na prática dos 
micros eventos e dos micros poderes. Agregá-los em volta da temática de 
avaliação democrática é para dar mais destaque às suas contribuições e não 
retirar sua luz.

COMO RECONHECER A AVALIAÇÃO DEMOCRÁTICA NA 
PRÁTICA

A avaliação democrática manifesta-se na disposição dos agentes presentes 
numa determinada situação darem prioridade à discussão e ao debate coletivo 
sobre a atribuição de valor (o que, como, aonde, com que, se é necessário etc.) e 
para buscar concretizar uma prática de multideterminação negociada, na qual o 
poder é redistribuído e barreiras de exclusão e mecanismos de desigualdade são 
desmantelados. Mas também, e por causa desta disposição, reconheceremos a 
avaliação democrática a partir do uso dos métodos mais variados e possivelmente 
estranhos em relação àquilo que estamos acostumados “cientificamente” 
a entender como métodos. Serão métodos, mesmo assim, mas derivados de 
saberes e prioridades diferentes, de valores diferentes que têm origem no lugar 
e que fazem sentido no lugar.
Diante desta observação, alguns podem pensar que avaliação democrática quer 
dizer jogar fora tudo que aprendemos sobre avaliação e mensuração, ou que 
qualquer possibilidade de comparação entre grupos e áreas diferentes seria 
impossível se cada lugar faz do seu jeito. Não há dúvida que será um ambiente 
caracterizado pela diversidade, mas desde que pessoas possam conversar entre 
si, será sempre possível contrastar e comparar mesmo usando indicadores 
diferentes. A diversidade e a alteridade são talvez os maiores desafios da 
avaliação democrática, especialmente para os próprios avaliadores profissionais 
acostumados a uma visão técnica do mundo e a uma ética profissional onde 
a seriedade de fazer aquilo que é certo – aquilo que deve ser – é valorizado 
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mais do que o diálogo e a coresponsabilização coletiva. Consequentemente, 
para estes profissionais, a ideia que pessoas normais e comuns possam estar 
envolvidas no desenho de uma avaliação, por exemplo, na área da saúde, é 
incompreensível, porque são vistas como pessoas “com pouca consciência”, 
“que não sabem seus direitos” ou “que acham que um bom serviço de saúde 
é quando o médico vem”. É nestes momentos, nestes incidentes críticos 
da vida diária, que profissionais bem intencionados (e outros menos bem 
intencionados) produzem e reproduzem os processos de exclusão, fechando 
portas e recusando o diálogo.
Ao colocar “a ciência” ou “a técnica” como juiz e juíza da ação profissional, 
ignorando o outro porque este não sabe o que é certo e, portanto está sem 
condições de participar, cai-se na mesma armadilha dos tecno-burocratas 
durante os regimes militares ou das pessoas que limitaram o sufrágio eleitoral 
porque “o povo não saberia votar”. Que o diálogo é difícil não há dúvida, 
porque o próprio processo de desigualdade e exclusão estica cada vez mais 
o tecido comunicativo entre grupos e classes sociais aos limites de ruptura. 
Temos, sim, uma dificuldade de nos entender: um com o outro. Mas o ponto 
de partida é claro: a valorização do lugar do outro, seus horizontes, suas formas, 
seus acontecimentos e suas expressões. Multideterminação é o direito das 
pessoas de serem ouvidas a partir do lugar onde estão no seu cotidiano: físico, 
geográfico, social e econômico.
Durante um ano e meio a equipe do Programa Gestão Pública e Cidadania 
coordenou uma série de debates com ativistas, acadêmicos, profissionais e 
pessoas envolvidas diretamente em uma série de experiências inovadoras de 
redução prática da pobreza e da exclusão social (Camarotti & Spink, 2000). 
Foram mais de 22 experiências discutidas e debatidas e mais de 120 pessoas 
envolvidas nas discussões (as principais conclusões estão anexadas a este texto). 
Continuamente a discussão voltou, em experiência após experiência, à temática 
do lugar, do horizonte da vida diária de cada um, e da eficácia e efetividade das 
ações que assumem o lugar enquanto ponto de partida e não enquanto algo a ser 
esquecido. O apoio para esta posição vem também dos pesquisadores no campo 
do desenvolvimento social e dos argumentos em favor do reconhecimento dos 
saberes diferentes presentes em situações de interface, sejam estas entre áreas 
urbanas e rurais, entre povos ou entre grupos e classes sociais e profissionais 
(ver, por exemplo, Esteva e Prakash, 1998; Sachs, 1992 ).
Ignorar o conflito entre posições através da hegemonia de algo “correto” é o 
caminho mais curto para o apartheid social. É assim que a ausência da avaliação 
democrática se manifesta na prática.
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AVALIAÇÃO NÃO É UM BICHO DE SETE CABEÇAS

Basicamente, quase todo processo de avaliação tem como base o desejo de ajudar 
a reflexão das pessoas envolvidas. “O que você acha das minhas roupas?” (meu 
vestido, ou minhas calças e camisa etc.). “Bem, depende aonde você vai, o que 
você pretende fazer... seu calção de banho vai muito bem com as sandálias e 
seu chapéu de Panamá; mas você não ia dar aula?”. Ou,“Que tal o quadro que 
pintei?”; “O que você acha do primeiro capítulo da minha dissertação?”. É para 
ajudar nesta abertura de reflexão e discussão, de contribuir para a possibilidade de 
diálogo, que os modelos de avaliação são construídos e oferecidos para o nosso 
uso; portanto devemos sentir liberdade de usar aquilo que é útil e deixar o resto.
Vamos imaginar uma situação onde a discussão sobre a avaliação de um projeto 
social ou de uma intervenção em saúde pública, de uma nova forma de distribuição 
de medicamentos, por exemplo, fosse começar com o seguinte diálogo: “Que tal 
o projeto...tá legal...?”. “Sim cara...tá legal mesmo...bem melhor”. Para as pessoas 
envolvidas na nova sistemática de distribuição, saber que “tá legal” é um excelente 
ponto de partida e bem melhor do que uma resposta ao contrário. Entretanto, 
não vai demorar para alguém perguntar: “mas, tá melhor de que jeito?” ou, 
“como a gente pode melhorar mais ainda?”. Igualmente, não vai demorar para 
alguém perguntar “mas o que vocês estão querendo atingir...o que é importante 
para vocês?”. As perguntas, emergindo na discussão enquanto diálogo, ajudam a 
reflexão e permitem a diferentes pessoas exporem suas dúvidas e ajudar as outras 
com as suas reflexões.
Os modelos de avaliação buscam aproximar este processo, sugerindo uma 
sequência de perguntas e tópicos para aprofundar esta discussão; são versões 
simplificadas daquilo que acontece na prática. São esboços, ideias e não regras 
a serem seguidas. Igualmente o grau com o qual algo é explicitado pode variar 
bastante entre uma resposta impressionista de uma ou duas palavras e algo mais 
detalhado. Dado que o processo é contínuo é muito provável que, em tempo, o 
esboço fique mais detalhado – entretanto nem isso é necessário e certamente nem 
é uma exigência. Se as pessoas envolvidas estão satisfeitas que um indicador de 
“legal” é suficiente para começar, então “tá legal!”.
O primeiro modelo que apresentamos a seguir foi elaborado a partir da análise 
e síntese de práticas de avaliação diferentes de agências de ajuda internacional. 
O modelo se divide em duas partes: o processo de formulação e o processo de 
implantação. A primeira parte se refere à formulação de um projeto, aquilo que é 
útil discutir antes que a intervenção comece, mas que é também ação:
1. Deve haver uma situação social mais ampla que o projeto, programa ou 
atividade esteja buscando alterar: qual é esta situação e o que você quer modificar 
ou mudar?
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2. Para fazer isso, quais os objetivos e metas que você elegeu como importante 
para serem atingidos?

3. Quais as atividades que você pretende implantar para atingir os objetivos e 
metas? O que você vai fazer?

4. Quais os outros caminhos de ação possíveis e por que o escolhido é melhor 
em termos práticos e em termos de recursos disponíveis?

As perguntas acima podem ser feitas e respondidas em diversos graus de 
detalhe, dependendo do processo e das circunstâncias. Por exemplo, numa 
emergência ninguém vai parar por muito tempo para pensar sobre objetivos e 
metas e uma boa parte da correção do rumo vai ser feita no caminho. Situações 
similares podem ser encontradas quando pessoas estão trabalhando com 
questões novas para as quais há pouca informação disponível ou quando a 
complexidade sugere um processo mais incremental. Em outras situações, o 
volume de recursos (tempo, pessoas e financeiro) pode ser de tal grandeza que 
todos querem estar relativamente seguros sobre aquilo que pretendem fazer 
antes de iniciar.
Entretanto, independente do grau de detalhe ou clareza, é importante notar 
que as perguntas são perfeitamente normais: “qual é o problema?”; “o que 
queremos fazer e atingir?”; “como vamos fazer isso?”; “porque esta linha 
de ação é a melhor alternativa prática no momento?”.Não há, em outras 
palavras, nenhuma razão para excluir todas as diferentes partes presentes, e 
potencialmente envolvidas, na discussão e na avaliação da formulação de uma 
atividade, projeto ou programa. 
Imaginando que uma atividade, projeto ou programa encontram-se formulados 
e em ação, essas seriam as próximas perguntas:

5. As ações (atividades, projeto ou programa) estão funcionando de acordo 
com o planejado e estão chegando aonde devem chegar e acontecendo onde 
devem acontecer? 

6. Quais os resultados imediatos e de curto prazo das ações?

7. Quais as conseqüências que podem ser observadas: intencionais e não 
intencionais, positivas e negativas?

8. Qual o impacto do trabalho como um todo na situação social mais ampla que 
você queria alterar em primeiro lugar?
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A primeira pergunta (5) está voltada ao desempenho básico do programa, projeto 
ou atividade que é chamado de eficiência ou eficácia. Se parte do projeto é a troca 
de seringas, as seringas precisam ser compradas, transportadas e distribuídas para 
pessoas, agências ou centros que também precisam criar canais de ação e contatos 
com outros tanto de distribuição, quanto de recolhimento; ou seja, tal como 
qualquer outro sistema de entrega, as coisas têm que chegar onde deveriam, para 
quem delas precise. Às vezes a expressão usada é “sistema de entrega” numa 
referência a área de logística e fornecimento de serviços. Normalmente, esta 
pergunta é feita continuamente durante a vida de um projeto, para garantir que 
aquilo que foi planejado aconteça, para melhorar o desempenho ou negociar 
obstáculos que não foram previstos ou dificuldades novas que precisam ser 
levadas em consideração. A expressão usada nos manuais é “monitoramento”.
Tal como nas perguntas (1) – (4), há absolutamente nada na pergunta (5) que é 
diferente das ações de qualquer pessoa no seu dia-a-dia. Estamos sempre avaliando 
a eficácia dos sistemas de entrega em volta de nós, e as pequenas cadeias de ação 
que compõem o cotidiano. Numa escala maior, há hoje no país mais de cento 
e dez programas de orçamento participativo nos municípios brasileiros, onde o  
acompanhamento de ações planejadas é uma atividade rotineira assumida por 
representantes de bairros e grupos de vizinhança.
As perguntas (6) – (8) são aonde as brigas entre campos de conhecimento, grupos 
profissionais e atores sociais tendem a começar; afinal, trata-se de como medir 
aquilo que está acontecendo. Entretanto, na briga entre os “qualitativos” e os 
“quantitativos”, entre a “série estatística”, os “estudos de casos” e os “indicadores 
internacionais”, esqueça-se que se trata de algo que na sua raiz é relativamente 
simples. Uma pedra é jogada no meio de um pequeno lago: “splup” é o resultado, 
as ondas que se formam são as consequências e quando as ondas batem na terra 
que forma a beirada há o impacto. A separação entre resultados, consequências 
e impacto ajuda a pensar na variedade de reações que resultam e que por sua 
vez também são ações; a questão é saber “o quê” está sendo produzido pelo “o 
quê”. Efeitos colaterais são consequências reconhecidas e postas no balanço; 
doenças iatrogênicas normalmente emergem para a primeira vez ao reconhecer 
as consequências não intencionais. Ao todo, são os resultados dos resultados 
que somados (adicionados e subtraídos) vão produzir ou não um impacto na 
situação social que iniciou a preocupação em primeiro lugar. De novo, não há 
nada aqui que não possa ser discutido entre os diferentes grupos de atores sociais 
envolvidos e implicados; não há nada que não possa ser negociado, discutido e 
construído democraticamente.
As perguntas, em outras palavras, são perguntas que também têm um cotidiano 
próximo a cada um. Transmitem a ideia de que há algo errado, um problema (a 
diferença entre algo que está acontecendo e algo que deveria estar acontecendo) 
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que precisa de ação; que precisa de atividades e recursos e que é necessário colocar 
isso em funcionamento. Depois é necessário ver se isso está funcionando, olhar 
os resultados e ver se foi isso mesmo que se imaginava e se, de fato, a situação 
pode ser melhorada.
A seguir, há um outro modelo, usado na Europa na área de desenvolvimento 
econômico local e que mostra o mesmo processo em outras palavras. Os passos 
envolvidos são sete, e ao comparar cada passo com um outro, lança-se uma 
pergunta:

1. necessidades de ação

2. objetivos do projeto

3. meios de agir

4. ações implantadas

5. resultados

6. efeitos dos resultados

7. impactos do projeto

Ao comparar (2) com (1), pode-se perguntar se os objetivos são pertinentes às 
necessidades. Afinal, como estes objetivos vão afetar o problema que se busca 
resolver? Ao comparar (3) e (2) pergunta-se o mesmo em relação aos objetivos e 
aos meios; um é coerente com o outro? Ao comparar (3), (4) e (5) a preocupação 
é com a eficiência das ações, o monitoramento e sua efetividade em termos de 
resultados.
Ampliando, ao olhar a relação entre (2), (5) e (6) é possível discutir se os resultados 
e os efeitos foram de acordo com os objetivos; e ao olhar (1) e (7) é possível 
buscar concluir se os impactos eram úteis em relação às necessidades. Esta ultima 
questão é sempre a mais difícil a enfrentar, não em termos técnicos, mas em 
termos sociais: afinal fomos úteis?
De novo, nada complicado, e muitas são as mesmas perguntas que fazemos uns 
para os outros no dia-a-dia: o que aconteceu foi aquilo que esperamos; o trabalho, 
o projeto ou o programa está sendo útil? Portanto, desde que esteja disposto a 
assumir a proposta de um mínimo de competência discursiva e prática enquanto 
característica social de uma espécie (no nosso caso a humanidade), todos podem 
falar sobre avaliação e todos devem falar sobre avaliação.
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O TERRENO PRÁTICO DOS INDICADORES

Se avaliação é atribuir valor, avaliação democrática é atribuir valor democraticamente 
e atribuir valor democraticamente também implica discutir como podemos dizer 
ou medir aquilo que está acontecendo. Não há uma forma de mensuração que seja 
mais democrática do que outra, só há aquela que pode ser compreendida, coletada 
de maneira socialmente justa e transparente e discutida abertamente. Não é uma 
questão de qualidade e quantidade porque ambos têm seu papel; ao contrário a 
questão é a construção conjunta de meios e instrumentos de apoio ao diálogo e à 
multi-determinação de ações e intervenções.
Além de ser uma postura que reconhece o outro enquanto voz presente, a multi-
determinação está também presente nos múltiplos apoios, parcerias e alianças 
entre organizações diferentes que, também, cada vez mais constituem as bases 
organizativas das atividades, projetos e programas; sejam estas públicas, da 
sociedade civil, privadas, filantrópicas e populares. Talvez em alguns casos, o 
caminho para um processo de avaliação mais democrático precise começar com 
os próprios aliados nas atividades em discussão, para se expandir depois para os 
grupos em foco e a comunidade mais ampla; entretanto,sempre com a clareza de 
que sem os dois últimos o processo continuará sendo pela metade, e que sendo 
pela metade sempre gerará exclusão.
Indicadores são uma base excelente para concretizar esta discussão mais prática 
porque a vida cotidiana é cheia de indicadores: filas de todos os tipos, a mão 
colocada na testa da criança, o rosto do colega voltando da procura do trabalho. 
Pesquisadores também utilizam indicadores, entretanto eles tendem a ser mais 
preocupados com sua consistência interna do que com sua capacidade de 
comunicação. Por exemplo, um nível no indicador GINI de 0.62 diz nada a não ser 
que você seja um economista, mas dizer que somente 7% das famílias brasileiras 
têm uma renda per capita que as permite entrar no mercado de bens de consumo 
durável fala um pouco mais. Por outro lado, crianças podem não entender de 
porcentagens, mas são capazes de criar excelentes indicadores usando rostos com 
sorrisos abertos, semi-abertos e fechados! Ao olhar para um número grande de 
projetos no campo social percebemos que, se permitidos, pessoas ordinárias são 
muito capazes de discutir no dia-a-dia possíveis parâmetros para medir melhorias, 
para atribuir valor. Elas não precisam de um IDH (índice de desenvolvimento 
humano) ou de um IQV (índice de qualidade de vida) do seu lugar. Ao contrário, 
os sinais – e ler os sinais é uma expressão que é do cotidiano – estão presentes 
no horizonte local e podem ser elaborados a partir do lugar. Mas, e sempre tem o 
contra-argumento, se cada um elabora o seu, o que acontecerá com os processos 
de generalização?
Uma resposta radical talvez seja que entre o global e o local, é a vez do local; mas 
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há também respostas mais amenas. Por exemplo, desde que haja possibilidade de 
comunicação entre indicadores, de entender a direção do sinal, é possível ir do local 
para o geral, de conectar diversos indicadores para construir um senso de melhoria. 
Ter um indicador “limpo” para uso internacional, é um problema das agências 
internacionais e não para a esmagadora maioria de pessoas que querem melhorar 
as condições de vida de seu bairro, localidade, região e país. Portanto em vez de 
aceitar automaticamente o “internacional”, não seria melhor inverter a situação e 
pedir a estes que assumam a iniciativa de debater e dialogar com os atores locais 
sobre a importância e a utilidade de certos métodos de mensurar, em vez de exigir 
ou forçar? Como um colega expressou bem, “os indicadores revelam tanto sobre 
quem os constrói quanto sobre o que se pretende monitorar”. Os indicadores são 
frutos de suas circunstâncias e os atuais, em geral, revelam o quanto o local é 
desvalorizado enquanto espaço de competência social.
CAATINGA é uma ONG que trabalha na região semi-árida de Pernambuco e Bahia 
com questões de agricultura familiar. Buscando criar indicadores para avaliar uma 
série de aspectos do seu trabalho que se relacionam com a cidadania, elaboraram 
com colegas e agricultores um conjunto de descrições às quais atribuíram valores. 
São descrições simples e claras que podem ser debatidas por todos. Por exemplo, 
em relação ao nível de participação política no município:

bom: os grupos organizados e representativos dos agricultores familiares possuem 
uma participação efetiva nos espaços de decisão das políticas municipais; as 
organizações dos trabalhadores são articuladas e independentes e os Conselhos 
(estatutários e formais) atuam de forma autônoma.

regular: pouca atuação dos representantes dos agricultores nos espaços de decisão 
das políticas públicas; os conselhos municipais não fiscalizam a execução das ações 
previstas nos planos; organizações desarticuladas.

deficiente: inexistência da representação dos agricultores nos espaços de 
decisão das políticasmunicipais; os espaços de definição das políticas públicas são 
politicamente manipulados.

Ou em relação à educação:

bom: todos os membros da família maior de 12 anos dominam a escrita e a 
leitura; há pelo menos 2 membros da família maiores de 12 anos dominando 
conhecimentos específicos (apicultura,criação de animais, pedreiro etc.).
regular: nem todos os membros da família maior de 12 anos dominam a escrita 
e a leitura;  há pelo menos 1 membro da família maior de 12 anos dominando 
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conhecimentos específicos (apicultura, criação de animais, pedreiro etc.).

deficiente: nenhum dos membros da família maior de 12 anos domina a escrita e a 
leitura; nenhum dos membros da família maior de 12 anos domina conhecimentos 
específicos (apicultura, criação de animais, pedreiro etc.).

Ou acesso à informação:

bom: possui rádio, TV e outros meios de comunicação.

regular: possui rádio ou outro meio de comunicação.

deficiente: não tem acesso a nenhum meio de comunicação.

O município de Vicência fica na Zona da Mata, no norte de Pernambuco, a 87 
quilômetros de Recife. Desde 1999 vem enfrentando uma série de problemas 
complexos no campo a partir do declínio da monocultura de cana de açúcar: a 
prefeitura vem trabalhando na recuperação de suas escolas rurais buscando integrá-
las no debate sobre o desenvolvimento local. Uma das atividades importantes é o 
censo agropecuário ambiental e populacional realizado pelos alunos junto às suas 
famílias e à comunidade. As questões do censo são discutidas nas escolas e incluem 
tópicos tais como: “quem da minha casa está pensando em plantar no próximo 
inverno?”, “quem já tem terra para plantar?”, “a terra já está preparada?”, “qual o 
seu tamanho?”, “vai plantar o quê?”, e “quem já tem semente?”. Os resultados do 
censo são apresentados pelos alunos para os membros da comunidade em reuniões 
abertas na escola, contando também com a presença da prefeita e membros 
do secretariado municipal e a discussão é aberta para todos. Os resultados têm 
sido significativos em relação às práticas agrícolas e à valorização da escola e o 
impacto já extrapolou a área rural. Na conferência municipal de educação em 2000, 
representantes da sociedade civil já reivindicaram uma postura similar nas escolas 
urbanas para discutirem as questões de habitação e qualidade de vida.
Finalmente, um outro exemplo rural, este de uma associação de pequenos 
produtores agrícolas de Valente, na região semi-árida do Estado da Bahia. A 
APAEB está se tornando um exemplo nacional e internacional da capacidade 
de pequenos agricultores de se associar para enfrentar os desafios de produção 
e de mercado. Iniciando seu trabalho com apoio de movimentos sociais (MOC) 
em 1980 e depois com ONGs internacionais, a APAEB hoje é responsável pela 
comercialização do sisal de seus associados através de uma batedeira comunitária 
para o beneficiamento e uma fábrica de tapetes e é responsável, também, por uma 
escola familiar agrícola em regime de alternância, diversos fundos de crédito, uma 
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cooperativa de crédito rural, rádio comunitária e programa de eletrificação rural. Ao 
todo são mais de 800 empregos diretos e 970 famílias que vendem sua produção 
agrícola via a APAEB numa valorização de quase 300% (três vezes) da matéria 
prima desde 1996 com a agregação de valor pelas atividades de beneficiamento. 
Após a prefeitura, a APAEB é o maior empregador no município e oferece níveis 
salariais em média maiores. No relatório anual que a APAEB produz para seus 
associados e para a comunidade em geral há uma lista de tópicos e indicadores, 
sugeridos pelos membros da associação e outras pessoas envolvidas, como coisas 
sobre as quais seria interessante saber mais. Para cada assunto há quase sempre três 
formas de mostrar os resultados: uma tabela simples, um parágrafo de texto escrito 
de maneira clara e uma fotografia.
Os indicadores são os indicadores da vida diária: quantos metros de cerca eletrificada 
(importante para a caprinocultura); quantas casas eletrificadas; quantas famílias 
visitadas pelos técnicos; quantos matrizes e reprodutores comprados; quantas mudas 
de árvores sertanejas plantadas no processo de reflorestamento; quantas cisternas 
de captação de água; quantos alunos na escola familiar agrícola; o que aconteceu 
com a renda familiar; quantas pessoas compraram bicicletas, motocicletas, rádio ou 
TV e melhoraram suas habitações. Podem não ser os indicadores do IDH ou do 
IQV, mas para os associados da APAEB são as coisas que eles querem saber para 
atribuir valor a seu esforço coletivo; para saberem se é útil.
Os três exemplos são da zona rural do país e foram escolhidos de propósito porquê 
é a área que para muitos é sinônimo de falta de competência em geral. Entretanto 
é na área rural do mundo inteiro que se encontram pessoas que não têm nenhuma 
dificuldade em debater aquilo que está acontecendo ao seu redor e que podem, se 
questionadas, contribuir à avaliação das possibilidades de ação. Talvez porque na 
área rural os resultados, as consequências e o impacto estão sempre à flor da pele. 
O silêncio rural pode significar muitas coisas, mas nunca a falta de observação.
Há também muitos exemplos que podem ser utilizados da zona urbana – quem 
não lembra dos termômetros em frente à igreja indicando o avançar do fundo 
de recuperação estrutural? Uma das primeiras experiências de policiamento 
comunitário no país emprestou e adaptou uma idéia que se encontra em muitas 
fábricas: o número de dias sem acidentes. No seu caso foi o número de dias sem 
um incidente agressivo: simples, efetivo e também público, colocado ao lado do 
portão do principal batalhão da policia militar. Em diversas pequenas prefeituras, 
aprendem a tornar públicos os dados do orçamento utilizando as paredes externas 
das escolas; outras, maiores, utilizam a Internet, sempre um problema por causa 
da falta de acesso, mas mesmo assim um passo na transparência. O próximo passo 
talvez é buscar fazer a mesma coisa com os indicadores escolhidos pelos diversos 
conselhos estatutários e constitucionais para medir os resultados dos serviços 
públicos locais; e dos movimentos de base para acompanhar a vida diária.
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UMA OBSERVAÇÃO FINAL

Infelizmente e mesmo que a avaliação ainda seja vista por muitos como um 
verdadeiro bicho de sete cabeças, as organizações da sociedade civil são em geral 
muito mais preparadas e dispostas a discutir e avaliar aquilo que fazem do que as 
organizações do Estado. Talvez porque a transparência seja um requisito essencial 
de uma organização coletiva que depende do envolvimento de seus associados 
e voluntários que, por sua vez, precisam saber se aquilo que fazem é útil. Talvez 
também porque no processo de transição democrática existem ainda muitos 
vestígios tecno-burocráticos a perder e muitas pontes para serem construídas entre 
as organizações públicas e o público. Esta é uma área onde as organizações estatais 
ainda têm muito a aprender e aonde podem vir a oferecer importantes exemplos 
de práticas alternativas.
A avaliação democrática está ainda em sua infância, mas também o mesmo pode 
ser dito da democracia em si. Ambos são projetos inacabados e com muito chão 
pela frente e ambos dependem um do outro; afinal, que valores queremos atribuir 
à nossa vida coletiva e como podemos atribuí-los?
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A N E X O

ESTRATÉGIAS LOCAIS PARA
A REDUÇÃO DA POBREZA:

CONSTRUINDO A CIDADANIA.
SÍNTESE DAS CONCLUSÕES 2

 
Peter Kevin Spink

Durante 1998 e 1999, o Programa Gestão Pública e Cidadania da Fundação 
Getúlio Vargas realizou, em São Paulo, um ciclo de quatro seminários voltados 
para a análise e a reflexão de estratégias locais para redução de pobreza. Em 
cada encontro estiveram presentes entre 30 e 40 pessoas de diferentes universos 
de ação (pesquisa acadêmica, organizações comunitárias, ONGs, secretarias 
de governos municipal e estadual, bancos de desenvolvimento e instituições 
multilaterais) para debater o espaço possível de ação local no enfrentamento da 
pobreza. Os primeiros três encontros focalizaram temas específicos: a provisão 
de serviços urbanos; as ações integradas de desenvolvimento sócio-econômico; 
a geração de emprego e renda. O quarto encontro buscou compartilhar o 
conhecimento construído ao longo dos demais encontros em busca das 
conclusões possíveis. O documento síntese a seguir resume o consenso atingido 
e seu conteúdo foi elaborado em pleno acordo com as 146 pessoas que fizeram 
parte do processo.

1. Qualquer governo nacional eleito democraticamente é responsável pelas 
consequências sociais de suas políticas e ações em qualquer área ou campo de 
atuação e, também pelo seu impacto nas condições de vida da população, nos 
direitos individuais e coletivos e no exercício pleno da cidadania. A questão 
social não pode ser reduzida a uma área específica de atuação governamental, 
mas deve ser considerada como permeando toda e qualquer ação, incluindo a 
econômica.

2. Pobreza se caracteriza pela sua heterogeneidade e amplitude, afetando a 
maioria das pessoas. Faz-se urgente a necessidade de uma maior compreensão e 
transparência sobre o fenômeno e suas distintas manifestações regionais através 
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de indicadores multifatoriais. Taxas de mortalidade infantil podem esconder, 
pela utilização da média, diferenças de até dez vezes quando diversos níveis 
de renda são contemplados.Nota-se a mesma fragilidade metodológica, em 
relação à utilização do indicador de um dólar por dia para mensurar a condição 
de pobreza das pessoas. Um maior esforço é igualmente necessário para medir 
com seriedade as consequências e impactos da presença ou da supressão de 
ações e programas públicos.

3. Pobreza é entendida frequentemente como consequência da precariedade 
de acesso a bens e serviços e pela ausência de canais efetivos de interlocução 
entre as esferas de poder e as demandas da população. Nesse contexto, os 
interesses que se encontram melhor representados se apropriam da parcela 
mais significativa destes bens e serviços se comparados ao que é destinado ao 
conjunto da maioria da população empobrecida.

4. O enfrentamento da pobreza deve ser entendido como uma questão de 
construção de cidadania, de democracia, de empowerment, de emancipação, de 
dar voz e vez às populações em situação de pobreza. A participação social está 
ainda em construção, e os atores engajados na  promoção de um reequilíbrio 
sócio econômico precisam buscar caminhos que rompam com a tutela e 
criem instrumentos que possibilitem um desenvolvimento verdadeiramente 
participativo e sustentável. É importante estimular e apoiar o surgimento de 
entidades comunitárias autônomas, redes e movimentos próprios da população 
em situação de pobreza e evitar que os governos e as organizações não 
governamentais as substituam. Torna-se necessário ainda confrontar as relações 
paternalistas e clientelísticas. Neste sentido, é essencial que as organizações 
comunitárias sejam reconhecidas enquanto tais, sem uma maior preocupação 
com a sua profissionalização. Deve-se evitar, portanto, a criação de novos 
mecanismos que possam vir a substituir essas mesmas organizações a pretexto 
de uma maior eficiência.

5. Qualquer tentativa de reduzir a desigualdade deve levar em consideração 
que o acesso ao bem estar é um jogo de soma zero face aos recursos e serviços 
implicados, como também em relação ao poder. A superação da desigualdade 
requer o enfrentamento e a efetiva redistribuição de poder, ampliando o espaço 
público para a incorporação de saberes diversos e às vezes conflitantes. A 
sustentabilidade das ações voltadas para o combate à pobreza se ancora na 
coesão social. A articulação política e social local é uma constante em muitas 
das experiências que conseguiram criar raízes.
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6. O momento atual se caracteriza como uma encruzilhada ética e moral, 
onde o passivo social dos modelos de desenvolvimento pregressos e do ajuste 
estrutural atual é imenso, levando ao desgaste da própria noção de coesão social 
e civilização. Por outro lado, encontramos no âmbito local sinergias diversas 
que recuperam a noção do “compromisso social” e avançam na criação de um 
espaço público permitindo à sociedade civil uma volta à cena política. Nessa 
ótica, a definição do interesse público não mais parece restrita a um conjunto 
limitado de atores, mais se amplia para incorporar a presença e as demandas 
de setores até então excluídos e permitir, desta forma a possibilidade de um 
espaço público mais abrangente e inclusivo.

7. O Estado, entretanto, continua com o papel central de regulação social 
e redistribuição da riqueza e da renda. Uma vez que a pobreza e a exclusão 
social são consequências dos impactos de políticas públicas, de prioridades e 
de escolhas, sua superação também depende de uma ação incisiva no campo 
das políticas públicas.
Porém, inexiste um instrumental adequado para avaliar a operacionalização de 
políticas em termos de sua sensibilidade à temática da pobreza. É essencial 
desenvolver mecanismos mais adequados de avaliação de impacto e também 
instrumentos de discriminação positiva – ou ação afirmativa – que garantam 
cada vez mais que as políticas públicas sejam de fato públicas.

8. Hoje, a busca de novas estratégias para a superação da pobreza vem requerendo 
novas relações entre o Estado, as diferentes organizações da sociedade civil e o 
setor privado. Com o surgimento de novos atores orientados para a promoção 
de iniciativas conjuntas, vêm sendo estabelecidas novas formas de diálogo, 
favorecendo a construção de um espaço público que é claramente de interesse 
público.

9. No processo de construção de novos espaços públicos torna-se importante 
reconhecer, nos programas e projetos analisados, a existência de iniciativas de 
médio alcance, que são diferentes das que têm alcance mais limitado. Neste 
sentido, a expressão mais adequada para reconhecer a abrangência destas 
múltiplas iniciativas parece ser a de “lugar”. O “lugar”, como foi dito por 
muitos durante os seminários, “tem a cara de gente” revelando distintas arenas 
de demandas, conflitos e de reivindicações por melhoria na qualidade de vida. 
Denso, o lugar é a vida das pessoas em espaço e tempo que, dependendo das 
circunstâncias, pode ser o bairro, o município ou a região. O lugar é, sem dúvida 
alguma, aonde se enraízam as experiências, táticas, métodos e práticas simples 
que formam uma biblioteca invisível de soluções para a redução da pobreza.
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10. Um elemento frequentemente presente nas discussões, especialmente 
levando em conta as experiências que têm em comum um forte componente 
associativo, foi a dificuldade encontrada - quando não a recusa e desinteresse 
– por parte dos órgãos públicos convencionais em lidar com as soluções 
heterodoxas e não convencionais.

11. Uma outra constante foi o reconhecimento que as experiências, projetos 
e programas discutidos têm muito mais as características de processos do que 
de atividades planejadas antecipadamente. Elas nunca se iniciam já totalmente 
estruturadas; ao contrário, tendem a ir ganhando forma no decorrer da prática 
e do tempo, integrando outros elementos e ideias à ação. Não havia, mesmo 
nas atividades ditas “integradas”, um plano programático que, definido 
previamente, fosse capaz de garantir resultados. Estratégias, portanto, muito 
mais um reconhecimento posterior de encaminhamentos adaptados, do que 
etapas programáticas anteriormente definidas.

12. O entendimento em relação ao processo também deriva da importância 
atribuída pelas experiências em compreender o enfrentamento da pobreza 
enquanto acesso à qualidade de vida digna, igualdade de direitos, inclusão social 
e acesso à cidadania. Eleger igualdade enquanto ponto de partida e não como 
resultado final leva à promoção de uma gestão participativa e democrática. As 
experiências discutidas mostraram ser eficazes nessa compreensão do que vem 
a ser combate à pobreza, pois foram capazes de alterar a estrutura de poder, 
otimizando alianças entre governos que se colocam como sendo de proximidade 
(os nomes usados aqui são vários) e, entre diversos atores da sociedade civil em 
condição de pobreza, que podem se fazer presentes com capacidade e força 
de ação. No quesito continuidade das experiências, a presença e atuação de 
organizações comunitárias tiveram um papel relevante.

13. É importante evitar o uso de interpretações que negam ou abrandam os 
conflitos que efetivamente existem. Dessa maneira, torna-se fundamental 
considerar todos os elementos constitutivos do processo de empobrecimento 
dos indivíduos. A visão de solidariedade, por exemplo, pode ser bem intencionada 
enquanto postura moral. Por outro lado, ela pode também estar indicando um 
retrocesso, ao classificar “o pobre” enquanto “coitado” ou “vítima” e estimular 
apenas as tradicionais práticas caritativas.

14. Enquanto a educação e a capacitação têm um papel essencial a desempenhar 
em muitas das ações de redução da pobreza, também é importante reconhecer 
a existência dos saberes que emanam das comunidades. Recuperar e reconhecer 

Preparacao_LIVRO_EBOOK_GESTAO_PUBLICA_DEMOCRATICA_FGV.indd   274 28/11/2017   10:07:25



275

a contribuição destes saberes é um elemento-chave para a construção de uma 
cidadania mais ampla e com respeito às gerações futuras.

15. A criação de uma entidade independente na sociedade civil, servindo de 
referência para estatísticas e dados de avaliação social sobre o impacto das ações 
públicas na redução da pobreza, é um contraponto necessário para os muitos 
indicadores produzidos por diversas instituições governamentais e multilaterais. 
Nota-se, também, que a criação de tal estrutura fortalecerá sobremaneira o 
debate democrático.

16. A generalização de ações a partir de práticas eficazes é um processo que 
não deve ser reduzido a mera replicabilidade. Replicar no sentido de disseminar 
“melhores práticas”, corre o risco de reproduzir uma tecnologia em série que 
privilegia tudo e nada ao mesmo tempo. Aprender a partir de práticas eficazes 
exige uma reflexão sobre suas condições de êxito, seus limites e os diferentes 
elementos incorporados ao longo do processo. O conhecimento adquirido 
através das experiências bem sucedidas favorece melhores formatações técnicas 
e a produção de teoria pertinente. Estimula também uma cultura política de ação 
comprometida e eficaz no combate à pobreza e a criação de políticas e leis mais 
adequadas e sensíveis à temática. Por vezes, o simples conhecimento de uma 
experiência é suficiente para que as pessoas possam perceber que realmente é 
possível agir. Na verdade, as experiências representam o primeiro passo de uma 
tomada de consciência face às mudanças realizadas no quotidiano.

LIÇÕES ESPECÍFICAS A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS 
DISCUTIDAS

17. As experiências demonstram a potencialidade das ações locais e a presença 
de uma tecnologia social subjacente. Revelam toda a vitalidade e também a 
possibilidade de replicação tanto em termos de estratégias, quanto em termos 
de ação específica. A sua disseminação é importante, como também a sua efetiva 
avaliação. Por isso, há uma real necessidade de trabalhar com indicadores que 
possam ser utilizados com esta finalidade.

18. Há uma capacidade empreendedora presente nas experiências discutidas. 
Entretanto, as experiências também sinalizaram para a carência de ação 
governamental em diversos níveis. Torna-se necessário, portanto, criar políticas, 
regras e instrumentos mais flexíveis e também novos arranjos entre esferas de 
governo. Os exemplos são vários: falta de integração entre políticas públicas 
e atividades de geração de renda, impasses entre jurisdições subnacionais e 
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impasses entre as ações locais e a política nacional. O sentimento geral é que o 
desenvolvimento local se realiza apesar da política nacional e sem o seu suporte.

19. As ações locais precisam de uma maior integração. A ausência desta 
integração tem implicações diretas na sua sustentabilidade. No entanto, há uma 
distinção importante a ser feita entre a necessidade e o desejo de desenvolver 
ações intersetoriais e a dificuldade encontrada para criar formatos viáveis para a 
sua execução – em termos de políticas e desenhos organizacionais e gerenciais.

20. Os mecanismos de controle social continuam frágeis, embora exista uma 
participação ativa da população-alvo e das organizações da sociedade civil nos 
projetos contemplados. Essa participação é observada sob diferentes formas e 
aspectos e coloca em destaque a importância de aprofundar toda esta diversidade 
e opções de engajamento, o que leva a crer que o espaço público emergente é um 
espaço híbrido e não pode ser reduzido a uma série de conselhos consultivos.

21. A territorialidade dos exemplos de ação eficazes também é um elemento 
importante a ser levado em consideração. É fundamental reconhecer a 
territorialidade enquanto alcance. Territorialidade não é sinônimo de Estado ou 
de Município e frequentemente ela está relacionada aos espaços intermediários, 
de região intermunicipal ou de distrito intramunicipal. Territorialidade emerge 
também como um elemento significativo em termos identitários: o lugar, as 
raízes históricas e culturais.

22. Intersetorialidade e multisetorialidade são em geral resultados e não pontos 
de partida das ações eficazes de combate à pobreza. Neste processo, à medida 
que as ações evoluem, aspectos diversos são contemplados a partir de uma visão 
sistêmica ou de um encadeamento de iniciativas que tentam conjugar melhoria 
de qualidade de vida, emancipação social e geração de atividades produtivas. 
Apesar da sinalização de bons resultados, promover ações intersetoriais e 
multisetoriais não é uma tarefa fácil, exigindo novos arranjos institucionais, 
novas posturas, práticas e também novos valores políticos.

23. A temática de emprego e renda está sempre presente na discussão sobre 
estratégias de combate à pobreza, seja em relação à promoção de atividades 
econômicas, seja em relação à sua inserção em outras atividades integradas 
como, por exemplo, a urbanização e o desenvolvimentorural. Ficou também 
evidente, a partir das análises e debates, a necessidade de deslocar a discussão 
sobre emprego e renda do estritamente econômico para o campo da ética e dos 
direitos.
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24. No tema de geração de emprego e renda, observa-se ainda uma questão 
fundamental relativa à adequação entre oferta e demanda: a públicos específicos, 
oferta específica. Neste sentido, deve-se levar em conta toda uma pluralidade de 
instrumentos, modalidades de apoio, flexibilidade de metodologias e harmonia 
no enfoque. Trata-se aqui de buscar uma maior complementariedade entre a 
realidade, os saberes e as oportunidades que emanam da população-alvo.

25. Adequar oferta e demanda requer, além da flexibilidade, uma sensibilidade 
às questões de gênero, que são em grande parte ignoradas.Na área específica do 
crédito, há uma dificuldade freqüentemente assinalada e que se refere ao próprio 
processo de exclusão – o que foi chamado por muitos dos bloqueios aos “sem 
acesso”. Os relatos das experiências também revelaram os impasses criados 
tanto no âmbito urbano quanto no âmbito rural, tanto no âmbito dos pequenos 
agrupamentos em fase de formação como também em relação aos acessos de 
linhas de financiamento para organizações já constituídas. O apoio ao acesso 
e à articulação junto aos mercados é vital para a sobrevivência das pessoas 
envolvidas nos projetos. A capacidade de identificar e avaliar os elementos-
chaves que compõem as cadeias produtivas (organização da produção, 
transferência de tecnologia, financiamento, capacitação, processamento da 
produção e comercialização) é um dos caminhos para intervenção, na medida 
que torna mais visíveis os elementos de desigualdade e exclusão social. A 
economia solidária também oferece caminhos e precisa ser compreendida 
enquanto confrontação com outros modelos econômicos e não como simples 
complementação.

26. Programas de capacitação privilegiam em demasiado a formação técnica, 
considerada imprescindível para as oportunidades de trabalho, esquecendo a 
importância de igualmente privilegiar a construção de uma consciência cidadã e 
de se atribuir um maior respeito ao conhecimento e às habilidades já existentes 
na população.

27. Faz-se também importante desconfinar a temática de emprego e renda, e 
associá-la aos outros campos e áreas, incluindo as arenas interorganizacionais 
emergentes, como os consórcios intermunicipais. Porém, uma provável 
descentralização nas esferas de poder exigirá certamente mudanças na cultura 
política, superando-se a lógica clientelista que reproduz “balcões e grupos 
cativos de ‘pobres’ atendidos por este ou aquele segmento da máquina 
governamental”,como foi assinalado por um dos participantes dos nossos 
encontros.
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28. O caminho para a intersetorialidade parece ser o enfoque territorial, 
conduzindo os diversos elementos para dentro de um contexto onde o controle 
social é possível. O lugar é, portanto essencial, seja ele submunicipal, municipal 
ou supramunicipal. A criação de esferas públicas ampliadas onde emancipação 
e transferência de poder (empowerment) que levam ao confronto e geram a 
conexão entre serviços, parece ser um bom caminho a ser privilegiado. Há 
um grande número de ações acontecendo de baixo para cima, em que pessoas 
estão conseguindo desenvolver atividades produtivas. Não obstante, falta uma 
atitude, uma ação no sentido oposto – de cima para baixo – desbloqueando os 
impasses que, ao não distribuir adequadamente as oportunidades, acabam por 
reproduzir, quando nãoproduzir, a desigualdade e a exclusão social. Há uma 
necessidade urgente de assumir o desafio e aceitar o conflito da discriminação 
positiva.

29. A questão da discriminação positiva, ou ação afirmativa se torna mais 
visível quando se discute prioridades. Face ao imenso contingente de 
pessoas em situações de pobreza, em relações socioeconômicas de exclusão 
e desigualdade, qual deve ser a prioridade? Percebe-se que muitas iniciativas 
acabam não atingindo as pessoas que se encontram em situação de extrema 
precariedade. Nesta perspectiva, corre-se o risco de reproduzir processos de 
discriminação e exclusão dentro do próprio campo da ação para a redução da 
pobreza e para a inclusão. Quem deve ser priorizado não é uma decisão fácil 
a tomar. Reconhecendo que toda política pública deve ser considerada de fato 
distributiva – no sentido que não há neutralidade na política pública – resta, 
portanto, saber para quais setores a distribuição efetivamente se orienta. Assim, 
pergunta-se quem de fato é beneficiado pelas ações públicas e quem deve ser 
beneficiado?

30. Durante o processo de discussão sobre as diversas experiências apresentadas, 
tornou-se claro que, em resposta à questão levantada no início do processo 
“haveria um espaço de ação de combate à pobreza entre as macro políticas 
nacionais e as ações desenvolvidas a partir da sociedade civil?”, havia sim um 
espaço para a ação subnacional. Entretanto, esta ação vem sendo construída 
na ausência de uma política pública nacional de redistribuição de renda e 
comprometida em combater efetivamente a pobreza.

31. Os diversos arranjos locais e subnacionais – sejam estes de estados, 
municípios, de agências regionais e locais do governo nacional, de alianças com 
organizações não governamentais e comunitárias, empresas e cooperativas e toda 
uma variedade de instituições e organizações cívicas nas quais a igreja católica 
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continua demonstrando uma competência especifica e exemplar – têm muito 
a contribuir e mostram caminhos possíveis, construídos a partir de soluções 
simples e concretas. Porém, vale salientar que estes caminhos não podem ser 
considerados como substitutos de uma responsabilidade  institucional maior, 
no qual o papel do Estado é central.

EM DIREÇÃO ÀS CONCLUSÕES POSSÍVEIS

32. Durante as discussões, emergiu naturalmente, uma indignação moral em 
relação à pobreza enquanto produto socioeconômico de uma sociedade desigual 
e profundamente injusta.

33. Mesmo chegando à conclusão de que há um espaço de ação no âmbito local, 
que precisa ser urgentemente assumido e ocupado e que vem demonstrando 
sinais animadores da conquista de poder e de oportunidades, não se pode ignorar 
o contexto mais amplo dentro do qual o fenômeno de pobreza e exclusão se 
constrói: os dramas decorrentes da globalização, das políticas de ajuste estrutural, 
que não privilegiam o social. É urgente a adoção de políticas que garantam 
um mínimo social sensível às questões de gênero, da infância e da adolescência 
viabilizadas através de abordagens simples como programas de renda-mínima, 
salário social, bolsa-escola que demonstram na prática a eficiência das soluções 
simples.

34. Frente às possibilidades de agir para transformar a realidade, diversos 
são os temas a serem contemplados: a importância e a dificuldade de criar 
abordagens intersetoriais; a necessidade de políticas públicas que estimulem a 
co-responsabilidade e o protagonismo; a presença na política social da temática 
de trabalho e renda dentro da ótica de um mínimo social enquanto direito 
fundamental; a capacidade de efetivamente atingir os grupos mais vulneráveis; 
a importância de se dar uma maior visibilidade aos novos mecanismos 
interorganizacionais; e o papelformador de ações sociais de controle do agir 
público.

35. A proliferação de conselhos e outras instâncias formais de decisão e consulta 
no âmbito de políticas públicas específicas não podem ser ignoradas. Reconhecer 
o potencial de complementaridade horizontal dos diversos colegiados pode levar 
ao fortalecimento do seu papel fiscalizador e orientador, enfrentando assim as 
tentativas da sua apropriação artificial por interesses hegemônicos de elites e 
grupos profissionais específicos. Há muitos exemplos de situações aonde as 
informações e oportunidades não chegam aonde deveriam realmente chegar, e 
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em que as exigências de consulta acabam por virar barreiras em relação ao que 
buscam: o engajamento efetivo da comunidade.

36. Houve um consenso em torno da centralidade de uma nova concepção do 
local visto como lugar, não se traduzindo em nenhum nível específico de governo, 
mas sim aonde a lógica da proximidade, do encontro e do confronto é possível. 
O lugar não é dado, mas se define e se redefine a partir das ações, remetendo a 
um contexto de relações que não é somente local. Requer dos agentes públicos 
uma prática pedagógica ética e cívica que evidencie a promoção da cidadania. 
Requer, também, instrumentos de avaliação que estimulem o debate e possam 
produzir conhecimentos.

37. As ações emergentes, sem dúvida alguma, reposicionam o papel do Estado, 
mas não reduzem o seu papel central no enfrentamento da pobreza percebida 
a partir da ótica da exclusão e da desigualdade social. As múltiplas organizações 
da sociedade civil, ao apresentarem soluções, dão sinais evidentes de uma 
responsabilidade social e de um engajamento cívico, porém não desobrigam, 
em nenhum momento, as organizações públicas de uma ação igualmente 
responsável e comprometida.

38. As soluções locais que emergem na área de emprego e renda são frequentemente 
resultados de ações que favorecem o microcrédito e a capacitação, mas também 
de um diálogo e apoio direto à população envolvida. Aprender a reconhecer 
e a respeitar os muitos saberes existentes e, também, levar em consideração 
a importância de uma solidariedade no cotidiano são elementos que criam 
condições para o êxito dos projetos voltados para a redução da pobreza. Para 
atingir resultados concretos, observa-se ainda a necessidade de flexibilizar linhas 
de apoio e de ações técnicas; algo infelizmente que muitos dos programas e 
organismos públicos têm dificuldade em assumir. A lacuna que se cria, em 
consequência, é em si a expressão da permanente produção e reprodução da 
desigualdade e da exclusão social. Grosso modo, a máquina pública parece não 
estar ainda preparada, ou mesmo disposta, a encarar seriamente a necessidade 
de redução da pobreza, da exclusão ou da desigualdade no Brasil.

39. A emancipação cívica e a conquista da cidadania ativa é um processo de 
destruir mecanismos de tutela e ampliar o universo cultural e educacional. É 
necessário buscar e dar visibilidade aos caminhos que dão voz e vez a um maior 
número de pessoas, favorecendo a criação de novos espaços públicos. Qualquer 
programa de enfrentamento da pobreza é parte deste processo e precisa ser 
avaliado neste sentido.
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40. O local, enquanto lugar, é o motor de arranque do processo de enfrentamento 
da pobreza e precisa ser privilegiado. A construção de múltiplas formas de 
identificação e de avaliação de práticas e de soluções eficazes – por instâncias 
independentes – pode prestar um serviço importante à sociedade. No Brasil, não 
há uma tradição de efetiva avaliação de políticas públicas da parte de organismos 
governamentais. Além do que, a produção de dados sobre a heterogeneidade da 
pobreza, a desigualdade, como também sobre os resultados e impactos de ações 
– sejam estas positivas ou negativas – é essencial para evitar que o fenômeno 
perca seus contornos sociopolíticos e gere uma individualização tutelada, 
transformando a pobreza em “pobre”. A criação de indicadores de avaliação 
e de uma base independente de dados estatísticos socialmente adequados é de 
extrema importância para a mudança da nossa realidade.

41. Falta de renda não é sinônimo de pobreza, mas é um dado importante a 
ser considerado, chamando a atenção para as consequências das relações 
socioeconômicas constitutivas do quotidiano. Porém, ações nesta área precisam 
reconhecer a importância da emancipação política e do engajamento de atores 
locais na discussão do desenvolvimento do “lugar”. Estas ações precisam se 
iniciar a partir de bases sólidas, simples e participativas, permitindo resultados 
concretos e sustentáveis.

42. Integração multisetorial e estratégias complexas e detalhadas de intervenção 
pré-elaboradas têm pouco efeito quando servem de ponto de partida para ação 
no âmbito do lugar. As experiências demonstram que integração e elaboração, 
quando acontecem, são normalmente resultados de um processo gradual 
de aproveitamento de oportunidades, de aprendizagem e de luta, abrindo 
possibilidades e escolhas seguindo o cronograma dos atores e acontecimentos.

2 Reproduzido de Camarotti e Spink, 2000. 

NOTAS
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