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PARTE VI

DESENVOLVIMENTO E 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

A sexta parte deste livro constitui-se de seis capítulos do grupo temático 
“Desenvolvimento e participação social”. Esse é outro tema que vem adquirin-
do espaço importante nas pesquisas desenvolvidas nas instituições da rede na 
medida em que procura identificar as diferentes formas e os diversos espaços de 
participação e de controle social nas dinâmicas de desenvolvimento das socie-
dades. A relação entre participação social e qualidade do desenvolvimento tem 
se evidenciado nos debates contemporâneos, especialmente a partir da supera-
ção do modelo da Guerra Fria e do advento dos processos de redemocratização 
na América Latina. A qualidade do desenvolvimento passa, cada vez mais, pela 
generalização de processos democráticos, com intensa participação dos indiví-
duos e das organizações da sociedade civil.

O primeiro capítulo trata da temática da transparência na gestão pública, 
abordando a regulamentação da Lei de Acesso à Informação no Brasil e a rea-
lidade da transparência passiva nos municípios do COREDE Missões (RS). O 
segundo aborda o tema da responsabilidade social, analisando a experiência da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), extensão 
Cerro Largo, em suas atividades de extensão universitária. O terceiro analisa a 
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experiência da consulta popular (RS) como instrumento de democracia parti-
cipativa e de governança, através do estudo dos dados evidenciados no período 
de 2005 a 2014, no COREDE Missões. O quarto capítulo aborda o tema da ges-
tão social, através da análise de uma experiência concreta de gestão municipal, 
implantada em Mato Queimado (RS), a partir de seu processo de instalação, em 
2001, até o ano de 2017. O quinto reflete sobre a participação das mulheres na 
política, abordando a experiência vivida por duas prefeitas da região das Mis-
sões (RS), no exercício de suas funções gerenciais e políticas no setor público: 
as prefeitas de Sete de Setembro e de São Paulo das Missões que foram reeleitas 
em seus cargos. O último capítulo reflete sobre a condição de (in)visibilidade 
social experimentada pelos catadores de materiais recicláveis no município de 
Cerro Largo (RS), chamando atenção para suas condições de trabalho e inser-
ção social, mesmo que exerçam papel fundamental na implementação da Polí-
tica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
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INTRODUÇÃO

A temática transparência na gestão pública vem ganhando destaque nos 
últimos anos, sendo o acesso à informação reconhecido por importantes orga-
nismos da comunidade internacional como direito humano fundamental (CGU, 
2013). Prova disso foi a realização, no ano de 2003, da Convenção das Nações 
Unidas contra a corrupção (CNUCC), cujo texto foi aprovado pelo Congres-
so Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, e, 
posteriormente, promulgado pelo Decreto 5687, de 31 de janeiro de 2006, pas-
sando a vigorar no Brasil com força de lei.

Além do destaque internacional do direito de acesso à informação, outro 
fator que contribuiu para aceitação dessa prerrogativa foi a democratização de 
vários países a partir dos anos 90, aliada ao desenvolvimento das tecnologias 
de informação e comunicação (TICs) que mudaram intensamente a relação das 
sociedades com a informação e o uso que fazem dela. Em 1990 apenas treze paí-
ses haviam adotado esse tipo de lei, enquanto que atualmente cerca de noventa 
países de todas as regiões do mundo já possuem leis nacionais de acesso à in-
formação (CGU, 2013).

De acordo com Angélico (2012), a implantação de uma lei de acesso à in-
formação pode ser realizada em um processo “de cima para baixo” ou de “baixo 
para cima” e no Brasil esta implantação ocorreu em um processo “de cima para 
baixo”, separando as figuras formuladoras das políticas das figuras que execu-
tam estas políticas. Neste cenário, o que motiva a realização deste trabalho é a 
ideia de que mais do que atender as prerrogativas legais impostas pela legisla-
ção vigente, deve-se permitir que a transparência na gestão pública, através da 
disponibilização do acesso à informação, se constitua em uma política de gestão 
que garanta o exercício da cidadania e o consequente controle social. Com foco 
no nível municipal, foi abordada a questão da regulamentação da Lei de Acesso 
à Informação e a transparência passiva, considerando que a implantação da lei 
não se encerra no processo de criação de Portais ou Sistemas de Informação ao 
Cidadão (SICs), pelo contrário, a implementação da Lei é o início de um diálo-
go contínuo entre a Administração Pública e a sociedade, na busca por melho-
res caminhos para a gestão pública (CGU, 2013).



331

Assim, ao analisar a gestão pública em nível municipal, prioriza-se o espa-
ço local; mesmo sabendo da importância das políticas macro é em âmbito local 
que a vida flui, que as pessoas interagem e preocupam-se com os problemas que 
querem ver resolvidos, sendo fundamental valorizar este espaço para viabilizar a 
prática da cidadania, facilitar a vida social e, o desenvolvimento local (ABREU; 
LEOPOLDINO; MELO, 2008).

TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

O foco da transparência está em minimizar a discordância informacional entre 
os cidadãos e os gestores públicos, por meio de ações que exibem suas atividades. 
Há transparência na divulgação de uma informação quando ela é disponibilizada 
sem ressalvas, incluindo todos os elementos relevantes, compreensível, confiá-
vel, de qualidade e de forma que permita aos interessados darem contribuições a 
seu respeito (LOYA, 2004). Em um sistema óptico, transparência é a proprieda-
de de ser transparente. Isso quer dizer que o sistema permite que a luz vá de um 
ponto a outro, o que possibilita a visibilidade do conjunto (CRUZ, 2010, p. 24).

O objetivo da transparência deve ser garantir ao cidadão, de forma indivi-
dual, o acesso às informações que transmitam o desempenho dos governantes, 
explicitando as ações que estão em andamento, as executadas em períodos ante-
riores e as que estão em fase de planejamento, através de ampla divulgação por 
meio eletrônico e realização de audiências públicas, nas quais devem ser dispo-
nibilizados planos, diretrizes orçamentárias, orçamentos, relatórios periódicos 
da execução orçamentária e da gestão fiscal, bem como das prestações de contas 
e pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas (SILVA, 2009). A informa-
ção deve estar disponível a qualquer tempo, sendo que um governo transparente 
não se limita apenas em disponibilizar informações relacionadas à sua gestão, 
mas também a deixar disponíveis informações de gestões anteriores a sua, para 
que os cidadãos tenham a possibilidade de traçar um paralelo que lhes permita 
acompanhar a evolução da máquina pública (SILVA, 2009).

Dessa forma, a transparência torna-se um dos fragmentos da publicida-
de, garantida pela Lei Complementar 131/2009 – Lei da Transparência, porém, 
engloba mais que o princípio da publicidade, previsto na Constituição Federal 
de 1988, pois traz a possibilidade da participação do cidadão na gestão pública, 
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permitindo-lhe conhecer e intervir nos projetos, planos e nas ações públicas. 
Seu propósito é vedar ações imprevistas e impróprias, como o uso indevido do 
patrimônio público, por parte dos gestores, ampliando o acesso dos cidadãos às 
informações públicas, em todas as esferas, com a finalidade de construir um país 
mais democrático, propiciando à sociedade desempenhar o controle social, cola-
borando na efetivação de uma gestão mais eficaz e eficiente (SOUZA et al., 2009).

Em geral, a legislação brasileira tem normatizado elementos mínimos que 
devem ser considerados no exercício da transparência pelos gestores públicos, 
priorizando a chamada transparência fiscal. A Lei 12.527/2011, conhecida como 
Lei de Acesso à Informação (LAI), foi implantada em nível nacional como uma 
política pública de transparência e accountability, cuja aplicabilidade se dá a to-
das as unidades federativas. Tal dispositivo garante ao cidadão um direito cons-
titucional, ao mesmo tempo em que impõe à União, aos seus entes, estados e 
municípios a responsabilidade pelo seu atendimento. A legislação obriga, além 
do cumprimento da transparência ativa4, já exigida pela Lei de Responsabilida-
de Fiscal, o cumprimento da transparência passiva5.

Segundo Gomes Filho (2005), ao implementar qualquer política de transparên-
cia na gestão pública deve-se considerar duas perspectivas, sendo a primeira relacio-
nada a disposição de abertura por parte de quem é detentor do poder, no sentido de 
retirar obstáculos ao acesso à informação por parte daqueles sobre quem o poder é 
exercido; e a segunda referente à disposição de informar, disponibilizando informa-
ções suficientes para visibilidade do poder diante daqueles sobre quem ele se exerce.

Diante do exposto, conceitua-se a expressão “acesso à informação pública” 
como materialização do conceito de transparência pública (ANGÉLICO, 212), 
podendo-se dizer que somente existe transparência na gestão pública se houver 
a possibilidade de participação do cidadão (CASALI, 2014). Nessa perspectiva, 
transparência tem como função deixar-se visível, indo muito além da simples 

4 De acordo com o Art. 7º do Decreto Nº 7.724/2012, “é dever dos órgãos e entidades promover, independente 
de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral 
por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei Nº 12.527/2011”.

5 O Art. 9º do Decreto Nº 7.724/2012, prevê que, “os órgãos e entidades deverão criar Serviço de 
Informações ao Cidadão (SIC), com o objetivo de: atender e orientar o público quanto ao acesso à 
informação; informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e receber e registrar pedidos 
de acesso à informação”.Segundo Hoch, Rigui e Silva (2012), a transparência passiva refere-se ao meio 
pelo qual o poder público é provocado mediante requerimento do cidadão, a fornecer informações 
detalhadas de seu interesse.
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disponibilização de informações, sendo necessária a possibilidade de interação 
entre o ente que divulga essas informações e o sujeito social que se interessa por 
tal informação (CASALI, 2014).

Nesse sentido, criada pela Controladoria Geral da União (CGU) em 2015, 
a Escala Brasil Transparente (EBT) é uma metodologia para mensurar a trans-
parência pública em estados e municípios brasileiros, com o propósito de in-
vestigar o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação 
(LAI). A aplicação dessa metodologia oferece a divulgação de uma métrica, que 
atribui uma nota de 0 a 10 pontos, sendo 25% da nota atribuída para a regula-
mentação da LAI e 75% para a efetiva existência e atuação dos Serviços de In-
formação ao Cidadão (SIC).

Mesmo a EBT sendo uma metodologia recentemente criada, pesquisado-
res a utilizam para investigar como os municípios do Brasil vêm atendendo suas 
obrigações frente à LAI, a citando-se Dantas (2015), que realizou um estudo de 
caso sobre transparência e controle social na gestão pública brasileira, com base 
na legislação, ferramentas e avanços recentes. Arruda (2016) também investigou 
a transparência subnacional, através das variáveis determinantes para o atendi-
mento da LAI nos municípios brasileiros.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como descritiva, que, de acordo com Gil (2008), busca 
descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabele-
cimento de relações entre variáveis, a partir da utilização de técnicas padronizadas 
de coleta de dados como questionários, entrevistas e a observação. Neste caso, a 
coleta de dados foi realizada nos portais eletrônicos das 25 prefeituras municipais 
que pertencem ao COREDE Missões, para verificação do grau de cumprimento às 
normas da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), por meio da aplicação 
da EBT (Escala Brasil Transparente) e a realidade da transparência passiva. Des-
sa forma, trata-se de uma pesquisa quantitativa, que, segundo Malhotra (2001, p. 
155), “procura quantificar os dados e aplica alguma forma de análise estatística”.

Considerando o tamanho da amostra, optou-se por realizar um estudo 
censitário, no qual os parâmetros de demarcação da população a ser investigada 
são denominados de parâmetros populacionais, que se constituem basicamente 
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de números, como a proporção de consumidores fiéis a uma determinada mar-
ca, abrangendo, neste caso, a contagem completa dos elementos da população 
amostral, tendo em vista ser uma técnica sugerida para populações pequenas 
(MALHOTRA, 2001).

Os portais eletrônicos foram observados e avaliados no período de outu-
bro de 2016 a março de 2017, primeiro na coleta de dados e depois na revisão 
da coleta, utilizando como parâmetro para o recolhimento dos dados a avaliação 
da regulamentação da LAI e a transparência passiva, por meio da existência e 
funcionamento do Sistema de Informação ao Cidadão (SIC), através da respos-
ta do questionamento constante no quadro a seguir.

Quadro 1 – Ficha Técnica de avaliação dos portais eletrônicos, com base na EBT

Nº Fato Capitulação legal

1 Foi localizada a regulamentação da LAI pelo Poder 
Executivo?

Art. 42 
Lei nº 12.527/11

2 Na regulamentação, existe a previsão para autoridades 
classificarem informações quanto ao grau de sigilo?

Art. 27 
Lei nº 12.527/11

3 Na regulamentação existe a previsão de responsabilização 
do servidor em caso de negativa de informação?

Art.32 
Lei nº 12.527/11

4 Na regulamentação existe a previsão de pelo menos uma 
instância recursal?

Art. 15 
Lei nº 12.527/11

5 Foi localizada no site a indicação quanto à existência de um 
SIC Físico (atendimento presencial)?

Inciso I, Art.9º 
Lei nº 12.527/11

6 Foi localizada alternativa de enviar pedidos de forma 
eletrônica ao SIC?

§2º, Art.10º 
Lei nº 12.527/11

7 Para a realização dos pedidos de informação, são exigidos 
apenas dados que não impossibilitem ou dificultem o 
acesso?

§1º, Art.10º 
Lei nº 12.527/11

8 Foi localizado no site a possibilidade de acompanhamento 
dos pedidos realizados?

Inciso I, alíneas “b” e “c” 
Art.9º, Lei nº 12.527/11

9 Os pedidos enviados foram respondidos no prazo? §§1º e 2º, Art.11º 
Lei nº 12.527/11

10 Os pedidos de acesso à informação foram respondidos em 
conformidade com o que se foi solicitado?

Art.5º 
Lei nº 12.527/11

Fonte: CGU (2015).

Para tratamento dos dados, foi utilizada a estatística descritiva, constituí-
da de um conjunto de métodos destinados à organização e descrição dos dados 
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através de indicadores sintéticos ou sumários (SILVESTRE, 2007). Os dados fo-
ram tabulados, filtrados e analisados em planilha do Microsoft Excel.

RESULTADOS

Com base nos critérios de avaliação e na análise documental realizada nos 
ambientes web, atendendo ao questionamento 1 (Quadro 1), foi comprovado que 
apenas sete do total dos municípios investigados (Caibaté, Cerro Largo, Giruá, 
Porto Xavier, São Paulo das Missões, São Luiz Gonzaga e São Nicolau), corres-
pondendo a 28%, regulamentaram a LAI por instrumento legal (Lei ou Decreto).

O simples fato de regulamentar através de dispositivo legal o acesso à in-
formação não garante que ele esteja ocorrendo na prática. Daí a importância da 
transparência passiva, entendida como a obrigação do Estado em disponibili-
zar a todo o cidadão que solicite o acesso a documentos oficiais, exceto aqueles 
protegidos em razão de segurança nacional, direitos de terceiros ou segurança 
pública (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO; 2015).

Atendendo às questões 2, 3 e 4 do Quadro 1, nota-se que a Legislação que 
regulamenta o acesso à informação nos municípios que se adequaram à LAI 
tem atendido, em geral, o que ela preconiza. Quanto à localização no portal, da 
indicação quanto à existência de um SIC Físico para atendimento presencial ao 
cidadão, apenas dois municípios não cumprem com este quesito, Bossoroca e 
Salvador das Missões. Quanto à questão 5, os requisitos necessários para que o 
cidadão possa efetuar um pedido de acesso à informação de forma presencial é 
o nome do órgão para a entrega do pedido, endereço, telefone, horários de fun-
cionamento e o agente público responsável pelo portal de acesso à informação.

Respondendo aos questionamentos 6 a 10, do Quadro 1, foram enviados 
aos 25 municípios, via SIC eletrônico, quatro pedidos reais de acesso à informa-
ção, em quatro áreas distintas, conforme orientação metodológica do guia de 
aplicação da EBT (CGU, 2015), conforme detalhado no Quadro 2.
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Quadro 2 – Pedidos reais de acesso à informação, encaminhados aos municípios do 
COREDE Missões

Área Pedido de acesso

Saúde Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, que me seja enviada 
uma relação com os hospitais mantidos pelo governo do estado que 
disponibilizam atualmente o tratamento de quimioterapia.

Educação Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, que me seja enviada 
uma relação contendo as escolas da rede estadual de ensino, que possuem 
Educação para Jovens e Adultos (EJA), atualmente em funcionamento.

Assistência 
Social

Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, que me seja enviada 
uma relação com os programas de governo na área da assistência social 
que deverão ser executados no exercício de 2016.

Regulamentação 
da Lei de Acesso 
à Informação

Venho, por meio desta solicitação, pedir que me seja enviado o 
normativo (Decreto e/ou Lei Municipal) que regulamentou a Lei de 
Acesso à Informação no município. Caso não exista, solicito que seja 
informado também.

Fonte: CGU (2015) – adaptado pelos autores.

Por meio do encaminhamento desses pedidos de acesso, foi possível ob-
servar a realidade do cumprimento da transparência passiva pelas prefeituras 
municipais. Considerando o tempo disponibilizado para as respostas ao pedido, 
que é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias, de acordo com a 
própria Lei 12.527/2011, eles foram encaminhados por via eletrônica, recebendo 
avaliação no período de 06/10/2016 a 21/11/2016 e, posteriormente, revisados 
no período de janeiro a março de 2017.

Ao que se refere aos meios para efetivar o pedido de informação, a forma 
mais frequente de solicitação encontrada foi o e-SIC, correspondendo a 84% 
da amostra, ou seja, 21 municípios. Nos outros quatro (Bossoroca, Dezesseis 
de Novembro, São Pedro do Butiá e Ubiretama) pode-se encaminhar o pedi-
do por meio de formulários eletrônicos no “Fale Conosco” ou na Ouvidoria, 
canais que representam modelos básicos de interação em portais eletrônicos 
institucionais, sendo possível encaminhar o pedido de informação a todos os 
municípios, conforme detalhado no Quadro 3, no qual também se apresenta o 
retorno às solicitações.
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Quadro 3 – Monitoramento de respostas aos pedidos de acesso à informação

Cumpre os prazos para 
resposta das solicitações?

Respondeu ao que se 
perguntou, atendendo ao 
pedido de informação?

Município

1ª
 p

er
gu

nt
a:

 “S
aú

de
”

2ª
 p

er
gu

nt
a:

 “E
du

ca
çã

o”

3ª
 p

er
gu

nt
a:

 “A
ss

ist
ên

ci
a 

So
ci

al
”

4ª
 p

er
gu

nt
a:

 
“R
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1ª
 p
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 “S
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”

2ª
 p

er
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a:

 “E
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3ª
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”

4ª
 p
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“R
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ta
çã

o 
da

 L
A

I”

Bossoroca X X X X

Caibaté X X X X X X

Cerro Largo X X X X X X

Dezesseis de Novembro

Entre Ijuís

Eugênio de Castro X X X X X X P X

Garruchos

Giruá X X X X X X P  X

Guarani das Missões

Mato Queimado X X X X X X  X  X

Pirapó

Porto Xavier X X X X X X  X  X

Rolador  X X

Roque Gonzales

Salvador das Missões

Santo Ângelo X X X X P P  X  X

Santo Antônio das 
Missões

X X X X P P P

São Luiz Gonzaga X X X P P  X

São Miguel das Missões

São Nicolau X X X X X P  X  X

São Paulo das Missões X X X X X X P  X

São Pedro do Butiá X X X  X

Sete de Setembro

Ubiretama X X X X P P P  X

Vitória das Missões X X X X X  X

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
P= parcialmente
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Observou-se, no Quadro 3, que nove municípios (36%) não atenderam 
ao pedido de acesso à informação, deixando de cumprir a transparência passi-
va, isto é, para eles a solicitação foi encaminhada via portal eletrônico, mas não 
houve atendimento da solicitação. Essa é a realidade dos seguintes municípios 
da região: Dezesseis de Novembro, Entre Ijuís, Garruchos, Guarani das Mis-
sões, Pirapó, Roque Gonzales, Salvador das Missões, São Miguel das Missões e 
Sete de Setembro.

Em uma pesquisa desenvolvida por Raupp (2016) sobre a realidade da 
transparência passiva em prefeituras dos maiores municípios brasileiros, os re-
sultados apresentam índices bem maiores, apontando que (73,85%) das prefei-
turas não atendem aos pedidos de informações encaminhados ou atendem de 
forma considerada insuficiente e fora do prazo legal. Michener, Moncau e Velas-
co (2014) realizaram duas avaliações para analisar a aplicação da LAI, enviando 
717 pedidos de acesso à informação, sendo 453 deles na avaliação geral e 264 
na avaliação do Poder Judiciário, para 173 órgãos públicos dos três poderes e 
de oito unidades federativas (nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, bem como em suas respectivas capitais, além do Distrito Federal e da 
União). Houve variação considerável entre as diversas unidades federativas: na 
pesquisa geral, apenas 315 pedidos (69%) foram respondidos; no Judiciário, ape-
nas 160 (61%), sendo que destes somente 69 (26%) foram considerados como 
respostas suficientes. Os resultados da pesquisa de Michener, Moncau e Velasco 
(2014) coadunam com a pesquisa em curso, sendo que, em média, um de cada 
três pedidos encaminhados foi completamente ignorado, alcançando uma taxa 
de 33% de não atendimento aos pedidos de acesso à informação.

O fato de as prefeituras não atenderem as solicitações encaminhadas, ne-
gligenciando ao pedido de acesso a informação por parte dos pesquisadores (no 
caso representando um cidadão comum), vem a confirmar o que afirmam Por-
tella e Côrtes (2015, p. 1106), que “não há outra alternativa a considerar senão 
a de equiparar um SIC-eletrônico inoperante à inexistência de tal sistema, ao 
menos para fins de enquadramento normativo”. Para estes autores, não há valor 
nenhum na criação e implantação de uma página indicativa do SIC, se os cida-
dãos não forem atendidos em suas consultas, pois a finalidade deste instrumento 
virtual é incentivar e estreitar a relação entre governo e cidadão, além de pro-
porcionar maior praticidade no exercício da cidadania e participação popular.
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Em 14 dos municípios, correspondendo a 56% da amostra, os pedidos de 
acesso foram atendidos parcialmente6: Bossoroca, Caibaté, Cerro Largo, Eugênio 
de Castro, Giruá, Rolador, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Luiz 
Gonzaga, São Nicolau, São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, Ubiretama e 
Vitória das Missões. Esse resultado corrobora o estudo de Pinho (2008), em nove 
portais eletrônicos dos estados considerados mais desenvolvidos do país e do Dis-
trito Federal, onde constatou que o problema não é de falta de tecnologia, não que 
esta não deva ser aperfeiçoada e melhorada constantemente, mas sim de cultura 
política e desenvolvimento político, o que tem impedido os governos de incor-
porar a cultura de utilização das TICs. Raupp (2016), ao investigar a realidade da 
transparência passiva em prefeituras dos maiores municípios brasileiros, observou 
que o descumprimento da LAI ocorre na maioria dos municípios, ora por pro-
blemas no portal, ora por problemas no retorno às solicitações de informações.

E somente em dois, correspondendo a (8%) do total da amostra, os pedi-
dos de acesso à informação foram totalmente atendidos: Porto Xavier e Mato 
Queimado. Este resultado corrobora o estudo de Raupp (2016), que, mesmo 
tendo identificado taxas de respostas correspondentes a 22,26%, afirma haver 
uma inversão entre a regra e a exceção, pelo fato de ser a minoria dos municípios 
que atende a legislação, quando deveria ocorrer o contrário. A Tabela 1 apresen-
ta um resumo da transparência passiva dos municípios do COREDE Missões.

Tabela 1 – Síntese da transparência passiva dos municípios do COREDE Missões

Categorias Nº. Percentual

Municípios em que não foi possível encaminhar o pedido de acesso à 
informação

0 0%

Municípios cuja solicitação foi encaminhada, mas não houve retorno 9 36%

Municípios em que a solicitação foi encaminhada e houve retorno 
parcial

14 56%

Municípios em que a solicitação foi encaminhada e houve retorno 
satisfatório

2 8%

Total 25 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

6 Classificação dada à resposta a pedido de acesso em que a informação solicitada foi franqueada 
parcialmente ao requerente (CGU, 2015).
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De modo geral, compreende-se a partir da Tabela 1 que 36% dos municí-
pios foram considerados pouco transparentes na forma passiva. Em 56% houve 
retorno parcial aos pedidos de acesso à informação, sendo assim considerados 
por não atenderem plenamente ao que foi solicitado, encaminhando resposta que 
não atendia ao requerido e somente 8% dos municípios podem ser considerados 
transparentes na forma passiva. O mau desempenho na questão da transparên-
cia passiva inviabiliza a essência da LAI, visto que esta legislação versa sobre a 
regulamentação da transparência passiva e sobre a classificação de documen-
tos, além de incorporar informações obrigatórias a efetivação da transparência 
ativa (ARRUDA, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado neste capítulo teve por objetivo verificar o grau de 
cumprimento às normas da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e a 
realidade da transparência passiva, por meio da aplicação da EBT nos portais 
eletrônicos dos municípios do COREDE Missões. Pode-se mencionar que a rea-
lidade dos municípios investigados não se apresenta de forma satisfatória, sendo 
que 36% não atenderam ao pedido de acesso à informação, deixando de cum-
prir com a transparência passiva, 56% atenderam parcialmente e apenas 8% do 
total da amostra atendeu totalmente aos pedidos de acesso.

Constatou-se que muito se tem a avançar para que na região de abran-
gência do COREDE Missões a LAI alcance efetividade, de forma que não seja 
considerada como uma obrigação jurídica, mas como uma política pública de 
transparência e accountability, que permita através da disponibilização do aces-
so à informação o exercício da cidadania e o consequente controle social. Nessa 
perspectiva, Araújo e Mello (2016), em uma avaliação da lei de acesso à infor-
mação brasileira, discorrem sobre a prevalência nos municípios de uma “cultu-
ra do pen drive”, a qual não se trata somente da cultura do sigilo, mas da prática 
da apropriação pessoal, por parte do servidor público, da informação sob seu 
gerenciamento. Esse servidor não compartilha a informação nem sequer com 
os demais servidores, muito menos com o cidadão.

Uma pesquisa sobre valores, conhecimento e cultura de acesso à informa-
ção pública no Poder Executivo Federal Brasileiro foi promovida, em 2011, pela 
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Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com a Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), com servidores 
públicos, para avaliar a política de acesso à informação pública. Os resultados 
apontam que, ainda que os servidores percebam como adequada a política de 
transparência e acesso às informações, a cultura do segredo permanecia nas vá-
rias opiniões quanto aos fatores negativos à concretização da legislação de acesso 
e transparência. Um exemplo demonstrado contempla as solicitações excessivas 
e descabidas, má utilização das informações, vantagens desproporcionais e in-
devidas para grupos de interesse bem situados para obter essas informações e 
usá-las para seus fins privados e uso político das informações obtidas. Por outro 
lado, os participantes reconheceram pontos positivos que poderiam ocorrer da 
legislação, como mais transparência sobre as atividades da Administração Pú-
blica, redução, combate e prevenção da corrupção e fortalecimento da credibi-
lidade e melhoria da imagem da Administração Pública (CGU, 2011).

Os resultados obtidos contribuem no campo prático e teórico. Em termos 
práticos, apresenta-se um diagnóstico da regulamentação da LAI e da atual situa-
ção da transparência passiva na gestão pública municipal no âmbito do CORE-
DE Missões, permitindo aos cidadãos conhecer melhor o ambiente onde vivem 
e investem, afim de refletir sobre a eficiência na gestão pública e a suficiência ou 
não das informações disponibilizadas, para assim poder intervir no processo de 
formulação de políticas públicas que possam auxiliar no desenvolvimento regio-
nal. Teoricamente os resultados da pesquisa contribuem no sentido de propor-
-se a investigar um tema que, segundo Raupp (2016, p.49), “é evidente a carên-
cia de estudos sobre transparência, particularmente em relação à transparência 
passiva, tema discutido de forma incipiente em eventos e periódicos nacionais”.

Cabe destacar que ainda que o estudo tenha rigor metodológico, é neces-
sário apontar suas limitações. Uma delas é o fato de no ano de 2016 ter ocor-
rido eleições para o pleito municipal, acarretando na mudança de governo na 
maioria dos municípios que compõem a amostra, o que pode ter influenciado 
no atendimento aos pedidos de acesso. Outra limitação diz respeito à exigui-
dade de pesquisas sobre a transparência passiva e a falta de uniformidade na 
apresentação dos conteúdos nos portais eletrônicos, surgindo dessas limitações 
campo para futuras pesquisas.
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INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo, as relações entre organizações e sociedade vêm se 
transformando e alterando as demandas recíprocas. Em meio às pressões im-
postas às organizações, a responsabilidade social tornou-se fundamental para o 
desenvolvimento e crescimento das organizações visto que a sociedade lhes exi-
ge uma postura ética e social. Nesse contexto de cobranças e pressões externas 
por práticas sociais que evidenciem a responsabilidade social das organizações, 
inserem-se as Instituições de Ensino Superior (IES), que são organizações fo-
cadas na Educação e formação de seres humanos. Como formadoras de profis-
sionais, as IES têm importante papel na formação dos seus alunos em contextos 
que extrapolam as habilidades e competências técnico-científicas, abordando 
também conhecimentos sobre comunidade, questões sociais, ambientais, cul-
turais e de postura ética e engajada. Sendo assim, cabe às universidades trazer 
ao conhecimento dos seus alunos os problemas da sociedade em geral e de for-
ma particular da sua região ou cidade para que através deles possam ser criadas 
soluções viáveis, inovações e responsabilidade com a sociedade de forma geral.

A Universidade Regional do Alto Uruguai e Missões – Extensão Cerro Lar-
go, desde a sua concepção, tem definido como um dos princípios de sua atua-
ção a relação estreita com a comunidade local. Isso significa avançar nas ações 
de extensão, promovendo uma integração entre os conhecimentos acadêmicos, 
as problemáticas locais e participação na comunidade.

Nesse sentido, a abordagem de responsabilidade social neste capítulo é 
construída a partir dos conceitos de extensão universitária e leva em conside-
ração os benefícios para a IES, para os participantes discentes e docentes e para 
a sociedade. Por meio da extensão universitária, que é alicerçada no diálogo, é 
possível realizar o processo de interação social, ou seja, o empoderamento das 
representações coletivas, por meio da combinação entre a teoria e a prática social.

A experiência relatada faz-se a partir de um conjunto de cinco ações reali-
zadas no âmbito da extensão universitária com ações de responsabilidade social 
na URI Cerro Largo: Curso de Microsoft Excel®, Natal Solidário, Campanha de 
Doação de Sangue, Campanha Criança Vestida, Criança Feliz e Campanha de 
Agasalho e Alimentos. O objetivo deste capítulo, portanto, é apresentar as ações 
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a partir do referencial teórico que posiciona a extensão universitária como ações 
de responsabilidade social universitária.

Trata-se de tema relevante no contexto do desenvolvimento local por três 
razões principais. A primeira diz respeito à sistematização de um trabalho que, 
embora embrionário, serve de referência para a formação de pessoas preocupa-
das com a problemática socioeconômica da comunidade em que estão envolvi-
dos. A segunda é a apresentação de uma experiência que está sendo construída 
e que, a partir disso, pode servir de inspiração para novos estudos e novas prá-
ticas de intervenção na realidade concreta, o que atende às atuais características 
do processo de ensino-aprendizagem de um profissional com formação ética. E 
a terceira é a preocupação da área de ensino, pesquisa e extensão em Adminis-
tração e Contabilidade em difundir casos e metodologias que possuem perspec-
tivas metodológicas e epistemológicas coerentes com a realidade do docente, do 
discente e demais integrantes da instituição de ensino.

As opções metodológicas são as próprias das ciências sociais aplicadas, de 
estilo qualitativo, com a realização de um relato de experiência, que se caracteri-
za pela obrigatoriedade da demonstração de uma experiência prática para maior 
compreensão e fundamentação de uma teoria (CESED, S/D. p. 1).

A estrutura do estudo está dividida em três partes, além desta introdução 
e das considerações finais. Na primeira, faz-se a contextualização da URI Cerro 
Largo, com seu histórico de formação e características atuais. A segunda traz 
os referenciais de análise: responsabilidade social, extensão universitária e res-
ponsabilidade social universitária. Na sequência, apresentam-se as cinco ações 
de responsabilidade social universitária desenvolvidas pela comunidade acadê-
mica da URI Cerro Largo.

URI CERRO LARGO: HISTÓRICO E 
CARACTERÍSTICAS ATUAIS

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões (URI) é 
uma instituição integrada, regional, comunitária e multicampi, reconhecida 
pela Portaria nº 708, de 19 de maio de 1992, cuja missão é “Formar pessoal ético 
competente, capaz de construir o conhecimento, promover a cultura, o intercâm-
bio, a fim de desenvolver a consciência coletiva na busca contínua da valorização 
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e solidariedade humana”. A URI, Extensão de Cerro Largo, está inserida no mu-
nicípio de Cerro Largo e região. Identifica-se como uma instituição compro-
metida com o desenvolvimento e o futuro da região onde atua, reconhecendo 
a necessidade de preparar pessoas para enfrentar os desafios na condução de 
sua missão institucional, planejando suas ações de modo a atender as necessi-
dades educacionais.

A Unidade de Cerro Largo contribui com a inclusão social e o desenvolvi-
mento econômico e social da região pela proposta de um ensino diferenciado. 
O seu centro de interesse e busca permanente converge para o ensino superior 
caracterizado pelo compromisso de entregar à comunidade egressos com con-
dições de atuar, de forma eficaz e a partir de uma formação sólida, atual e hu-
mana, nas demandas das organizações e na transformação da realidade social 
por intermédio do uso de seus conhecimentos adquiridos.

A URI traz em sua bagagem o papel de impulsionadora do desenvolvimento 
social e regional, pois sendo uma Universidade comunitária, cumpre sua missão, 
também, como fator de mudança cultural, imprescindível diante deste mundo 
cada vez mais globalizado, na área econômica e cultural. Assim, a Universidade 
assume o papel de preparar novos profissionais, gerando e difundindo conhe-
cimento, informação e tecnologia para os setores.

Nesse contexto, temos a URI buscando cumprir seu papel social na comu-
nidade em que está inserida, dando ênfase aos seus projetos de extensão, pois a 
extensão é vista como uma forma de interação universidade-comunidade, num 
processo educativo, cultural e científico que articula ensino e pesquisa de forma 
harmônica e estabelece ação transformadora na relação de troca de informações e 
saberes. Dessa forma, as políticas de extensão na URI envolvem e criam condições 
para a formação de cidadãos capazes de integrar-se às ações que promovam o desen-
volvimento sustentável da comunidade, difundindo e transferindo conhecimento.

REFERENCIAIS DE ANÁLISE

Os referenciais de análise utilizados no estudo que constitui este capítulo estão 
alicerçados em uma perspectiva que vai além da epistemologia sobre a atuação da 
universidade, focando na atuação que extrapola a formação profissional, ou seja, a 
formação do profissional na sua concepção de ator integrante de uma comunidade.
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Nesse sentido, recorre-se à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e ex-
tensão, colocada na Constituição Federal de 1988 como um princípio a ser se-
guido, já que, no artigo 207, se estabelece que “as universidades gozam de auto-
nomia didático-científica, administrativa e de gestão e obedecerão ao princípio 
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1998). Esse 
princípio, hoje, coloca-se como um requisito para as instituições serem consi-
deradas universidades (MOITA; ANDRADE, 2013) e, portanto, pode ser um 
ponto de partida para posicionar as funções da universidade no contexto atual. 
Sendo esse tripé apontado como caminho elementar para a construção de uma 
universidade de bom nível acadêmico (PUCCI, 1991), ele deve ser integrado, 
nunca compartimentado; seus elementos devem ser equivalentes e sempre me-
recer igualdade de tratamento por parte das instituições de ensino superior 
(RAYS, 2003; MOITA e ANDRADE, 2013).

O entendimento sobre extensão universitária, conforme estabelecido no I 
Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão, em 1987, foi corroborado no 
Plano Nacional de Extensão Universitária:

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que ar-
ticula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação trans-
formadora entre Universidade e Sociedade. [...] é uma via de mão-dupla, com 
trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, 
a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No 
retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, sub-
metido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que 
estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como 
consequências a produção do conhecimento resultante do confronto com a 
realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico 
e a participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. (FOR-
PROEX, 2000-2001, p. 5).

A extensão universitária, se por muito tempo fora colocada como uma 
função menos importante, passa, neste novo contexto a ser integrante de todo 
um processo que possibilita a relação da universidade com uma realidade con-
creta, com os saberes e situações que se encontram na sociedade e não necessa-
riamente nas salas de aula e laboratórios, mas também percebendo o contexto 
social em que está inserido. Por meio do referido tripé é possível articular pes-
quisa e ensino num único processo de aplicação de saberes e de relação com 
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a sociedade, já que, como função acadêmica da universidade, visa integrar os 
saberes gerados nas práticas de ensino e pesquisa para colocar-se como um elo 
entre a universidade e a comunidade e vem transitar como uma ferramenta de 
propiciar um reconhecimento de que a universidade tem uma função social. 
Se colocada ao lado e no mesmo patamar do ensino e da pesquisa, faz-se pos-
sível democratizar a universidade, colocá-la em sintonia com a comunidade, 
com a realidade. Nesse sentido, surge a tendência de repensar a extensão uni-
versitária enquanto atividade acadêmica para colocá-la ao lado do ensino e da 
pesquisa como meio para democratizar o conhecimento produzido e ensinado 
na universidade e, ao mesmo tempo, possibilitar que esta universidade atenda 
às demandas mais urgentes da população, na crítica e na reconstrução de uma 
sociedade mais justa.

Sob essa ótica da extensão universitária, voltado para a coletividade, surge 
um entendimento relacionado com a responsabilidade social, o segundo refe-
rencial abordado nesse estudo. Esse é um conceito que vem se desenvolvendo 
nos campos das ciências políticas, da economia, da administração e da gestão.

A concepção de Estado mínimo, na qual se tem a doutrina da descentra-
lização das políticas sociais e, ao mesmo tempo, a transferência de responsabi-
lidade para organizações da sociedade civil em relação com o surgimento da 
responsabilidade social como um paradigma de atuação de organizações, se-
jam públicas ou privadas para o engajamento da sociedade como um todo para 
a transformação social. Com o Estado mínimo, baseado em economia de mer-
cado, surgem, talvez como reação, algumas pressões impostas às empresas, no 
sentido de que seu papel deve ir além da obrigação de geração de lucro para os 
acionistas, oferta de empregos e cumprimento com as obrigações legais vigentes 
e devam promover práticas voltadas ao ambiente, natural e humanos, sabedor 
da necessidade de ir além daquele seu papel básico de geração de lucros, levan-
do em conta também os resultados e impactos das ações e atividades geradas 
na própria organização, para seus membros, para grupos de interesse com os 
quais se relacionam e na cidadania coletiva (PERNALETE; ORTEGA, 2010). A 
partir dessas pressões e das novas demandas da sociedade com as empresas, a 
responsabilidade social tornou-se fundamental para o desenvolvimento e cres-
cimento das organizações, visto que a sociedade, de certa forma, espera delas 
uma postura ética e socialmente integrada com as comunidades.
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Embora o entendimento sobre responsabilidade social tenha se desenvol-
vido a partir do argumento de que o papel das organizações deve ir além da ge-
ração de lucros e empregos, no início do século XX, esse “ir além” esteve restrito 
à noção de filantropia (TENÓRIO, 2006). Mesmo que essa noção seja limitada 
a doação ou ajuda, ela serve como uma concepção embrionária do que se tem 
no entendimento da responsabilidade social na atualidade:

A forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa 
com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento 
de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futu-
ras, respeitando a diversidade e a redução das desigualdades sociais (ETHOS, 
2011, não paginado).

Dessa forma, parece consenso para diversos autores a noção de que a res-
ponsabilidade social vai além do filantropismo, já que pode ser entendida como 
a ideia de que uma organização deveria olhar além de seus próprios interesses 
e dar uma contribuição para a sociedade (NICHELS; WOODS, 1999); como 
o compromisso da organização em relação a sociedade, expressa por atitudes 
que nela criem um efeito positivo (ASHLEY, 2002);como o grau de obrigações 
que uma organização assume por meio de ações que protejam e melhorem o 
bem-estar da sociedade à medida que procura atingir seus próprios interesses 
(CHIAVENATO e ARÃO, 2004); ou como aquela fundamentada no compromis-
so pessoal e/ou organizacional com o desenvolvimento sustentável, levando em 
conta a ética (GONZÁLEZ, 2009). Para Churchil e Peter (2000), a aceitação da 
responsabilidade social baseia-se, em parte, na visão de que ela interessa para a 
empresa, mas também é uma questão de ética.

Neste cenário de mudanças nas relações das expectativas da sociedade e 
pressões externas por práticas sociais que evidenciem a responsabilidade social 
das organizações, estão inseridas também as Instituições de Ensino Superior 
(IES), organizações focadas na educação e formação acadêmica, profissional e 
na produção do conhecimento. Para Severino, (2008) é na universidade que se 
forma o capital humano e, portanto, não se deve deixar de lado a formação hu-
mana integrada à sociedade. Sob esse posicionamento, surge o terceiro referen-
cial de análise que norteia este estudo, a Responsabilidade Social Universitária, 
hoje requisito inquestionável tanto em IES públicas quanto privadas (ASHLEY, 
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FERREIRA, REIS, 2006), a qual congrega, a partir de uma visão integrada, sis-
têmica e holística, a articulação de departamentos e setores, em um projeto de 
atuação social de princípios éticos e de desenvolvimento social baseado na pro-
moção da equidade e da sustentabilidade, visando à produção e transmissão de 
saberes, de responsabilidade e à formação de profissionais cidadãos igualmente 
responsáveis (VALLAEYS, 2006).

A responsabilidade social pode assim ser entendida:

Capacidade que possui a universidade de difundir e colocar em prática um 
conjunto de princípios e valores, gerais e específicos, por meio de quatro pro-
cessos considerados chaves: gestão, docência, pesquisa e extensão universitária, 
respondendo socialmente desta forma perante a própria comunidade univer-
sitária e o país onde está inserida (JIMÉNEZet al., 2006, p. 15).

A Responsabilidade Social Universitária transcende, portanto, o espaço 
físico da universidade, assumindo um protagonismo crítico, responsável e de 
caráter ético da instituição para solucionar ou, no mínimo, auxiliar na redução 
de problemas sociais no ambiente em atua.Assim, no debate acerca da Respon-
sabilidade Social Universitária – aqui entendida sob a epistemologia da Respon-
sabilidade Social no contexto específico das IES –, as ações de extensão univer-
sitária assumem um papel significativo (RIBEIRO, 2012), já que o elo, o diálogo 
e a relação entre a IES e sociedade podem ser colocados por meio da elaboração 
e execução de projetos e programas de alcance social, tanto no âmbito da insti-
tuição quanto na comunidade em que está inserida. É sob esse arcabouço teó-
rico que são desenvolvidas as ações de Responsabilidade Social na URI Cerro 
Largo, visando, acima de tudo, extrapolar a formação acadêmica, profissional e 
a produção do conhecimento de seu corpo discente, para além disso, formar um 
capital humano consciente e comprometido com as questões sociais, culturais, 
políticas e econômicas, tanto no ambiente interno como externo da instituição.

A URI CERRO LARGO E AS AÇÕES

As ações relatadas são aquelas realizadas a partir do entendimento da neces-
sidade de envolvimento da URI na comunidade em que está inserida. Partindo 
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do tripé das funções da universidade – ensino-pesquisa-extensão –, elaboram-se 
algumas ações de intervenção na realidade concreta. Nesse contexto, destacam-
-se cinco ações importantes: Curso de Microsoft Excel, Natal Solidário, Campa-
nha Criança Feliz, Criança Vestida, Campanha do Agasalho e Mobilização para 
Doação de Sangue, as quais serão relatadas a seguir.

Curso de Microsoft Excel®

Os softwares de planilhas eletrônicas, tal como o Microsoft Office Excel®, 
são ferramentas úteis que contribuem com armazenamento, tratamento e con-
trole de bases de dados de informações. Segundo Jacobs, Robinson e De Paolo 
(2016), por intermédio do uso de Microsoft Excel, é possível organizar as in-
formações de uma empresa a ponto de permitir aos usuários utilizá-las geren-
cialmente. Adicionalmente, retratam ainda que, com o manuseio de alguns re-
cursos e funções, possibilita situações que permitem ao usuário decidir qual a 
melhor opção de negócio a escolher. Mais do que isso, pois para Collins (2017), 
o Microsoft Excel possui recursos avançados a ponto de suportar trabalhos de 
data mining (mineração de dados), que consistem em analisar padrões, relações, 
correlações e tendências nos dados que expressam as operações das empresas, 
de maneira a fornecer ideias de novos negócios aos gestores.

Diante da importância da ferramenta Excel nas atividades empresariais, 
inferiu-se a ideia de que a URI Cerro Largo pudesse ofertar a um grupo de es-
tudantes o curso de preparação profissional quanto ao manuseio do Microsoft 
Excel, atividade de extensão universitária que se iniciou no ano de 2016. A ope-
racionalização consiste no deslocamento de um professor e uma funcionária da 
universidade até a escola conveniada, onde ministram o curso no laboratório da 
escola e auxiliam os alunos a desenvolver as atividades propostas.

O projeto já realizou três experiências: a primeira, com alunos da Escola 
de Educação Básica Eugênio Frantz, na cidade de Cerro Largo (RS); a segun-
da, na Escola Estadual João de Castilhos, na cidade de Salvador das Missões; 
e a terceira, na Escola Estadual Professor Pedro Scher, na cidade de São Pe-
dro do Butiá (RS).
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Figura 1 – Turmas do curso de Ação Social de Microsoft Excel

Fonte: Dados da pesquisa.

Em 2017, realizam-se cursos na Escola Estadual Guaramano, na cidade 
de Guarani das Missões e na Escola Estadual José Adolfo Meister, em Caibaté.

O Natal Solidário

O Natal Solidário é uma ação desenvolvida no âmbito da disciplina Fun-
damentos de Marketing, do 3º semestre do Curso de Administração da URI, 
quando são abordados os aspectos teórico-metodológicos de Marketing Social 
e, portanto, surge em um primeiro momento como uma ação de ensino. Teve 
início em 2014 e segue sendo desenvolvida desde então.

A partir do conhecimento, pelos alunos, sobre a missão da URI e sobre as 
funções de uma universidade, surge a necessidade de extrapolar a sala de aula 
e inserir a realidade concreta nas ações didáticas desenvolvidas pelos docentes 
em suas disciplinas, já que muito da formação ética e comprometida com a co-
munidade passa por esse tipo de envolvimento com questões comunitárias, so-
ciais e ambientais.

O caminho metodológico percorrido para a elaboração do Natal Solidário 
consistiu nas seguintes fases:

Leituras sobre Responsabilidade Social e Marketing Social;
Realização de um seminário no qual os alunos apresentaram conhecimen-

tos teórico-metodológicos e experiências concretas de ações de Responsabilida-
de Social e Marketing Social;

Rodada de um Braimstorming com ideias sobre possíveis temáticas sociais;
Escolha da ação a ser desenvolvida;
Definição de equipes que seriam responsáveis por cada uma das etapas 

integrantes do projeto: elaboração do projeto, apresentação para a direção, 
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comunicação, divulgação e marketing da ação, operacionalização das arreca-
dações e operacionalização das distribuições.

Assim surgiu a ideia de realizar uma ação para distribuição de brinquedos 
e doces arrecadados para crianças carentes no dia 24 de dezembro, véspera de 
Natal. Esses brinquedos e doces figuravam como os presentes de Natal, que fo-
ram arrecadados junto a alunos, professores, funcionários e atores da comuni-
dade, sendo depois embalados com papéis coloridos e fitas, e distribuídos pelos 
próprios acadêmicos e por um “Papai Noel” em comunidades carentes do mu-
nicípio de Cerro Largo.

A campanha já ocorreu em quatro edições (2014 – 2017). Nesse período já 
foram arrecadados e doados aproximadamente 665 brinquedos e 85 cestas de doces.

Figura 2 – Distribuição de presentes – Natal Solidário

Fonte: Arquivo pessoal (dados da pesquisa).

Campanha Doação de Sangue

A campanha de doação de sangue foi elaborada em 2015 e também se ini-
ciou na disciplina do 3º semestre, a partir dos estudos sobre responsabilidade 
social e marketing social. Esse projeto segue a mesma postura epistemológica e 
metodológica da anterior: realização de leituras e seminários sobre responsabi-
lidade social e marketing social, realização de seminários para apresentação de 
conceitos e casos de sucesso, discussões sobre ideias e ações que poderiam ser 
desenvolvidas, definição da campanha, da equipe e dos papeis claramente defi-
nidos para cada grupo de alunos.

Após a estruturação do projeto, foram realizadas ações de sensibilização em 
2016, com apresentações no auditório da universidade para todos os alunos dos 
cursos de Ciências Contábeis e de Administração e visita às salas de aulas para 
reforçar a campanha e realizar o cadastramento de 70 doadores, com a relação 
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dos seus tipos sanguíneos. Foram apresentados dados sobre a problemática da 
doação de sangue e sobre a importância do engajamento da comunidade aca-
dêmica em questões externas.

Figura 3 – Materiais informativos e de divulgação

Fonte: URI Cerro Largo (2016).

São parceiros diretos desse projeto o Hemocentro Regional de Santa Rosa 
(HEMOSAR) e a Associação Hospitalar de Caridade Serro Azul (AHCASA), que 
desempenham, além do papel de divulgadores sobre a importância da ação, o pa-
pel de informar para a Universidade sempre que houver necessidade de doação 
de algum tipo específico de sangue ou mesmo quando os níveis de estoque de 
sangue cheguem a níveis abaixo do necessário para o funcionamento do sistema.

Campanha Criança Vestida, Criança Feliz

A Campanha Criança Vestida, Criança Feliz é a ação de marketing e res-
ponsabilidade social que está sendo realizada pelos atuais acadêmicos do 3º se-
mestre do curso de Administração, também na disciplina de Fundamentos de 
Marketing. Neste ano de 2017, após o caminho metodológico desenvolvido para 
essas ações já no ano de 2015 e replicados em 2016 e 2017, o escopo da ação vol-
tou-se novamente para o público infantil por meio da doação de roupas e cal-
çados para crianças de até 10 anos de idade.

Como estratégia de sensibilização, os alunos responsáveis pela ação visi-
taram todas as salas de aula e também os professores em seus gabinetes de tra-
balho, apresentando a campanha e solicitando que todos participassem com 
doações e também com divulgação para sua rede de relacionamento pessoal 
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externa à URI. Foram disponibilizadas caixas de coletas no saguão de entrada 
e na área próxima à cantina.

Figura 4 – Logomarca de divulgação

Fonte: URI Cerro Largo.

Foram arrecadadas, até o dia 30 de junho de 2017, a quantia de 660 peças 
para doação in loco pelos alunos do 3º semestre de Administração à comuni-
dade carente a ser indicada pelo Centro de Referência em Assistência Social da 
Prefeitura de Cerro Largo.

Campanha do Agasalho e de Alimentos

A campanha do Agasalho e de Alimentos é uma ação de responsabilidade 
social organizada pela Empresa URI Júnior, iniciada no ano de 2016 e replica-
da em 2017. Essa ação, é eminentemente de extensão, já que é desenvolvida no 
âmbito das iniciativas da Empresa Junior, que, por si só, caracteriza-se como 
uma iniciativa importante de extensão e de relacionamento com a comunidade 
regional, por meio do envolvimento dos discentes dos dois cursos – Adminis-
tração e Ciências Contábeis – no ambiente externo por meio de ações de con-
sultorias, estágios e projetos em organizações de Cerro Largo6.

A Campanha do Agasalho e Alimentos tem um formato específico: é lan-
çada no início do mês de junho e estende-se pelos 20 dias seguidos. Tem um 

6 Para informações sobre a Empresa Junior: http://www.uricl.com.br/?pg=noticias&id=355http://www.
uricl.com.br/?pg=noticias&id=590 | http://www.uricl.com.br/?pg=noticias&id=580

http://www.uricl.com.br/?pg=noticias&id=355
http://www.uricl.com.br/?pg=noticias&id=590
http://www.uricl.com.br/?pg=noticias&id=590
http://www.uricl.com.br/?pg=noticias&id=580
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caráter rápido e sua comunicação está pautada na necessidade de ajuda aos mais 
necessitados em função das condições climáticas do nosso estado. Esse formato 
foi estabelecido com o intuito de chamar atenção de toda a comunidade acadê-
mica para a importância de ajudar as pessoas mais desprovidas. Segundo dis-
cussão dos organizadores, o melhor mês para isso é junho, quando se iniciam as 
temperaturas mais baixas do ano. O ponto de coleta principal é na própria URI 
Cerro Largo, mas por meio do site oficial da universidade divulga-se a possibi-
lidade de coleta em outros locais, mediante solicitação.

Figura 5 – Logomarca de Divulgação da Campanha

Fonte: URI Cerro Largo.

Figura 6 – Imagens dos momentos das doações

Fonte: Arquivo pessoal (dados da pesquisa).

Importante salientar que as campanhas de responsabilidade social da URI 
Cerro Largo complementam-se entre si e ainda se complementam no tripé 
ensino-pesquisa-extensão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fazer parte de uma universidade, seja como docente, seja como gestor, fun-
cionário ou aluno, é algo que desperta o interesse por melhor compreender a 
dinâmica desta instituição no desempenho de suas funções básicas e seu papel 
principal na produção e difusão do conhecimento para o desenvolvimento de 
uma determinada sociedade. A URI Cerro Largo, às vésperas de completar 25 
anos de atuação no município de Cerro Largo (RS), compreende a importância 
do tripé formado pelo ensino-pesquisa-extensão de forma imprescindível para 
o planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades curriculares e es-
tratégicas que pretendem tomar o conceito como princípio norteador das prá-
ticas cotidianas na instituição.

A missão de uma universidade está pautada na construção, projeção e di-
fusão do conhecimento, funcionando como um instrumental de entendimen-
tos, compreensão e expressão dos movimentos sociais, políticos, econômicos e 
culturais produzidos pelo Estado, mercado e Sociedade. Porém, como deten-
tora de saberes e de conhecimentos, entende-se que há ainda uma missão que 
vai além do dever de expor para a sociedade o surgimento de novas abordagens 
para compreensão de fenômenos organizacionais. Ou seja, atuar no sentido de 
agregar os seus conhecimentos além de extrapolá-los à sociedade, inserindo a 
sociedade nos seus processos. Um relato de experiências é uma forma contem-
porânea de produção, difusão do conhecimento e divulgação de saberes, em que 
os atores envolvidos podem expressar suas vivências, dificuldades e desafios, 
valorizando as diferentes formas de saber, integrando conhecimento acadêmi-
co-científico com a produção de conhecimento em toda a sociedade. Esse é o 
contexto de apresentação deste estudo: dividir conhecimento sobre as ações de 
extensão aliado ao conhecimento tácito e empírico do público envolvido. Essa 
rede de atuação conjunta propicia o desenvolvimento de experiências.

As ações de extensão aqui relatadas demonstram o comprometimento do 
público interno da URI Cerro Largo com o público externo. Para os discentes, 
o objetivo maior é a consolidação de uma postura cidadã, pautada na criação 
de capital humano que extrapola a necessidade de formação científica. A partir 
dessas ações relatadas, percebe-se que projetos de extensão realizados oferecem 
formação além dos limites da sala de aula, transitando por inúmeras práticas 
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interdisciplinares focadas no relacionamento e na discussão sobre questões per-
tinentes a sociedade. Evidencia-se, portanto, que a URI Cerro Largo, ao estimu-
lar esse tipo de projeto, cumpre e operacionaliza seu papel institucional de in-
dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto na Cons-
tituição brasileira de 1988, em seu artigo 207, “[...] obedecerão ao princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, princípio reforçado por 
Pucci (1991), Rays (2003) e Moita e Andrade (2013).
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INTRODUÇÃO

Líderes, formuladores de políticas, profissionais e pesquisadores que debatem 
questões inerentes ao desenvolvimento frequentemente se deparam com o fato 
de políticas públicas bem-intencionadas não produzirem resultados esperados.

Significativa parte de pensadores acreditam que a resposta para tais inda-
gações estaria voltada não apenas na avaliação sobre os adequados tipos de po-
líticas públicas, mas nos atributos e condições que levam políticas ao apoio de 
melhorias na qualidade de vida.

Muitas pesquisas têm considerado a governança –o modo como os gover-
nos, cidadãos e comunidades participam da formulação e aplicação de políticas 
– como elemento-chave para tal entendimento.

Considerando que o papel do Estado como indutor do desenvolvimento 
torna-se questionável, decorrente do fato de orçamentos públicos e instrumen-
tos de assistência estarem sobrecarregados, a necessidade de uma colaboração 
mais estreita com a sociedade civil, governos e organizações privadas se estabe-
lece como desafio a um desenvolvimento eficaz e duradouro.

Tal coordenação de esforços para conjunto tão diversificado de grupos, re-
quer clareza de funções e responsabilidades, juntamente com normas de ação 
eficazes no cumprimento dos acordos.

Em tal contexto, o presente capítulo pretende analisar a relação da consulta 
popular (CP) como instrumento de Democracia Participativa e Governança. Tal 
pesquisa ocorre através do tratamento de dados secundários e pesquisa biblio-
gráfica, analisando a evolução histórica da participação dos eleitores residentes 
na região compreendida pelo COREDE Missões, nos processos de participação 
democrática estabelecidos pela consulta popular, no período 2005 a 2014. Bus-
ca-se avaliar sob uma ótica quantitativa como ocorre o processo de cooperação 
de planejamento territorial, em torno de um instrumento de governança ter-
ritorial, verificando se os atributos de comprometimento e cooperação podem 
ser expressos em termos de participação popular.

Também se busca de forma introdutória verificar se o grau de utilização das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no processo de Democracia 
Participativa gera um movimento de exclusão dos municípios periféricos da arena 
de negociação em decorrência das deficiências infraestruturais de comunicação.
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O capítulo desenvolve-se em três seções: a primeira constitui-se de uma 
abordagem teórica do Planejamento Territorial e dos Processos Democráticos 
Participativos; a segunda apresenta a apreciação teórica do papel das TICs no 
processo de consulta popular do Rio Grande do Sul; na terceira seção analisam-
-se os dados da participação democrática do COREDE Missões e de seus muni-
cípios nas consultas populares entre 2005 e 20146, assim como a utilização das 
TICs (votos pela Internet) nesse sistema de democracia participativa.

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

O Relatório de Desenvolvimento Mundial, publicado em 2017 pelo Ban-
co Mundial, dispensou maior atenção para a abordagem da governança, como 
elemento capaz de contribuir de forma mais sólida para impulsionar a prospe-
ridade compartilhada entre países e regiões, bem como, através de uma visão 
transformacional, considerar a governança como dos objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável.

Para o Banco Mundial (2017, p. 3), a governança é definida como proces-
so por meio do qual atores estatais e não estatais, dispostos em diferentes es-
calas, interagem para conceber e implementar políticas públicas no âmbito de 
um dado conjunto de regras informais, criando uma rede complexa de atores e 
interesses que moldam e são moldadas pelo poder.

Nesse processo de entender a governança como integrante do processo de 
desenvolvimento e planejamento territorial, o relatório do Banco Mundial (2017) 
identifica o comprometimento, a coordenação e a cooperação como atributos 
centrais das instituições necessários para garantir que as políticas, as regras e os 
recursos produzam os resultados desejados.

Dessa forma, o Banco Mundial (2017) toma por comprometimento o pro-
cesso no qual os atores confiam na credibilidade das políticas e das instituições 
para que possam calibrar seus resultados. Por cooperação toma-se o entendi-
mento em relação à disposição dos cidadãos em contribuir para o bem público 
e abdicando de postura parasitária. Como coordenação tem-se a capacidade de 
sincronização dos diferentes atores em torno de um objetivo central, gerando 

6 A escolha por esse recorte histórico recai sobre os últimos dados trazidos à sociedade pela Secretaria 
do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã (SEPLAG). Disponível em: http://www.sri.rs.gov.br/.



365

uma espécie movimento simultâneo em torno de alguns fins, o qual fortalece o 
processo de comprometimento entre os agentes.

Portanto, comprometimento, coordenação e cooperação, para o Banco 
Mundial, são funções institucionais essenciais para garantir um processo sus-
tentável de governança territorial, que contribua para a eficácia das políticas 
públicas buscando atingir resultados de desenvolvimento.

O processo de governança manifesta-se em um ambiente em que a eficácia 
dos instrumentos de intervenção e de apoio depende não somente da seleção 
de políticas, mas também da sua implementação e elaboração, no qual ambas 
envolvem um processo de consenso entre diversos atores.

O ambiente em que as decisões (sobre políticas) são tomadas torna-se uma 
arena de negociação, ou seja, um espaço em que diversos grupos e atores inte-
ragem e negociam sobre aspectos de domínio público e no qual os acordos re-
sultantes levam a mudanças futuras nas regras formais (legislação).

Becker e Bandeira (2003, p. 16) registram que as iniciativas devem levar 
em conta a promoção no processo de acumulação do capital social, propiciando 
a participação dos vários atores sociais na busca de soluções para problemas de 
interesse comum, através de amplos processos de negociação. A interação entre 
os diferentes segmentos da sociedade civil e a administração pública, resultan-
te do processo de negociação entre os agentes, deve encarada como um impor-
tante instrumento para a consolidação de relações de confiança entre os atores 
sociais, políticos e econômicos, públicos e privados, contribuindo, portanto, a 
longo prazo, para a acumulação de capital social.

Assim, a distribuição de poder é um elemento-chave para o funcionamen-
to do debate de políticas e do processo de governança. Durante os processos de 
negociação de políticas, uma distribuição desigual de poder – assimetria de po-
der – pode influenciar a eficácia das políticas. A assimetria de poder não é ne-
cessariamente prejudicial, e pode, na verdade, ser um meio de atingir a eficácia 
por meio de autoridade delegada. Em contraste, manifestações negativas de as-
simetrias de poder se refletem na captura7, clientelismo8 e exclusão.

7 Por Captura o World Development Report 2017: Governance and the Law, 2017, define como uma das 
manifestações das assimetrias de poder – a capacidade de grupos infuentes “capturarem” políticas e 
utilizá-las para seus específicos e individuais.

8 Por clientelismo o World Development Report 2017: Governance and the Law, 2017, define como uma 
estratégia política caracterizada pela oferta de bens materiais em troca de apoio eleitoral. Segundo 
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Quando atores com posições privilegiadas são excluídos da arena de nego-
ciação acerca das políticas públicas, a violência pode tornar-se a maneira pre-
ferida – e racional – para certos indivíduos e grupos buscarem seus interesses, 
contribuindo para a realização de negociações malsucedidas entre os partici-
pantes das arenas de negociações. A exclusão, que pode se manifestar pela falta 
de acesso a serviços, recursos, entre outras formas, tende a reforçar assimetrias 
de poder e perpetuar resultados inequitativos e instáveis.

Dessa forma a qualidade democrática e a transparência dos processos de 
estabelecimento de políticas públicas tornam-se pré-requisitos indispensáveis 
para a eficácia das políticas públicas e aceitação social.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA VIA CONSULTA POPULAR E 
SUA RELAÇÃO COM PLANEJAMENTO TERRITORIAL

A abordagem sobre os territórios9 dado um contexto de desenvolvimento 
é um debate que tem atraído a atenção de significativa gama de pesquisadores 
nas últimas décadas, tentando entender e explicar os porquês das inequidades 
entre diferentes regiões que a dinâmica econômica tem causado.

Assim como em pesquisas anteriores, utilizamos a visão de Etges (2005) 
ao definirmos território:

[...] o território tem que ser visto como algo que está em processo, uma for-
ma-conteúdo, o traço de união entre o passado e o futuro imediato. Ele tem 
que ser visto como um campo de forças, como um lugar de exercício, de con-
tradições entre vertical e o horizontal, entre o Estado e o mercado, entre o uso 
econômico e o uso social dos recursos. (2005, p. 37).

Por Desenvolvimento Territorial, utilizamos a abordagem de Etges 
(2005), que apresenta duas concepções de Desenvolvimento: a) uma Dinâmica 

essa fonte a significância dessa estratégia reside na contribuição para entender por que as políticas 
que buscam promover equidade são, frequentemente, ineficazes.

9 A ideia de território aqui assumida é baseada na concepção de Raffestin (1993) e Haesbaert (2002) os 
quais afirmam que o território é produto dos atores sociais, do Estado ao indivíduo. São esses atores 
que produzem o território, composto por nóz, malhas e redes. Assim, na era da globalização, a rede 
assume papel dinamizador do território, não se opondo ao mesmo. Segundo Haesbaert (2002), o 
território não significa somente enraizamento, estabilidade, limite e/ou fronteira, incluindo, também, 
o movimento, a fluidez, as conexões, sendo a rede responsável por transportar o global ao local e 
vice-versa, tendo tanto um caráter técnico, quanto social.
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Homogênea baseada preponderantemente em questões mercadológicas, so-
brepondo-se sobre as sociais, baseado em processos verticais de decisões, em 
que preponderam as deliberações de grupos hegemônicos, os quais susten-
tam um sistema de geração de lucro, ocasionando por vezes, um processo de 
exclusão da sociedade do seu local. A segunda demonstra uma dinâmica re-
sultante da participação da sociedade na identificação do seu conjunto de po-
tencialidades para geração de produção e riqueza, no qual a participação dos 
atores sociais se torna preponderante para a construção de um território com 
orientação horizontal, objetivando a construção de um desenvolvimento sus-
tentável e não sustentado.

Santos (1996) determina duas forças que agem sobre o processo de orga-
nização dos territórios, denominadas de forças centrífugas e centrípetas. As 
primeiras quando retiram da região os elementos do seu próprio comando, 
que podem ser consideradas um fator de desagregação, pelo fato de o centro 
de comando das decisões estar localizado fora e longe do território, tendo di-
ficuldades de entender as reais necessidades e dinâmicas sociais do território, 
cujo resultado é um processo de verticalização territorial. Forças centrípetas 
seriam aquelas com potencial de conduzir a um processo de horizontalização, 
em que o comando e as decisões estariam estabelecidos no próprio territó-
rio, com a participação dos agentes no processo de planejamento territorial.

A participação ativa dos atores locais, no exercício da governança territo-
rial, efetiva-se nos processos de concertação social, pela elaboração dos consen-
sos grupais ou corporativos, constituindo-se numa das condições básicas para 
que se efetive uma gestão territorial do tipo societária.

Córdoba (2010) explica que o desafio é repensar um conjunto de proce-
dimentos, práticas sociais e políticas de planejamento territorial. Esses proce-
dimentos ocorrem a partir de bases mais horizontais, mais participativas, com 
perspectivas de ação e de avaliação que busquem integrar aos diferentes segmen-
tos sociais os distintos níveis escalares de gestão territorial, para que se consiga 
avançar em torno de um desenvolvimento regional.

Tenório e Rozenberg (1997) destacam que a participação popular deve ser 
vista como o grande instrumento de acesso à cidadania, alegando que, em sua 
plenitude, a cidadania só se consolida na presença de uma participação enten-
dida como ação coletiva e exercício consciente e voluntário.
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Boscherini e Poma (2000), em sentido semelhante, referem-se ao sistema 
institucional territorial como o conjunto de agentes locais que precisam avan-
çar do papel de ferramentas de government do território para agentes de gover-
nança territorial.

Ao assumir o presente conceito de governança territorial admite-se o con-
ceito já tratado anteriormente pelo Banco Mundial (2017), no qual a sociedade 
civil é estabelecida como uma das fontes de poder nos processos de governança, 
referindo-se a um processo de interação entre micro e macro atores que, efeti-
vamente, contemplam a perspectiva de afirmação dos interesses e necessidades 
territoriais – processos horizontais planejamento territorial.

Bardhan (2004), ao tratar dos processos de descentralização de planeja-
mento em governos locais, de forma incisiva, realça os benefícios desse método, 
mas atenta para possíveis vícios. Um deles é relacionado ao que se denomina 
“captura”. Refere-se ao sistema de aprisionamento que as elites locais estabele-
cem aos governos em virtude da sua capacidade de investimento e indução ao 
progresso. Segundo o autor, a facilidade ou dificuldade de captura tem relação 
com vários fatores, dentre os quais se encontram: o nível de desigualdade social 
e econômica local; a tradição de participação política; o grau de consciência do 
eleitor; o nível de transparência dos processos democráticos locais, quando da 
tomada de decisão e prestação de contas dos governos; a forma de atuação dos 
meios de comunicação locais. A relativização da força das elites locais e o for-
talecimento da sociedade civil só se efetivam em processos qualificados de go-
vernança territorial.

PROCESSOS DEMOCRÁTICOS PARTICIPATIVOS – CONSULTAS 
POPULARES E AS TICs

No Brasil, a partir do início do século XXI, os gestores públicos desperta-
ram para a importância das TICs como instrumento de governança territorial. 
A partir de então, políticas públicas foram criadas para que as novas tecnolo-
gias impulsionassem a participação cidadã, apoiando a construção de caminhos 
para o desenvolvimento.

Dessa forma, ao abordar o tema democracia, com especial interesse na de-
mocracia representativa, consideram-se as cinco formas de participação popular 
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autônomas e reconhecidas pelo sistema constitucional brasileiro: (1) consulta 
popular; (2) iniciativa popular na proposição de projetos de lei; (3) plebiscito; 
(4) referendo; (5) ação revocatória de mandato.

Resumidamente, a consulta popular é usada quando importantes deci-
sões públicas são tomadas, podendo ser praticada periodicamente acerca de 
um tema. A iniciativa popular ocupa-se da proposição de projetos de lei, que 
está prevista nas três instâncias políticas da Federação. Já o plebiscito, segun-
do Tavares (2000), coloca os cidadãos diante de uma decisão dicotômica im-
plicando uma grande simplificação das questões políticas envolvidas, mas se 
constitui um requisito para “as decisões que envolvem criação, incorporação, 
fusão, subdivisão e desmembramento de Estados e municípios” (TAVARES, 
2000, p. 135).

Por obviedade, nosso objetivo é tratar dos aspectos inerentes ao processo 
de consulta popular. Nesse processo de participação popular e democracia re-
presentativa, o uso das TICs é considerado por Subirats (2002) como um instru-
mento passível de melhora no seu funcionamento e de suporte. Tem a capacida-
de de aprimorar a relação entre cidadania e instituições representativas, criando 
novas vias para compreender a cidadania e a política democrática, utilizando as 
potencialidades que elas oferecem.

Através da democracia eletrônica, a sociedade poderia praticar um novo 
tipo de poder civil, o que significaria mais do que a simples habilidade para vo-
tar por meio da técnica. A denominação democracia eletrônica refere-se às re-
lações políticas que se dão por meio da rede, enquanto veículo. Sanchez (2007) 
lembra que a rede, por si só, nada mudará sem reformas na maneira como se 
entende o espaço público.

Como ameaça a plena utilização das TICs, Shapiro (1999) atenta para o 
perigo de como os sistemas podem induzir ao abandono dos processos de-
liberativos tradicionais – elemento central no processo de representativida-
de democrática.

Sob o olhar dos fatores limitantes das TICs para promover a inclusão de-
mocrática, Sánchez (1999) salienta que a massiva dependência a essas novas 
tecnologias pode ser temerária em função da possibilidade de uma estratifi-
cação digital, entendida como sendo: a) as desigualdades de acesso físico ao 
aparato tecnológico ou à conexão telefônica; b) a habilidade pessoal (repleta 
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de significação) de utilizar este aparato; e c) a capacidade de adaptação psi-
cológica e cultural às tecnologias, que algumas pessoas e regiões possuem em 
relação às outras.

O acesso desigual às TICs pela sociedade seria fator de questionamento da 
sua utilização em busca de uma democracia mais participativa, o que potencia-
lizaria as desigualdades entre as sociedades, regiões, pessoas, indo de encontro 
às bases de estabelecimento de verdadeiro projeto de desenvolvimento regional 
(SÁNCHEZ, 1999, p. 32).

No estado do Rio Grande do Sul (Brasil), a utilização das TICs para a 
construção de um projeto de planejamento territorial utiliza o sistema de 
participação democrática via sistema de Orçamento Participativo, utilizando 
como instrumento a consulta popular (CP). Nesse sistema de CP, a socieda-
de, através de uma escala regional e um sistema horizontal de planejamento, 
se utiliza da estrutura dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (CORE-
DEs) para definir suas prioridades no que tange à utilização de uma parte dos 
recursos orçamentários de natureza estadual. Após definidas tais demandas, 
através da CP, a população utiliza o exercício democrático do voto (que é fa-
cultativo) para definir quais são as demandas regionais que mais atendem as 
necessidades da sociedade. Nesse processo de escolha, os participantes da CP, 
até o ano de 2015, participavam através de votos físicos e pelo voto via Internet.

O COREDE MISSÕES NA CONSULTA POPULAR

A região territorial que abrange o COREDE Missões está localizada a no-
roeste do estado do Rio Grande do Sul e compreende uma área de 12.855,5 km10, 
formada por vinte e cinco municípios, possuindo 194.933 eleitores, perfazendo 
uma representatividade eleitoral de 2,32%11, em nível estadual.

10 Dados da Fundação de Economia e Estatística (FEE) do Rio Grande do Sul (2013).
11 Dados FEE 2015.



371

Figura 1– Mapa Geográfico do Conselho Regional de Desenvolvimento da Região das 
Missões (RS)

Fonte: Wbatuba et al. (2017).

A população média dos municípios da região, segundo estimativas da FEE 
(2017), é de 10.043,04 habitantes, no qual 44% possuem até 4.999 habitantes, 32% 
com população entre 5.000 e 9.999 hab., 16% teriam população entre 10.000 e 
19.999, sendo que apenas 8% seriam com acima de 20.000 habitantes.

O período de dez anos, compreendido entre 2005 e 2014, demonstra que 
embora o número de eleitores totais do Estado do Rio Grande do Sul (RS) tenha 
crescido 10,03% o número de eleitores da Região das Missões reduziu 0,048%, 
demonstrando também a queda na representatividade eleitoral que em 2005 era 
2,59% passando para 2,35% em 2014.

Inicialmente os dados demonstram um significativo crescimento na par-
ticipação estadual até 2014 (95,17%), sendo que, na região das Missões, o cres-
cimento foi 47,3%.

Em termos de representatividade da Região das Missões (relação entre nú-
mero de votantes na CP em nível de estado e votantes da CP na região), tem-se 
um declínio, passando dos 5,71% verificado em 2005 para 4,31% em 2014, mas 
em votos absolutos, o percentual é de crescimento de 47,3%.
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Quadro 1 – Número de eleitores da consulta popular (RS e Região das Missões), 
percentual de participação, variação anual e taxa média geométrica anual (TMGA) – 

2005-2014
Ano Consulta Popular

Número de Votos
a) Estado b) 

Missões
c) a ÷ b d) Variação 

Absoluta
e) % Evolução 
Anual

f) TMGA

RS Missões RS Missões RS Missões
2005 674.075 38.517 5,71% 95,17% 47,30%
2006 726.980 36.045 4,96% 7,85% -6,42% 7,71% 4,40%
2007 369.417 15.547 4,21% -49,18% -56,87%
2008 478.310 25.847 5,40% 29,48% 66,25%
2009 950.077 43.450 4,57% 98,63% 68,10%
2010 1.217.067 51.384 4,22% 28,10% 18,26%
2011 1.134.141 51.429 4,53% -6,81% 0,09%
2012 1.028.697 47.642 4,63% -9,30% -7,36%
2013 1.125.159 45.079 4,01% 9,38% -5,38%
2014 1.315.593 56.737 4,31% 16,93% 25,86%

Fonte: Dados da pesquisa (elaborado pelos autores).

A taxa anual de evolução dos participantes da CP (calculada média geométri-
ca dos percentuais de comparação anual) apresentou um valor positivo de 7,71%, 
validando o argumento de significativo crescimento sustentável. Com essa mesma 
avaliação em nível de região corediana, a TMGA obtida no referido período foi de 
4,4%, indicando também um índice significativo, dentro de uma realidade de re-
dução do número de eleitores enfrentada pela região e demonstrada na Tabela 1.

Com o intuito de entender o comportamento da CP no RS e na Região das 
Missões, verifica-se através do Quadro 1 que a tendência de participação na CP 
pela região em análise com o RS possui uma correlação de 0,94 – bastante sig-
nificativa, indicando que a região seguiu a tendência do Estado na utilização 
desse instrumento de Participação Democrática. Em ambos os casos a partici-
pação na CP cresceu até 2014, atingindo seu maior patamar (para ambas as es-
calas territoriais), representando um crescimento absoluto de aproximadamente 
95% para o RS e 47% para as Missões.

Com o propósito de conhecer os municípios que apresentaram os melho-
res e os piores resultados em termos de participação na CP, utilizou-se o Qua-
dro 2, que demonstra, ao lado esquerdo, o conjunto dos cinco municípios que 
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tiveram a melhor TMGA para o referido período e, à direita, o rol dos cinco que 
tiveram as piores TMGA, bem como sua população.

Tais dados demonstram que os cinco maiores municípios não aparecem com 
significativas participações, pois apenas Cerro Largo (terceira melhor TMGA) e 
Santo Antônio (quinta pior TMGA), ambos pertencentes ao grupo dos maiores 
municípios, têm participação expressiva.

Quadro 2 – Municípios com maiores e menores taxas médias anuais de participação 
na consulta popular e sua respectiva população, período 2005-2015

Município Nº de habitantes Média anual Participação 

Vitória das Missões 3.417 13,27%

Eugênio de Castro 2.921 8,80%

Mato Queimado 1.877 8,52%

Cerro Largo 14.080 4,95%

Salvador das Missões 2.747 4,58%

Santo Antônio das Missões 10.946 -4,44%

São Miguel das Missões 7.665 -4,49%

Entre-Ijuís 9.402 -7,53%

Ubiretama 2.250 -7,98%

Caibaté 5.209 -8,42%

Fonte: Dados Fundação Economia e Estatística (2017). Estimativa Populacional, ano 2015.

Os dados ainda demonstram que entre os cinco municípios com melhores 
níveis de desempenho no período, quatro deles possuem menos de cinco mil 
habitantes. No grupo dos municípios com piores TMGAs, ou seja, com as me-
nores taxas de desempenho na CP, nota-se que os que têm acima de cinco mil 
habitantes foram aqueles que ficaram aquém do desempenho médio, exceto o 
caso de Ubiretama, que apresentou o segundo pior nível de desempenho médio 
e que possui cerca de 2.200 habitantes.

A partir do entendimento de tais dados, verifica-se que os municípios me-
nores são aqueles que apresentam melhores níveis de participação e desempe-
nho, indicando prematuramente que a coesão territorial em municípios peque-
nos funciona melhor para instrumentos de Participação Democrática. Pesquisas 
posteriores seriam importantes para entender as justificativas dessa baixa parti-
cipação dos municípios com maior número de habitantes.
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A participação das TICs na consulta popular – Caso 
COREDE Missões

A hipótese de que a adoção das TICs seria uma ferramenta de alavancagem 
na participação democrática da sociedade, mostrou-se de certa forma diferen-
te aos resultados constatados. Utilizando dados estatísticos de correlação entre 
o histórico de votos físicos (em cédula) e votos pela Internet, obteve-se um ín-
dice de 0,62, o que indica uma correlação pouco significativa entre ambos, não 
podendo constatar com ênfase, que o aumento dos votos da CP, converge em 
aumento dos votos via Internet.

Figura 2 – Percentual de votos manuais e pela Internet na consulta popular do 
COREDE Missões, 2005-2014
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Fonte: Dados da pesquisa (elaborada pelos autores).

Uma análise prematura dos dados poderia argumentar que a baixa partici-
pação via TICs, justifica-se pelos argumentos de Wilhelm (2000) e Maia (2002) 
os quais atribuem às TICs um processo de assimetrias sociais, econômicas e cul-
turais reforçadas por barreiras digitais, assim como a teoria de Sanchez (1999) 
da estratificação digital.

Para tentar comprovar essa tese, partiu-se para a verificação de quais fo-
ram os municípios que tiveram os maiores e menores níveis de participação, 
utilizando as TICs como meio de validação da sua participação democrática, 



375

conjuntamente com seus dados econômicos e populacionais, para tentar com-
provar a hipótese de que municípios com maior PIB e maior população deve-
riam ter maior participação por serem menos afetados por barreiras ou estra-
tificação digital.

Assim buscou-se capturar os municípios com maior média12 de utilização 
de Internet na consulta popular e a colocação ordinal seus respectivos PIBs13. 
O objetivo do cruzamento dos dados era verificar se os municípios, as variáveis 
PIB e a população seriam elementos para explicar melhores médias de utiliza-
ção das TICs na consulta popular.

Dos cinco maiores PIBs da região, quatro municípios estiveram presentes 
no grupo das cinco maiores médias de utilização da Internet. Na outra ponta da 
tabela, verificamos que entre as cinco piores médias de utilização de Internet, 
tivemos três que apresentam os cinco PIBs mais baixos da região. O próximo 
quadro apresenta o resultado desse cruzamento de dados.

Quadro 3 – Municípios com maior e menor percentual médio municipal de 
utilização das TICs na consulta popular, número de habitantes e ranking regional 

PIB, período 2005-2014

Município Nº de habitantes Ordem PIB per capita % médio TIC

Salvador das Missões 2.747 7º 26,90%

São Miguel das Missões 7.665 2º 18,89%

Entre-Ijuís 9.402 9º 14,59%

São Pedro Butiá 2.899 14º 15,66%

Pirapó 2.619 22º 12,91%

Giruá 16.903 5º 3,46%

São Nicolau 5.378 21º 2,70%

Guarani das Missões 8.146 10º 2,73%

Bossoroca 6.282 4º 2,55%

Sete de Setembro 2.114 12º 2,05%

Fonte: Dados da FEE (2016), considerando PIB 2014 e dados do COREDE Missões (elaborado 
pelos autores).

12 Média aritmética do período em análise.
13 Considerou-se aqui o PIB de 2014, fornecido pela Fundação de Economia e Estatística e estabeleceu-se 

o ranqueamento em termos regionais.
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Os dados demonstram que dentre o grupo dos cinco municípios com maior 
média de utilização das TICs, apenas um encontra-se no grupo dos cinco com 
maior PIB per capita da região e todos os demais com posição mediana. Quan-
do avaliadas as maiores médias de utilização das TICs, pelo atributo de núme-
ro de habitantes, verificamos que três dos cinco municípios possuem menos de 
3.000 hab e nenhum dos cinco possui mais de 10.000 habitantes.

Quando o olhar recai sobre os municípios com menor percentual médio 
de utilização das TICs, verificamos que dois com significativa representatividade 
em termos de PpC (entre os cinco maiores) aparecem nesse rol – Giruá e Bosso-
roca, respectivamente com o quinto e quarto maior PpC da região das Missões 
– e todos os demais com posições medianas. A relação do número de habitan-
tes com tal média de utilização de TICs também não nos traz uma homogenia, 
pois demonstram municípios com população bem dispersa.

Dessa forma, a hipótese de que a maior riqueza por pessoa por municí-
pios indicaria maior grau de utilização das TICs não se sustenta para a amostra 
estudada, assim como não procede tentar relacionar tal variável com o número 
de habitantes daquela municipalidade.

Outro elemento trabalhado na pesquisa foi a Taxa Média Anual de Cres-
cimento (TMAC) na utilização das TICs, com a utilização da média geométri-
ca do índice de variação entre os anos do referido período. Aplicando referido 
método, pode-se verificar quais os municípios que mais ampliaram a utilização 
das TICs e os que tiveram menor desempenho relativo. Dessa abordagem obte-
ve-se os dados apresentados no próximo quadro.

Quadro 4 – Municípios com maior e menor percentual médio anual de crescimento 
na utilização das TICs na consulta popular, número de habitantes e ranking regional 

PIB (2005-2014)

Município TMGA Nº habitantes Ordem PIB per capita

Vitória das Missões 113,56% 3.417 19º

Dezesseis de Novembro 80,41% 2.650 25º

Rolador 78,88% 2.394 8º

Mato Queimado 66,06% 1.877 11º

Porto Xavier 61,85% 10.601 24º

Salvador das Missões 22,80% 2.747 7º

São Luiz Gonzaga 22,37% 35.761 13º
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São Nicolau 22,03% 5.378 21º

Santo Ângelo 10,88% 79.181 16º

Garruchos -3,15% 1.877 6º
Fonte: Dados da FEE (2016), considerando PIB 2014 e dados do COREDE Missões – elaborado 

pelos autores.

Os dados demonstram novamente que os municípios que tiveram a maior 
média de crescimento na utilização das TICs não são os de maior população 
ou que possuem a maior riqueza por habitante. Na outra esfera, no rol dos mu-
nicípios com menor TMAC, visualiza-se a presença dos dois maiores municí-
pios em termos de população, mas periféricos em termos de renda per capita, 
demonstrando ainda que os menores são aqueles que mais utilizaram as TICs e 
que mais ampliaram sua utilização.

Contudo, ainda que se careça de análises mais criteriosas para assumir as 
teses apresentadas, verifica-se que municípios com economias mais bem estrutu-
radas (em termos de amostra) e que possuem população mediana demonstram 
maior tendência para utilização das TICs, gerando fortes indícios de que as ca-
rências em termos de infraestrutura comunicacional dos pequenos municípios 
não justificam a baixa participação, pelo contrário, indicam maior participação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade civil contemporânea, resultado também do avanço dos siste-
mas participativos democráticos, ampliou significativamente as oportunidades 
de escolhas individuais caracterizadas por fragmentações crescentes, pela am-
pla diversificação de relações e experiências, pela pluralidade de estilos de vida 
e multiplicação de identidades pessoais. Identidades essas que, segundo Wood 
(2003), “dissolveram todas as antigas certezas e universalidades”, possibilitando 
novas “políticas de identidade”, representando formas mais inclusivas no alcan-
ce emancipatório das pessoas.

Nesse contexto, tal participação favorece o processo de construção do terri-
tório, fortalecendo as relações sociais mais horizontais entre os agentes, em prol 
de um conjunto de deliberações que possuem a potencialidade de fortalecer as 
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heterogeneidades da região e fazer contraponto às políticas top-down que inva-
riavelmente não condizem com os anseios de sua população.

A consulta popular aparece como um instrumento relativamente novo, 
que visa possibilitar à população do Estado do Rio Grande do Sul o exercício 
dessa condição de participante no processo de expressar suas vontades e hete-
rogenias territoriais.

A Região das Missões do RS, segundo a pesquisa, que se propôs a analisar 
a participação da sua população na CP em termos totais e utilização de TICs, 
representa o dobro da representatividade eleitoral do território, com um cres-
cimento absoluto superior a 45%, embora menor que a tendência estadual, que 
foi superior a 95%. A média anual de crescimento atingiu o índice de 4,4%.

Quando analisado o perfil dos municípios com maior taxa de participação, 
verifica-se que os municípios menores e com menor renda são os que usualmen-
te apresentaram as maiores médias.

Em termos de utilização das TICs, tem-se uma utilização média de 8,37%, 
considerando-se que em 2005 a média de utilização foi de 1,68% (relação entre 
votos pela Internet e votos manuais) e, em 2014, de 14,32%.

Verificou-se que a utilização das TICs não ficou restrita às maiores cidades, 
pelo contrário, apareceu maior grau de utilização nos municípios com PIBs per 
capita e populações menores. Já na análise dos municípios com menor grau de 
utilização, há uma grande incidência dos maiores municípios da região.

A hipótese de estratificação digital e exclusão dos menores municípios – 
em virtude das possíveis carências infraestruturais – não são evidenciadas nesta 
pesquisa, pois os municípios mais periféricos das cidades – região com maior 
infraestrutura – são os que apresentaram melhores resultados tanto em partici-
pação na consulta popular quanto na utilização das Tecnologias de Informação 
Comunicacional para efetivarem suas participações democráticas.

Assim, abrem-se oportunidades para novos estudos, buscando aprofundar 
e conhecer as nuances desse processo de construção territorial e social.
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INTRODUÇÃO

A administração pública tem se constituído como uma área interdisciplinar 
de estudos, que mobiliza pesquisadores das mais diversas ciências, em especial 
as ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, na tentativa de compreender o 
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universo que a envolve, propondo alternativas para os problemas evidenciados e 
apontando caminhos para uma relação profícua entre Estado, Sociedade e Mercado.

A tradição de estudos nesta área evidencia que, a partir da segunda meta-
de do século XX, consolida-se a compreensão de que a administração pública 
requer um instrumental teórico-prático específico a fim de entender suas ca-
racterísticas, relações e interesses em jogo, bem como possibilitar referenciais 
capazes de responder aos grandes desafios que a mesma enfrenta, quer prove-
nientes do seu contexto interno, externo e das diversas ciências no cenário con-
temporâneo (DOWBOR, 2001; ROTTA, 2016).

Este instrumental teórico-prático que vem se constituindo aponta para a 
necessidade de superar a mera aplicação dos princípios da gestão empresarial 
privada, caminhando para o que muitos5 vêm chamando de “gestão social”. Este 
capítulo visa contribuir nesta construção analisando a experiência concreta de 
um pequeno município brasileiro localizado no interior do Estado do Rio Gran-
de do Sul, Mato Queimado, que tem procurado implantar, desde a sua insta-
lação, em 2001, uma proposta de gestão que se aproxima muito dos princípios 
da gestão social.

O capítulo está organizado em três partes. Na primeira apresentam-se as 
características sócio-históricas e o perfil atual do município de Mato Queima-
do. Na segunda, trabalham-se os princípios básicos da gestão social. Na terceira, 
analisa-se a proposta implantada, com o intuito de identificar possíveis víncu-
los com concepções e práticas emanadas dos pressupostos da gestão social. Por 
fim, apontam-se algumas considerações finais provenientes do estudo realizado.

MATO QUEIMADO: CARACTERÍSTICAS SÓCIO-HISTÓRICAS 
E PERFIL ATUAL

Mato Queimado tem sua origem ligada ao processo de recolonização do 
antigo território missioneiro, iniciado na segunda metade do século XIX, após a 
troca definitiva, entre Portugal e Espanha, do território das Missões pela Colô-
nia de Sacramento. Com a desagregação da experiência missioneira, o território 
passa a ser objeto de disputa entre fazendeiros, caboclos e “colonos imigrantes”. 

5 Para um panorama deste debate pode-se consultar Cançado, Tenório e Pereira (2011).
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Nas primeiras décadas do século XX, a área hoje pertencente a Mato Queimado 
recebeu imigrantes, em sua maioria de origem alemã, provenientes das Colônias 
Velhas6 e da vizinha Colônia Serro Azul (atual Cerro Largo), consolidando um 
modelo de ocupação com base na pequena propriedade (entre 20 e 30 hectares) 
de economia familiar, na agropecuária, no pequeno comércio, na agroindústria 
tradicional e na formação de comunidades na área rural, o que permanece como 
uma de suas marcas características até o período atual, pois mais de 70% de sua 
população ainda reside na área rural.

Os primeiros passos na formação e no desenvolvimento da comunidade que 
hoje abriga a sede do município ainda se dão como vila pertencente ao município 
de São Luiz Gonzaga, na primeira metade do século XX. Com a emancipação de 
Caibaté, em 1965, Mato Queimado torna-se seu distrito, através do Decreto-lei 
federal nº 13, de 26/05/1966 (IBGE, 2017). A condição de distrito não ameniza 
os históricos conflitos com a sede do novo município, mas evidencia trajetórias 
paralelas e com dificuldades de conciliação (WESZ, 2014). O desejo de emanci-
pação vai sendo construído até aflorar com intensidade no início da década de 
1990. De forma especial, as eleições de 1994 desencadeiam o processo de luta 
pela emancipação, relatado no histórico do município como sendo “marcado 
por episódios de luta, tristeza, derrota, dor e persistência” (MATO QUEIMA-
DO, 2017, p. 03). A Lei Estadual nº 9.607, de 20/03/1996 criou o novo município, 
mas os questionamentos, vetos e percalços jurídicos somente permitiram que 
as primeiras eleições fossem realizadas em 1º/10/2000. A opção pelo consenso, 
na escolha do primeiro prefeito e vice, já havia sido tomada pela comunidade e 
foi chancelada nesta eleição, dando legitimidade a um processo que se sustenta 
por cinco processos eleitorais. Fato inédito em termos de Brasil.

Mato Queimado é um município brasileiro situado na região noroeste do 
Rio Grande do Sul, com área territorial de 114,6 Km² e população de 1.799 ha-
bitantes, sendo 27% urbana e 73% rural (IBGE, 2010), apresentando densidade 
demográfica de 15,4 hab/Km². Distancia-se 470 Km de Porto Alegre, no sentido 
Leste-Oeste, e 36 Km Norte-Oeste de Santo Ângelo. Faz limite com os municípios 
de Cerro Largo, Guarani das Missões, Caibaté e Rolador. É o menor município, 

6 Termo utilizado para definir as primeiras colônias alemãs do estado do Rio Grande do Sul, localizadas 
no vale do rio dos sinos, hoje São Leopoldo, Montenegro e São Sebastião do Caí.
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em número populacional, dos 25 que compõem o COREDE Missões. Vide sua 
localização no Mapa da Região das Missões.

Figura 1 – Mapa Político da Região das Missões – Mato Queimado

Fonte: COREDES MISSÕES, 2012.

A economia do município está centrada na produção agropecuária, com 
destaque para a produção de grãos (soja, milho e trigo), leite, suínos e aves. A 
pequena indústria, o comércio e a prestação de serviços giram em torno das ne-
cessidades da agropecuária e dos serviços públicos. O Produto Interno Bruto 
(PIB) somou, em 2014, a cifra de R$ 44.578.000,00, e o PIB per capita alcançou 
a cifra de R$ 24.655,89 (FEE, 2017)7.

As características socioeconômicas geram uma formação social com ín-
dices de distribuição de renda bem acima da média estadual (Índice de Gini 
de 0,43 na comparação com os 0,54 registrados no RS e os 0,53 no Brasil, em 
2010)8, assim como indicadores bastante expressivos nas áreas de saúde (expec-
tativa média de vida de 77,2 anos na comparação com os 75,4 registrados para 
o RS e os 73,9 para o Brasil, em 2010) e educação (fluxo escolar por faixa etária 

7 Disponível em: http://www.fee.rs.gov.br/perfil-socioeconomico/municipios/detalhe/?municipio=Mato+Queimado
8 Consulte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/mato-queimado_rs

http://www.fee.rs.gov.br/perfil-socioeconomico/municipios/detalhe/?municipio=Mato+Queimado
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/mato-queimado_rs


384

e anos de estudo da população adulta)9. Os dados do Índice de Desenvolvimen-
to Humano situaram Mato Queimado, em 2010, como um município na faixa 
de Alto Desenvolvimento Humano (IDHM entre 0,700 e 0,799), com indica-
dor de 0,717. A dimensão que mais contribuiu para situar o município nesta 
faixa foi a longevidade (0,870), seguida da renda (0,702) e da educação (0,603). 
Os grandes desafios que ainda persistem na área da educação são a superação 
do analfabetismo e a expansão dos indicadores de conclusão do ensino médio 
e acesso ao ensino superior.

REFERENCIAIS DE ANÁLISE

A trajetória da Administração Pública Brasileira, para Freitas Junior (2009), 
pode ser descrita em quatro modelos: a Patrimonialista, a Burocrática, a Geren-
cialista e a Social. Nessa perspectiva, Martins (1977, apud FREITAS JUNIOR, 
2009) refere que a administração pública patrimonialista era aquela utilizada já 
no período colonial, cuja administração estava assentada em um enorme apa-
relho estatal, composto por uma elite improdutiva, formada por antigos nobres. 
Esse modelo caracteriza-se pelo personalismo, pela propriedade privada e pelo 
nepotismo, cuja dissociação entre o público e o privado converge para o fortale-
cimento do poder pessoal e dos interesses próprios, em detrimento do coletivo.

A administração pública burocrática pode ser definida como um modelo 
em que vigora o princípio da competência, dada por meio de regras, estatutos, 
regulamentos, documentação, hierarquia funcional, especialização profissional, 
jornada de trabalho definida e subordinação dos cargos às normas estabelecidas. 
Além disso, este modelo não está orientado para o atendimento às necessidades 
dos cidadãos, preocupando-se essencialmente com o processo e os procedimen-
tos para o desenvolvimento dos serviços públicos (FREITAS JUNIOR, 2009).

A administração pública gerencial (APG), introduzida no Brasil por Bres-
ser-Pereira, em 1998, com a proposta de Reforma do Estado10, buscava superar 
a visão simplista e mecanicista do modelo burocrático, tendo como objetivos 
centrais o enfrentamento da crise fiscal, a redução dos custos e a eficiência da 

9 Disponível em: http://www.fee.rs.gov.br/perfil-socioeconomico/municipios/detalhe/?municipio=Mato+Queimado
10 Referências básicas de debate em torno da proposta podem ser encontradas em Pereira, Wilheim e 

Sola. (1999).

http://www.fee.rs.gov.br/perfil-socioeconomico/municipios/detalhe/?municipio=Mato+Queimado
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administração dos bens, recursos e serviços inerentes ao Estado, protegendo-
-o contra os interesses do nepotismo e da corrupção (PEREIRA, WILHEIM, e 
SOLA, 1999).

Nesse período, assiste-se a um processo de regulamentação da gestão des-
centralizada das políticas públicas, em diversas áreas sociais (saúde, educação, 
assistência social, etc), com a inserção da participação da sociedade civil, via 
Conselhos Gestores, na sua formulação e controle. Nesse sentido, tais conselhos 
passam a ser considerados canais de participação mais expressivos da emergên-
cia de outro regime de ação pública na esfera local, caracterizado pela abertura 
de novos padrões de interação entre governo e sociedade na gestão de políticas 
públicas (SANTOS JÚNIOR, 2001).

No entanto, estudos realizados por pesquisadores ligados à Escola Brasi-
leira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE), da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), mais especificamente ao Programa de Estudos em Gestão Social 
(PEGS), constataram que a efetividade desta nova estrutura governamental só 
seria possível se estivesse aliada à cidadania deliberativa. Essas pesquisas apon-
taram para um novo modelo de gestão pública: a gestão social.

Para De Paula (2005, p. 115), “na história das reformas brasileiras, as di-
mensões econômico-financeira e institucional-administrativa sobrepujaram a 
dimensão sociopolítica” Dessa forma, não foi possível conciliar os dois aspec-
tos que circundam o exercício da cidadania: a inclusão socioeconômica, que 
abrange direitos constitucionais como trabalho, educação e saúde e a inclusão 
sociopolítica, que se refere à participação dos cidadãos nas decisões de nature-
za pública que afetam a vida social, no presente e no futuro.

Por sua vez, Tenório (2008, p. 40) caracteriza Gestão Social como “o pro-
cesso gerencial dialógico, cuja autoridade decisória é compartilhada entre os 
participantes da ação, em que se procura atender às necessidades de uma socie-
dade, região, território ou sistema social específico”. Portanto, a lógica que deve 
orientar a gestão é o diálogo em vista da construção coletiva, via consensos pos-
síveis, das melhores soluções, de acordo com os contextos e interesses em jogo. A 
gestão social é orientada para o “entendimento dos participantes” e não apenas 
para a execução de fins previamente estabelecidos por um pequeno grupo ou 
até mesmo pelas maiorias que controlam os empreendimentos, as instituições, 
os programas, os projetos e as políticas públicas. É necessária a articulação entre 
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as necessidades administrativas e políticas postas pelas exigências da democra-
cia e da cidadania, potencializando o saber e a competência técnica dos sujeitos.

Conforme Cançado, Tenório e Pereira (2016, p. 131), “a gestão social tem 
uma perspectiva ontológica nominalista, pois a tomada de decisão coletiva sem 
coerção tem como pressuposto a questão da intersubjetividade (transparência) 
e da construção da realidade a partir do entendimento”. Assim como é caracte-
rizada pelo antipositivismo, pois pressupõe que a realidade social pode e deve 
ser construída no interesse dos seus membros e a partir de sua percepção; e pelo 
voluntarismo, já que a liberdade (ou autonomia) de escolha é condição neces-
sária para este processo.

Quanto ao par gestão estratégica e gestão social, eles significarão que o primeiro 
atua determinado pelo mercado, portanto, é um processo de gestão que prima 
pela competição, onde o outro, o concorrente, deve ser excluído e o lucro é o 
seu motivo. Contrariamente, a gestão social deve ser determinada pela solida-
riedade, portanto, é um processo de gestão que deve primar pela concordân-
cia, onde o outro deve ser incluído e a cooperação o seu motivo. Enquanto na 
gestão estratégica prevalece o monólogo — o indivíduo; na gestão social deve 
sobressair o diálogo — o coletivo. A definição de gestão social, portanto, vai 
estar apoiada na compreensão da inversão desses pares de palavras, bem como 
do conceito de cidadania deliberativa (TENÓRIO, 2006, p. 1146).

Com base nas afirmações de Tenório, entende-se que o fundamento epis-
temológico da gestão social se baseia nas derivações conceituais da Escola de 
Frankfurt, mais precisamente na Teoria da Ação Comunicativa, proposta por 
Jürgen Habermas. Habermas (1987) pauta que a razão instrumental dificulta a 
autonomia social dos indivíduos à medida que o mundo da vida11, substância 
estruturante da razão da pessoa humana, é submetido à razão funcional me-
diante ações estratégicas (TENÓRIO, 1998).

O agir comunicativo funda-se no diálogo argumentativo, com vistas ao en-
tendimento entre os sujeitos. Nele, “a verdade é a promessa de consenso racional, 

11 Os componentes estruturais do mundo da vida são: a cultura (conhecimento), a sociedade (ordem 
legítima) e a personalidade (identidade individual). “Chamo cultura ao acervo de saber, em que os 
participantes à comunicação se abastecem de interpretações para entender-se sobre algo no mundo. 
Chamo sociedade as ordenações legítimas através das quais os participantes na interação regulam suas 
pertinências a grupos sociais, assegurando com isso a solidariedade. E por personalidade entendo as 
competências que permitem a um sujeito ser capaz de linguagem e de ação, isto é, que o capacitam a 
tomar parte no processo de entendimento e para afirmar neles sua própria identidade” (HABERMAS, 
1987a, Vol. II, p. 196).
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ou seja, não é uma relação entre o indivíduo e a sua percepção de mundo, mas 
sim um acordo alcançado por meio da discussão crítica” (TENÓRIO, 1998, p. 
126). A questão, portanto, não é o aspecto técnico da solução “mais adequada”, 
mas o próprio processo através do qual se constrói, por meio do diálogo entre 
os agentes em condição de igualdade, soluções que representem os consensos 
construídos. Trata-se, enfim, da criação de estruturas de debate público demo-
crático, capazes de possibilitar, através do diálogo, que a razão comunicativa se 
afirme diante da razão instrumental, produzindo soluções pactuadas no exer-
cício autônomo da cidadania.

Habermas concebe a ação social a partir da interação comunicativa, marca-
da pelo duplo processo de (i) interpretação negociada de uma definição comum 
da situação e (ii) do entendimento linguístico daí decorrente. Na ação comuni-
cativa, os participantes, dentro de um procedimento argumentativo, estabele-
cem acordo comum sobre questões vinculadas à verdade, justiça e autenticida-
de. Esse acordo, formado com base numa pretensão de validade, é necessário, 
no ato comunicativo, para que qualquer dos interlocutores possa contestar, de 
maneira fundamentada, através de argumentos, a pretensão de validade alheia 
(FORESTER, 1994).

É possível apontar três características estruturantes da compreensão de 
gestão social. Em primeiro lugar, com forte influência de Habermas, tem-se o 
processo decisório coletivo, afastado de coerção externa e impositiva, basea-
do na argumentação, no entendimento e no diálogo. Em segundo, percebe-se 
a transparência, do que decorre a necessidade de a linguagem ser acessível a 
todos os participantes. Por fim, vislumbra-se, como resultado, a emancipação 
humana, tendo em vista o amadurecimento dos atores envolvidos, decorrente 
da participação efetiva no processo decisório, ao mesmo tempo que é condição 
dele (OLIVEIRA, CANÇADO e PEREIRA, 2010).

Tenório (2008, p. 158) ainda refere que é fundamental para a gestão social 
o processo de cidadania deliberativa, o qual significa, em linhas gerais, que a le-
gitimidade das decisões deve ter origem em processos de discussão orientados 
pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da auto-
nomia e do bem comum. Processos estes que exigem a participação consciente 
dos cidadãos, evidenciadas na compreensão do processo e não apenas na preo-
cupação com o resultado. Quando uma pessoa ou grupo de pessoas age sem o 
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entendimento das razões e consequências de seus atos, a participação é restrita, 
estabelecida em função de alguma espécie de relação de dominação, em que, 
a partir de algum tipo de poder persuasivo, determinado grupo impõe aos de-
mais as decisões e os passos que devem ser seguidos. Nessas situações, a falta 
de senso crítico faz a participação pouco se distinguir do simples adestramento 
(TENÓRIO e ROZENBERG, 1997).

Outra característica da participação consciente está na forma de assegurá-
-la. “Não há participação imposta, concedida ou doada” (DEMO, 1991, p. 35). A 
participação não pode ser forçada, nem aceita como donativo, e sua legitimidade 
encontra-se na conscientização da sua importância, na negociação de espaços 
para o seu exercício e no estabelecimento das regras que democraticamente de-
limitarão sua prática. A ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos e dos 
espaços participativos demandam tempo e uma ação continuada.

A participação, portanto, deve ser vista como o principal instrumento de 
acesso à cidadania. Em sua plenitude, a cidadania só se consolida na presença 
de uma participação entendida como ação coletiva e exercício consciente, vo-
luntário e conquistado. Contudo, para o alcance da cidadania plena, faz-se ne-
cessária a organização social e a participação política dos cidadãos nos diferen-
tes espaços da esfera pública.

Fischer (2002, p. 27-28), por sua vez, aponta cinco proposições que esta-
riam na base do que se entende por gestão social:

A primeira está relacionada à articulação de múltiplos níveis de poder que 
traz em seu bojo uma carga potencial de conflito de interesses entre os atores 
envolvidos e o seu poder de decisão; a segunda apresenta a gestão do desen-
volvimento social como um campo com práticas híbridas e contraditórias, 
pois a cooperação não exclui a competição; a competitividade pressupõe ar-
ticulações, alianças e pactos; a terceira delineia o campo como marcado pela 
ética e pela responsabilidade que deve atender aos imperativos da eficácia e 
eficiência, porém, estes termos são tratados dentro da especificidade do campo, 
de prestar contas à sociedade, avaliar processos e resultados e regular ações; a 
quarta proposição mostra que a gestão do desenvolvimento social é também 
a gestão de redes e de relações pessoais e sua subjetividade que são afetadas 
por muitos fatores, dentre eles a história do gestor; a quinta proposição mostra 
a importância do contexto cultural, pois o gestor social é um gestor do sim-
bólico e do valorativo, especialmente quando se trata de culturas locais e da 
construção de identidades.
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Desta contribuição de Fischer (2002), dois aspectos podem ser destacados, 
para além dos já apontados anteriormente: a quarta e a quinta proposição. Na 
quarta proposição ele destaca a importância das redes de relações e da própria 
história pessoal do gestor. E na quinta, aponta a relevância do contexto cultu-
ral, especialmente quando se trata de culturas locais e da construção de iden-
tidades. O estudo realizado sobre Mato Queimado aponta a relevância desses 
aspectos no “sucesso” da experiência de gestão realizada. Experiência esta que 
é detalhada na sequência, a partir dos relatos de quem a vivencia no dia a dia 
da sociedade local.

MATO QUEIMADO E A CONSTRUÇÃO DE GESTÃO SOCIAL

Para as escolhas de como investigar as práticas que caracterizam a gestão 
social no município de Mato Queimado, partiu-se do entendimento de que o 
método não é uma receita dada e acabada, mas, sim, um rumo, uma direção que 
se passa a seguir, dependendo do tema estudado, e a escolha dos métodos e das 
abordagens usados na pesquisa evidenciam as opções e intencionalidades dos 
pesquisadores. Assim, a pesquisa qualitativa mostrou-se bastante apropriada 
para este estudo, já que para empreender métodos qualitativos é preciso apren-
der a observar, registrar e analisar interações reais entre pessoas e entre pessoas 
e sistemas (LIEBCSCHER, 1998).

As questões teórico-metodológicas pautam-se, principalmente, nos seguin-
tes pressupostos: uma pesquisa interpretativa no sentido de tentar entender as 
percepções dos atores públicos e privados sobre a maneira de administrar esse 
município. A metodologia utilizada foi a das ciências sociais, sendo o estilo 
qualitativo, com as seguintes técnicas: leitura e análise de documentos, entre-
vistas narrativas com os gestores e moradores desse município. Nesta pesquisa, 
as entrevistas surgiram como a oportunidade de descobrir indícios e explorar 
dimensões da realidade do município de Mato Queimado, a partir do referen-
cial teórico aqui apresentado.

As entrevistas narrativas foram organizadas em três blocos temáticos: o 
primeiro pautado em questões relativas aos processos de discussão e espaços 
em que as pessoas conseguem manifestar suas ideias; o segundo, sobre a con-
duta dos gestores públicos; e o terceiro, em relação à percepção dos resultados 
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da gestão pública desses gestores legitimados por meio de consenso ao longo 
da existência do município.

O primeiro aspecto de análise que merece destaque é sobre o movimento 
de emancipação e o que parece sustentar o consenso: uma negação do mode-
lo existente na cidade-mãe. Segundo os entrevistados, a política em Caibaté é 
marcada – desde sempre e ainda hoje –pela rivalidade partidária, dividindo a 
cidade em esferas muito bem definidas: quem é de um lado, não apoia o outro. 
Então, quando se cogitou emancipar Mato Queimado, segundo as entrevistas, 
os moradores tinham em mente que ali as eleições não deveriam ser pautadas 
apenas em uma disputa política, mas em uma construção de ideias para que to-
dos saíssem ganhando:

Quando então surgiu o movimento de emancipação aqui no território de Mato 
Queimado, uma coisa que sempre se falava é que aqui não poderia ter a divi-
são e as brigas que se tinha em Caibaté. Ninguém gostava daquilo. As pessoas 
pareciam querer alguma coisa diferente daquela briga político-partidária que 
conheciam nas campanhas anteriores. Aquilo é ruim, divide a comunidade. 
Divide todo mundo. Entrevista 01 (Integrante do Movimento Emancipató-
rio, Ex-Prefeito).

E a partir dessa negação, surge a percepção sobre o consenso:

Eu nasci em Cerro Largo, mas moro aqui em Mato Queimado desde que casei, 
isso há 40 anos. Então eu morava, na verdade em Caibaté. Mato Queimado era 
Caibaté, então sei como era antes. O que eu acho, é que pra quem não é da po-
lítica, assim como a maioria das pessoas, quem é povo e não tem partido, não 
vai ser prefeito ou vereador, ou vai ter algum cargo na prefeitura, acha é muito 
bom não ter essas disputas eleitorais. Era horrível antes de emancipar, ter que 
ficar ouvindo as brigas dos candidatos lá de Caibaté. A vontade era votar em 
nenhum, porque só tinha briga, antes e sempre. Não parecia que os candidatos 
queriam trabalhar para o povo, parecia bem mais só disputa de poder mesmo. 
Então, aqui não ter isso, é bom sim. Eu acho que é bem melhor aqui do que 
nas outras cidades. Entrevista 03 (Moradora, Dona de Casa).

Ao longo das entrevistas narrativas, muitos posicionamentos dos entre-
vistados remetem a ideias e pressupostos da construção teórico-epistemoló-
gica sobre a gestão social. Destacam-se: as decisões tomadas no município; os 
espaços em que as pessoas podem manifestar opinião, ouvir e serem ouvidas; 
as redes, o relacionamento e a história do gestor; a confiança produzida pela 
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administração pública e a necessidade de resultados positivos para a sustenta-
ção do modelo de consenso.

Sobre as decisões tomadas no município e os espaços em que as pessoas 
podem manifestar a sua opinião, ouvir e serem ouvidas:

Uma vez por ano, a gestão vai em cada comunidade e apresenta tudo que fez, 
todos os resultados, as dificuldades, as decisões tomadas. É um momento de 
falar mas também de ouvir, não é uma simples apresentação de realizações. 
Existe uma troca de informações. A comunidade ouve os resultados, as difi-
culdades da gestão, mas também fala, exige e ajuda com ideias. Entrevista 01 
(Integrante do Movimento Emancipatório, Ex-Prefeito).

Claro que as decisões mais comuns são lá com o prefeito. A gente nem consegue 
conversar sobre tudo sempre. O que tem de bom é que sempre tem encontro 
para a prefeitura apresentar as coisas que faz. E aí quem tem interesse vai, pode 
escutar e ficar sabendo das coisas, e também pode dar seus “pitacos”. Eu acho 
que pelo menos uma vez por ano tem isso de virem apresentar as coisas, às 
vezes no clube, ou na escola, num lugar que a gente possa se reunir. Entrevista 
05 (Morador, Empresário).

Até hoje as pessoas que entraram como prefeito sempre foram muito próxi-
mos e tranquilos para conversar. Não tem aquilo de ser uma autoridade, uma 
pessoa cheia que não quer saber da gente. Se precisar conversar, não tem pro-
blema. Até na missa a gente encontra o prefeito e pode perguntar uma coisa, 
ou dar uma opinião. Quem quer ter reunião, consegue. E quem quer ir nos 
conselhos, ou nos encontros pode conversar e perguntar. O que não pode é 
reclamar e não participar e dar opinião. Isso eu acho que é errado Entrevista 
06 (Morador, Agricultor).

Uma coisa importante sobre a gestão ouvir as pessoas. Já aconteceu de car-
gos de confiança serem desligados da gestão pública municipal por pressão 
da comunidade. A comunidade não aceitou aquelas pessoas, e a partir das 
manifestações, foram desligados. E eram pessoas competentes, que tinham 
qualificação, mas a partir de manifestações da sociedade, a partir da pressão 
das pessoas, não foram aceitas. Aí tem que ouvir a população. Tem que legiti-
mar o que o povo coloca para nós. Entrevista 01 (Integrante do Movimento 
Emancipatório, Ex-Prefeito).

A importância, colocada por Fischer (2000) sobre as redes de relações e 
da própria história pessoal do gestor, destaca-se nas falas do gestor público, 
que demonstra preocupação com a imagem que passa para as pessoas e sobre 
o fato de que, ao olhar no olho dos moradores para solicitar a confiança, preci-
sa transmitir seriedade e compromisso com o município. Ainda nessas falas do 
gestor é possível identificar a perspectiva ontológica nominalista, destacada por 
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Cançado, Tenório e Pereira (2016), no sentido de que a construção do modelo 
acontece no contato entre as pessoas, no olho no olho, na relação entre gestor e 
moradora e, mais uma vez, na confiança mútua:

Aqui não tem campanha com comício, briga, material eleitoral. Aqui a campa-
nha é feita com visita, casa a casa, onde a gente vai conversar com as pessoas, 
ouvir o que elas têm para dizer de bom ou de ruim. E as pessoas julgam, e jul-
gam antes da campanha, quando os nomes são escolhidos, então eu preciso 
ser uma pessoa com amizade, respeito e preciso respeitar para que as pessoas 
possam confiar em mim e saber que meu compromisso é com o melhor para 
Mato Queimado. Assim eu preciso olhar no olho das pessoas, ter um bom 
relacionamento antes, durante e depois da escolha do nome. O gestor precisa 
ser próximo das pessoas. E eu não me vejo como uma autoridade acima de 
ninguém. Sou uma pessoa da comunidade que fui escolhido para estar na 
prefeitura como gestor. Essa é a relação que eu tenho, quero que as pessoas 
tenham confiança na gente. Mas para confiar, eu preciso ter um bom relacio-
namento com as pessoas, ouvir, prestar atenção. Entrevista 02 (Integrante do 
Movimento Emancipatório, Prefeito).

Sabe outra coisa boa sobre não ter comício, campanha eleitoral como nos ou-
tros municípios? Eu não preciso prometer cargo para ninguém. E eu digo: não 
estou na prefeitura para isso! Me preocupo sim com o que as pessoas querem e 
o que pensam de mim, e como vão me ver, como vai ser minha história aqui. 
Eu não quero que as pessoas digam que eu fui aquele que ficou colocando 
gente na prefeitura porque era meu amigo ou do meu partido. Entrevista 02 
(Integrante do Movimento Emancipatório, Prefeito).

Ainda ligado à necessidade de relacionamento, é possível identificar em 
algumas falas a noção de confiança produzida pela administração em relação 
à população, e isso é um dos aspectos básicos da gestão social, em que o elo (e, 
portanto, a relação) do gestor com a população é sua aceitação e não o princípio 
da autoridade ou poder de mando, imposição, conforme Demo (1991) aborda 
a gestão social. Importante destacar, ainda, que essa confiança, é atrelada, se-
gundo as falas, tanto ao relacionamento do gestor, quanto à percepção dos re-
sultados oferecidos:

Na verdade, falar em resultados da prefeitura sempre é complicado. Porque 
quando a gente fala sendo morador, sempre tem coisa para criticar, ou achar 
que pode ser melhor, ou que poderia ter mais serviços, mais coisa para a po-
pulação. A gente sempre quer mais e melhor. E eu sinceramente, acho que 
o poder público poderia fazer mais e melhor. Mas se a gente comparar com 
outras cidades, acho que aqui é bom sim. Eu vou te contar uma história: Ano 
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retrasado, um irmão meu, que mora em uma cidade vizinha, teve que fazer um 
tratamento de câncer, e no final do tratamento tinha que ir todos os dias para 
Ijuí fazer radioterapia. Isso durou uns 30 dias, mais ou menos. A prefeitura lá 
da cidade dele, não levava. Ele teve que se virar, um dia um filho levava, ou-
tro dia um vizinho, um dia um amigo, e assim por diante. Acho que se fosse 
aqui em Mato Queimado, a prefeitura ia dar esse transporte, ia levar a pessoa 
doente para fazer esse tratamento lá em Ijuí. E outra, se a prefeitura aqui não 
fizesse isso, a gente ia lá no prefeito e ia explicar a situação e acho que ele daria 
uma solução. Ele daria um jeito de atender esse morador. Afinal, é isso que a 
prefeitura tem que fazer. Entrevista 04 (Moradora, Professora).

A moradora, anteriormente citada, mesmo sem deixar de reconhecer aquilo 
que é positivo, tem muito clara a percepção crítica sobre os resultados oferecidos 
pela administração pública. Isso vai ao encontro da percepção do próprio prefeito 
sobre a necessidade de uma gestão pública com indicadores e como as pessoas, 
de um lado, depositam confiança, mas de outro cobram trabalho e resultado:

O que eu faço e apresento para a população é o que faz com que esse modelo 
de gestão se sustente. O que vale é o atendimento que a gestão pública oferece 
população. Se a população está satisfeita, aí o modelo funciona. Ninguém quer 
mudar o que está bom. A saúde é orgulho. Tem atendimento de tudo que é tipo, 
exames, etc. enquanto a população entender que a gente faz o melhor para to-
dos. E as pessoas confiam, aceitam o consenso, cobram: querem sempre coisa 
melhor. Essa expectativa não para, é um círculo. Entrevista 02 (Integrante do 
Movimento Emancipatório, Prefeito).

Outra fala que é imbuída de uma percepção importante: de um lado a co-
brança dos moradores, de outro, o reconhecimento dos resultados e a confian-
ça no gestor.

Olha, eu não ia querer ser prefeito nunca, porque o povo sempre acha que a 
prefeitura tinha que ser melhor. Mas pelo menos aqui, a gente não ouve falar 
em dívida da prefeitura, em falta de pagamento de funcionário, que não pode 
construir posto de saúde porque não tem dinheiro para pagar médico depois. 
Se eu vou no posto eu consigo uma consulta. Dentista eu tenho pela prefeitura 
também. Ganho remédio, se precisar. Se não tem remédio no posto, eu vou na 
farmácia e depois a prefeitura paga, a gente pode confiar que vai ter o remédio. 
Isso a gente tem que considerar como uma coisa boa que a prefeitura tem pro 
povo. Entrevista 06 (Morador, Agricultor).
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Essa avaliação crítica sobre os resultados, polarizada, de um lado, sobre a 
alta expectativa da comunidade quanto aos serviços da administração pública 
e, de outro, sobre a percepção de que, embora se espere sempre melhores re-
sultados, há que se reconhecer o que se tem de positivo remete a duas noções 
importantes da teoria de gestão social: primeiro, à percepção do Bem Comum 
(2008), e, segundo, à participação consciente dos cidadãos, evidenciadas na com-
preensão do processo e não apenas na preocupação com o resultado (TENÓ-
RIO, 2008). Já que sem essa percepção crítica daquilo que se faz, daquilo que se 
espera e daquilo que é possível realizar para na administração pública pouco se 
diferenciaria de uma participação baseada em um adestramento (TENÓRIO e 
ROZENBERG, 1997).

A realidade encontrada em Mato Queimado – única experiência – onde, 
desde a emancipação, a disputa eleitoral é realizada via consenso, já que “a elei-
ção, o voto nas urnas ocorre por mera formalidade imposta pela lei (Entrevis-
tado 02)”, é um grande laboratório para se entender a gestão social, a confiança 
entre o gestor público e a comunidade, a relação entre a expectativa da comu-
nidade e os resultados apresentados pela administração pública, a forma como 
as relações de disputa de poder são estabelecidas e muitas outras questões estu-
dadas pelas ciências sociais.

É certo que o modelo se favorece pelo pequeno tamanho do município, 
onde as pessoas conseguem ter contato umas com as outras, e as vozes são pas-
síveis de serem ouvidas. Nesse sentido, a perspectiva ontológica nominalista, 
destacada por Cançado, Tenório e Pereira (2016), faz-se possível de ser imple-
mentada. Mas, observada nessa realidade, a questão vai mais além do fato de 
Mato Queimado ser um pequeno município do interior, pois se denota a dis-
posição da comunidade na construção desse modelo, na forma de relacionar-se 
com os gestores, na forma de cobrar resultados e na percepção da importância 
da construção do “Bem Comum”, como colocado por Tenório (2008), já que 
há uma percepção muito clara que a disputa política da cidade-mãe não é uma 
boa forma de se fazer política. Em Mato Queimado, segundo as investigações, a 
preocupação com a qualidade dos serviços prestados supera as disposições para 
a disputa eleitoral baseada em lados opostos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar em gestão social é pensar além da gestão de políticas públicas, mas 
estabelecer as articulações entre ações de intervenção e de transformação do 
campo social (GOMES et al., 2008, p. 59). Nesse sentido, a gestão social ganha 
uma conotação ampla, não se restringindo à esfera público-governamental, em-
bora tal conceito, para essa esfera, se torne peculiar e estratégico em alguns mu-
nicípios, por ora desafiador.

Tenório (2006, p. 1146) argumenta que a gestão social é um espaço privi-
legiado de relações sociais em que todos têm direito à fala, sem nenhum tipo de 
coação, pautado por valores como inclusão, igualdade, pluralismo, autonomia e 
bem comum. A gestão social constitui-se, portanto, em possibilidade concreta 
de gestão democrática participativa na definição dos problemas e das soluções 
vivenciados por uma comunidade ou organização específica.

Neste estudo, verificou-se que o caso do município de Mato Queimado mos-
tra-se relevante devido aos acontecimentos e as suas características. Em Mato 
Queimado há a evidência de uma espécie de negação do modelo de gestão pú-
blica utilizado pela cidade-mãe (Caibaté), no intuito de construir coletivamente 
uma nova proposta de gestão pública municipal. Verificou-se também através 
dos extratos das falas dos entrevistados que os próprios morados aprovam esse 
modelo de gestão, fazendo-se partícipes do processo decisório e contribuin-
do com as demandas e cobranças para a administração pública do município.

Alguns aspectos característicos da teoria de Gestão Social são encontrados 
nas falas, tanto dos gestores públicos como dos atores integrantes da comuni-
dade, o que leva a uma consideração preliminar sobre a relação do município 
com essa prática de administração pública:

A preocupação com o bem comum acima das disputas eleitorais;
A concepção crítica e madura sobre a expectativa da comunidade quan-

to aos resultados da administração pública e sobre o que é possível de realizar;
A relação do gestor público com a comunidade, no sentido de colocar-se 

próximo e acessível para ouvir e ser ouvido sobre as questões do município;
A preocupação do gestor público com a sua história e com a sua imagem 

junto à comunidade;
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A necessidade de transparência e apresentações de resultados e discussões 
sobre as questões do município.

Diante da experiência em análise, coloca-se que Mato Queimado é um 
caso de gestão pública social que merece ser analisado por diversos pontos de 
vista, em níveis epistemológicos e ontológicos, pois esta pesquisa limitou-se a 
tecer alguns apontamentos sobre a esfera social, embora se saiba que é necessá-
ria a elaboração de pesquisas específicas no município no intuito de desvendar 
o próprio caso em estudo.
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CAPÍTULO 5

MULHERES NO COMANDO DA 
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA 

REGIÃO DAS MISSÕES
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INTRODUÇÃO

A trajetória da mulher na sociedade está cercada por diferentes transfor-
mações. Essas transformações geraram resultados no modo de vida feminino, 
sendo reflexos das construções sociais produzidas ao longo dos tempos. A socie-
dade, talvez por questões de garantir a própria sobrevivência da espécie huma-
na, agregou à mulher o papel de cuidadora no ambiente familiar, e essa função 
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social da mulher esteve associada por muito tempo à função materna. À medi-
da que a sociedade vai se transformando de uma era agrária para industrial, a 
função social da mulher vai se adequando aos novos modelos. Surge a eman-
cipação feminina, ou seja, uma busca pela igualdade de gêneros nas relações 
da esfera do trabalho. Todo esse novo contexto acaba por modificar as formas 
como homens e mulheres condicionam suas competências a serviço da socie-
dade e não apenas da família. A partir disso, as mulheres passam a pertencer à 
esfera pública do trabalho (FLETCHER, 2006). Como resultado elas passaram 
a adquirir direitos e autonomia financeira e a engendrar no mundo formal do 
trabalho, que durante muito tempo foi percebido socialmente como um univer-
so de predomínio masculino.

Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, configuram-se tam-
bém novas lideranças e novas formas de liderar. Elas passaram a ocupar cargos e 
funções até então desempenhadas exclusivamente por homens (CUNHA; SPA-
NHOL, 2014) trazendo um novo dinamismo às organizações públicas (SOUZA; 
SIQUEIRA; BINOTTO, 2011). Entende-se que estudar o fenômeno sobre as mu-
lheres exercendo o cargo de eletivos em diferentes esferas públicas se apresenta 
como algo desafiador e necessário para a compreensão do próprio papel social 
que a mulher desempenha na atualidade, já que ainda é possível verificar traços 
de uma sociedade em que as mulheres lutam para conquistar seus espaços, suas 
posições e reconhecimento tanto na esfera pública como privada.

Na gestão pública talvez exerça um caso peculiar. Os processos de seleção, 
a influência política nas indicações e os problemas de descontinuidades deri-
vados dos processos eleitorais trazem para esse cenário da participação femini-
na contornos ainda não suficientemente investigados. A evolução nos modelos 
gerenciais públicos tem permitido que um número cada vez maior de mulheres 
ocupe espaços na política e na gerência de órgãos públicos, tornando-se mais 
propensas a assumir cargos de maior responsabilidade e exigência técnica por 
seus méritos, seja por indicação ou eleição, contudo, ainda muito aquém da par-
ticipação masculina (SOUZA, SIQUEIRA, BINOTTO, 2011). Salienta-se que, 
embora venha aumentando ao longo dos últimos anos, o número de mulheres 
atuantes na política ainda é sub-representado se comparado ao número de ho-
mens que exercem cargos políticos, podendo-se afirmar que o cenário político 
brasileiro ainda é marcado por traços de coronelismo masculino.
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O objetivo principal do estudo que constitui este capítulo é compreender as 
trajetórias das duas prefeitas que conquistaram, pioneiramente, a reeleição em 
seus municípios na Região das Missões do estado do Rio Grande do Sul através 
das experiências vividas no exercício de suas funções gerenciais e políticas no 
setor público: a prefeita de Sete de Setembro, eleita em 2008, para a gestão 2009 
– 2012, e reeleita em 2012, para a gestão 2013 – 2016, e a prefeita de São Paulo 
das Missões, eleita em 2012, para a gestão 2013 – 2016, e reeleita em 2016, para 
a gestão 2017 – 2020. Salienta-se que não se pretende evidenciar a realidade de 
todas as mulheres na política, tampouco abordar o processo de ascensão das 
mulheres nesse setor, mas concentrar-se em compreender a vida de mulheres 
que escolheram trilhar suas trajetórias profissionais no comando da gestão pú-
blica municipal em seus municípios, para, a partir daí, apresentar algumas rea-
lidades até então não discutidas.

Este capítulo está divido em duas partes de desenvolvimento, além desta 
introdução e das considerações finais. A primeira apresenta as discussões teó-
rico-epistemológicas sobre as mulheres e a representação política, através de 
apresentação de teorias e estudos já realizados acerca do tema. Na sequência 
são apresentadas as realidades das duas prefeitas, analisadas segundo suas pró-
prias percepções.

Em relação à escolha metodológica, utilizou-se o paradigma humanista de 
pesquisa (HUGHES, 1980), designado como um estudo qualitativo de cunho fe-
nomenológico (ROESCH, 1996; MINAYO, 1994), já que se pretende compreender 
a trajetória das prefeitas comum olhar subjetivo da realidade (HUGHES, 1980). 
Trata-se também de uma pesquisa exploratória, com uma abordagem pauta-
da tanto em esforços epistemológicos quanto ontológicos. Epistemológicos no 
sentido da busca do conhecimento transitivo sobre prefeitas, dados disponíveis 
e estudos já realizados e publicados em livros, artigos e teses sobre a temática. 
Ontológico no sentido de um esforço de busca de conhecimento a partir da rea-
lidade do próprio “objeto” pesquisado, ou seja, as próprias prefeitas, com as suas 
histórias de vida, características, trajetórias, desafios e superações nessa carrei-
ra. Como procedimento de coleta de dados utilizou-se o modelo de entrevista 
em profundidade de Seidman (1998). Todas as entrevistas, que foram gravadas 
e posteriormente transcritas, foram realizadas com agendamento prévio e no 
gabinete das entrevistadas.
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Conhecer a participação da mulher na política limita-se pela dificuldade no 
processo de coleta de dados, já que eles se apresentam parcos e dispersos e, muito 
raramente, consideram a distinção entre homens e mulheres eleitos. Ao recor-
rer aos sites do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) ou 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível encontrar algumas informações 
básicas, mas sempre bem mais ligadas a perfil (nome, idade, formação, profissão, 
filiação partidária, etc). Na academia, alguns ensaios teóricos buscam algumas 
caracterizações, sejam em estados específicos ou sobre alguns contextos e pers-
pectiva. Estudos um pouco mais aprofundados, baseados em uma perspectiva 
ontológica, que busca conhecer as especificidades dessa relação mulher e cargo 
político, ainda parecem ser raros, razão pela qual propõe-se o presente estudo 
como contribuição para o conhecimento dessa realidade.

SOBRE MULHERES E O COMANDO DA GESTÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL

A condição milenar da mulher na sociedade influencia a caminhada e o pa-
pel da mulher na atualidade. A crença quase natural em nossa sociedade de que 
o homem é superior à mulher acaba legitimando a discriminação (MORAES, 
2004, p. 22). Nas esferas de representação política da sociedade, esse cenário 
também se manifesta. Dados referentes à participação de mulheres em esferas 
do governo mostram que elas continuam sendo sub-representadas, indicando 
que a desigualdade no campo político também pode ser reflexo de uma desi-
gualdade nos campos cultural, social e econômico.

Em estudos sobre a participação da mulher na política brasileira, é pos-
sível destacar quatro momentos e acontecimentos importantes. O primeiro é a 
conquista do voto feminino em 1932. O segundo é a emergência do movimento 
feminista da década de 70. O terceiro é a constituição de 1988 e, por último, as 
cotas eleitorais para mulheres, que estabelecem os percentuais mínimos e má-
ximos para cada sexo.

Mesmo com uma participação ainda pequena, é importante considerar 
o papel de agentes políticos femininos nos estudos sobre a atuação nos cená-
rios políticos, sociais, culturais, ligando essas percepções ao universo femini-
no e ao desenvolvimento das regiões. Partindo da análise dos dados eleitorais 
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e das discussões incitadas, sente-se a necessidade de compreender as mulhe-
res prefeitas enquanto protagonistas em um processo de empoderamento so-
cial e político.

Blay (2015), em seu estudo sobre as prefeitas, concluiu que algumas ca-
racterísticas e situações aglutinam-se mutuamente, ou seja, há algumas carac-
terísticas, como relações familiares, personalidades e forma de ingresso na vida 
política, que definiram, para essa autora, a possibilidade de uma classificação 
geral baseada em três categorias: a prefeita coronel, a prefeita esposa e a prefei-
ta por iniciativa própria.

A “prefeita coronel” é aquela que, principalmente – mas não necessaria-
mente – na ausência de um homem, assume a liderança da família, a direção dos 
negócios, do grupo político e da clientela, através da utilização de velhas práti-
cas clientelísticas como as do “mandonismo”. Em sua maioria pertencem às oli-
garquias locais, assim como os homens, e é socializada para assumir a direção 
política do grupo familiar quando se faz necessário. A prefeita coronel assume 
a posição de líder na família, o que tanto pode conquistar na sua família de ori-
gem ou estabelecer pelo casamento. Ao incorporar essa liderança, é possível que 
utilize alguns traços comportamentais típicos masculinos e muitas vezes precisa 
convencer seus pares sobre sua capacidade. Assim, a luta pela liderança começa 
em casa, no seu ambiente familiar.

A “prefeita esposa” é aquela que assume as funções do marido na política, 
em decorrência de algum impedimento de ordem legal ou até mesmo pessoal 
ou, ainda, com o objetivo de continuar no controle do poder. A imagem adqui-
rida como “esposa de político”, por meio de atividades sociais ou assistencialis-
tas, garante a constituição de uma base eleitoral que é sabiamente aproveitada. 
Assim, exercer o cargo é, em verdade, uma delegação do marido. Pode ocorrer 
que, quando se torna necessário tomar uma decisão importante para o municí-
pio, consulte o marido (BLAY, 2015).

Por fim, a “prefeita por iniciativa própria” seria aquela que por suas con-
vicções e pela sua liderança construiu capital político suficiente para eleger-se. 
Desse modo, esse terceiro grupo se distinguiria dos dois primeiros.
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Figura 1 – Tipologia das prefeitas

Fonte: Blay (2015) – adaptada pelas autoras.

Através dos aspectos quantitativos da participação política feminina é pos-
sível encontrar respostas sobre os mecanismos de dominação que, ainda hoje, 
mantém a baixa participação das mulheres nas instâncias representativas da 
política e do poder (BARBOSA, CAVALCANTI, 2010). Prevalece na sociedade 
uma visão reducionista, que adéqua as “vontades femininas” à falta de interes-
se e de envolvimento com os assuntos políticos ou até mesmo ao cumprimento 
obrigatório dos partidos políticos com as leis de cotas para mulheres na políti-
ca. Todo esse discurso já é conhecido pelos pesquisadores, pois constatar o fato 
não é relevante. É necessário buscar as causas, conhecer a trajetória, o perfil, as 
aprendizagens, os desafios e as superações vividos pelas mulheres que desenha-
ram suas carreiras profissionais na vida pública e se tornaram prefeitas em seus 
municípios. Estudar essas mulheres é conhecer e reconhecer que ser mulher em 
um ambiente tradicionalmente marcado pela cultura masculina de poder pode 
se mostrar como um cenário de intensos desafios e aprendizagens.
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APRENDIZADOS, BUSCAS E DESAFIOS DAS MULHERES 
REELEITAS PARA O COMANDO DA GESTÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL NA REGIÃO DAS MISSÕES

O primeiro aspecto que pode ser destacado dentre as duas prefeitas pes-
quisadas diz respeito à classificação proposta por Blay (2015). Embora classi-
ficações possam demonstrar alguma arbitrariedade e, portanto, desconsiderar 
aspectos importantes, nos discursos de apresentação e autodescrição das prefei-
tas é possível identificar as características dominantes que permitem utilizar a 
proposição da autora. Uma foi identificada como “prefeita esposa” e outra como 
“prefeita por iniciativa própria”:

Meu pai não era ligado à política, mas meu marido foi vice-prefeito e prefei-
to no município, e foi um bom prefeito, e eu sempre o acompanhei bastante, 
como primeira dama e como presidente do partido. Depois de ele ser prefeito, 
meu nome começou a circular como uma possibilidade nas eleições de 2012. 
Eu nunca havia pensado em ser prefeita, mas o nome foi surgindo na comu-
nidade e o partido convidou, e então, em decisão com o meu marido, aceitei! 
Prefeita de São Paulo das Missões – RS.

Nem meu pai nem meu marido eram políticos. Pode-se dizer que a decisão 
partiu de mim mesma. Não fui influenciada por marido ou alguém da família. 
Embora meu marido tenha se filiado ao partido junto comigo, a decisão de 
ser prefeita surgiu após ter sido Secretária de Saúde, vereadora mais votada e 
depois disso resolvi encarar – e fui eleita para dois mandatos seguidos. Prefeita 
de Sete de Setembro – RS.

Ambas as prefeitas apresentavam experiência política anterior a ocupação 
do cargo de prefeita, em momentos e papéis sociais distintos: uma como primei-
ra-dama e presidente de partido político no município, outra como secretária e 
como vereadora. Pode-se dizer que esses papéis desempenhados anteriormente 
serviram de “treinamento” para a fala pública, para a ocupação do espaço públi-
co e dos palanques, bem como para a própria gestão, as articulações eleitorais e 
o “corpo a corpo” com o eleitorado.

As prefeitas entrevistadas demonstraram personalidades distintas, mas ca-
racterísticas bastante comuns: firmeza, alegria, apego à família, laços com a co-
munidade e uma preocupação bastante especial em fazer “o melhor, o bem, me-
lhorar a vida das pessoas, contribuir para o município”. Ao serem questionadas 
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sobre quais os sentimentos que impulsionaram a entrada na vida política, a ideia 
de servir, de fazer algo bom pela comunidade aparece como o elemento mais 
importante para essa escolha de vida:

Foi um sentimento de dever de contribuição. Queria contribuir para o muni-
cípio. Isso foi pensado junto com meu marido: que já que tínhamos escolhido 
o município, e que não queríamos sair, então talvez ser prefeita para ajudar a 
comunidade e fazer algo seria uma boa missão. Só reclamar não ajuda, tem que 
tentar fazer algo que deixe a marca de contribuição para o município. Prefeita 
de São Paulo das Missões – RS.

Sempre pensando em fazer algo bom para a comunidade. Isso como funcionaria 
pública, como vereadora, como prefeita. Eu tenho muito orgulho das conquis-
tas, do atendimento em saúde que consigo oferecer a população, acho que isso 
faz diferença na vida das pessoas. É um sentimento de desejo de realização, de 
fazer o bem. Prefeita de Sete de Setembro – RS.

Existem nos discursos um sentimento de “responsabilidade” e o reconheci-
mento da necessidade de honrar os votos e a confiança dos eleitores conduzindo 
à ideia de uma conquista, de uma importância de ter “chegado lá”. O pioneiris-
mo em relação ao papel de uma mulher à frente da prefeitura dos seus municí-
pios também é bastante mencionado, sendo que a maneira de expor a trajetória 
política inaugural de mulheres nos seus municípios sugere algo de dimensão 
afirmativa da presença feminina em espaços de representação: “Fui a primeira 
prefeita, e única, dentre todos os prefeitos em mais de 50 anos, a conquistar uma 
reeleição” (Prefeita de São Paulo das Missões – RS); “Fui a primeira prefeita de 
toda a região das Missões, e também a única reeleita até o ano de 2012” (Prefei-
ta de Sete de Setembro – RS)14.

Sobre a relação família x política, outro elemento bastante comum é a im-
portância da família e do apoio do marido:

Teve muita influência do marido, e as filhas apoiam muito. Meu marido me 
acompanha nos compromissos, conversamos muito sobre tudo. Tem muito 
apoio da família, embora eu acho que a família é o que fica mais de lado, mais 
sem atenção, por mais que a gente tente dar atenção sempre que possível, a 
família sente falta da gente. (Prefeita de São Paulo das Missões – RS).

14 Cabe destacar que em 1996, o município de Bossoroca-RS, integrante da Região das Missões, elegeu 
Jacira Schimitz como prefeita.
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Meu marido sempre me apoiou e isso para mim é fundamental e muito im-
portante. Ele não gosta de política, não pensa em ser candidato, mas sempre 
esteve comigo, e minhas filhas se criaram, desde pequenas no meio da polí-
tica, ou em campanha, ou com a mãe secretária municipal, ou vereadora, ora 
como prefeita, enfim, isso realmente faz parte da rotina da família. (Prefeita 
de Sete de Setembro – RS).

As prefeitas costumam reforçar certos estereótipos femininos, como sensi-
bilidade, aspectos de vaidade e um “jeitinho feminino”, que não necessariamen-
te está bem definido, mas que parece ser bem entendido no senso comum. A 
utilização dos chamados “atributos femininos” no campo político tem adquiri-
do aspectos mutáveis. Pode significar barreiras, mas também pode, dependen-
do da situação, significar capacidade e interesse de quem os utiliza, agregando 
sentidos positivos, valorizando uma candidatura e compondo parte do capital 
simbólico de uma personalidade pública. Para a prefeita de Sete de Setembro – 
RS, “o fato de ser mulher facilita esse contato com o povo”. Já para a prefeita de 
São Paulo das Missões – RS, “talvez por ser mulher, e por ser mais sensível, os 
ataques não são tão fortes”.

Ressaltam que a prefeita tem uma rotina que não pode deixar de desdo-
brar-se entre casa e Prefeitura, ou seja, uma relação entre o público e o privado. 
Em várias falas, as prefeitas fizeram referência ao trabalho doméstico e à edu-
cação dos filhos:

Eu levanto muito cedo, sou a primeira a chegar e a última a sair. Tenho uma 
funcionaria em casa que me ajuda com as tarefas, prepara as coisas para mim. 
Eu sempre anoto tudo que vou fazer no dia, e tento ir em tudo, tudo mesmo 
que me convidam. E sempre tento levar meu marido comigo. As minhas filhas 
já não estão todo o dia comigo, então as tarefas da casa são mais das minhas 
coisas e do meu marido. Mas a casa também faz parte da rotina e preocupação 
da gente. (Prefeita de São Paulo das Missões – RS).

Eu tenho duas meninas, e até pouco tempo eu tinha uma assessoria domés-
tica. Então eu me dei conta que para ensinar minhas filhas a ter uma respon-
sabilidade com a casa, a melhor forma era eu assumir isso e dividir a tarefa 
com a família. Eu dispensei a minha funcionária doméstica para tentar formar 
minhas filhas com a responsabilidade de todos ajudarem na casa. Eu sempre 
achei que tivesse alguém para fazer isso por mim, na minha casa, as minhas 
filhas poderiam pensar que não precisam ter responsabilidade na casa. Essa 
foi a maneira que eu encontrei para garantir essa responsabilidade às minhas 
filhas. Hoje, as tarefas da casa são comigo e com as minhas filhas. As minhas 
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filhas são meu orgulho, estudam bastante, tem notas ótimas e me ajudam em 
casa. (Prefeita de Sete de Setembro-RS).

As experiências são permeadas por recompensas, dificuldades e aprendiza-
dos. No caso da experiência de ser chefe do executivo municipal não é diferente, 
sendo que cada entrevistada pode identificar esses elementos em suas atuações. 
As recompensas mencionadas sobre ser prefeita transitam entre as realizações 
da gestão, o sentimento que as pessoas a elas destinam e também o orgulho de 
ser a mulher à frente da Prefeitura de seus municípios. Para aquela classificada 
como “prefeita esposa”, além das realizações da gestão, há uma ênfase signifi-
cativa ao sentimento que as pessoas a ela destinam: “A dedicação reconhecida” 
(Prefeita de São Paulo das Missões – RS), isso combinado com o grande orgulho, 
identificado em suas falas, de ser uma mulher à frente da Prefeitura. Já a “prefei-
ta por iniciativa própria” destaca as realizações do governo, não reconhecendo, 
necessariamente, uma relação com o fato de ser mulher:

Eu tinha muita preocupação com as pessoas indo embora do município, então 
tentamos fortalecer o agricultor. Uma grande recompensa foi ver o fortaleci-
mento da economia do município por meio de ações voltadas para o agricultor. 
Incentivamos a atividade da suinocultura, trabalhamos as estradas para dar 
trafegabilidade ao agricultor, adquirimos máquinas para facilitar, por meio de 
ações cooperadas, o dia-a-dia dos agricultores do município. Outra recompen-
sa é a instalação de atendimento em clínica médica. Eu sou muito orgulhosa 
do atendimento de saúde que o município presta aos moradores. (Prefeita de 
Sete de Setembro-RS).

As dificuldades foram muito destacadas no sentido da impossibilidade de 
realização de todos os planos que tinham para o município. Essa fala é facil-
mente relacionada com o já mencionado sentimento de servir, fazer algo bom 
e contribuir para a comunidade:

As dificuldades é que a gente não consegue realizar tudo que quer. A gente quer 
sempre fazer mais, mais não tem recurso suficiente, tem as normas que devem 
ser seguidas à risca e isso muitas vezes deixa a gente mais limitada. Também, 
eu acho que para mim, as viagens são uma dificuldade. Eu não gosto muito de 
ir para Porto Alegre ou para Brasília. Até vou, mas para mim é uma das difi-
culdades. E outra coisa, que tenho que fazer muito, e ainda fico nervosa: falar 
em público, dar entrevista para rádio e TV. A gente faz, mas para mim é uma 
dificuldade. (Prefeita de São Paulo das Missões-RS).
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A ingratidão das pessoas. Isso me magoa. Eu sempre tento ajudar tanto, e tem 
tantos casos em que as pessoas não reconhecem, não valorizam. Mas acho 
que isso não tem relação com o fato de eu ser mulher, mas como o fato de que 
as pessoas querem sempre mais e não se colocam no lugar do outro. Eu não 
acho que por eu ser mulher, mas pelo que as pessoas esperam mesmo. Isso tem 
muita relação com o fato de a gente não conseguir fazer tudo, atender todo 
mundo, dar tudo que as pessoas querem. (Prefeita de Sete de Setembro-RS).

Ao serem questionadas sobre o estilo de gestão de cada prefeita – gestora 
centralizadora, participativa ou democrática –, as respostas convergiram para 
um estilo participativo. As reuniões semanais de acompanhamento das ações da 
equipe foram colocadas como estratégia importante para a relação da prefeita 
com a equipe de secretários e demais funcionários: “Eu consigo delegar, me acho 
participativa... Faço uma reunião semanal com todos os secretários, e tudo que 
tem de tarefa a ser cumprida marcamos uma data para eles me apresentarem a 
solução”. (Prefeita de São Paulo das Missões-RS); “Eu ouço muito, aprecio muito 
as sugestões e meu gabinete sempre está aberto para todo e qualquer funcionário. 
Não, definitivamente não sou centralizadora”. (Prefeita de Sete de Setembro-RS).

Sobre a trajetória política, se estão satisfeitas e se mudariam algo se pudessem 
“voltar atrás”, as prefeitas mostram-se bastante satisfeitas: “Estou muito satisfei-
ta. Eu faria tudo novamente. Acho que só me arrependo do que deixei de fazer, 
mas do que eu fiz, eu gosto e estou satisfeita”. (Prefeita de São Paulo das Missões-
-RS); “Eu faria tudo de novo. Valeu a pena!” (Prefeita de Sete de Setembro-RS).

Ao serem questionadas sobre o aprendizado adquirido, foi possível ob-
servar duas menções principais nas falas das prefeitas – questões ligadas à ges-
tão pública e outras ligadas ao aprendizado pessoal: “Aprendi a compreender as 
pessoas”. (Prefeita de São Paulo das Missões-RS); “Aprendi a ter mais equilíbrio 
emocional. Eu aprendi que não adianta ter ansiedade que eu não vou conseguir 
resolver todos os problemas do meu município. Tudo ao seu tempo”. (Prefeita 
de Sete de Setembro – RS).

Por último, um aspecto bastante importante e colocado pelas prefeitas em 
suas falas foi a relação da eleitora mulher com a candidata mulher e até mesmo 
dos eleitores de forma geral com uma prefeita mulher. De forma geral, essas 
prefeitas acreditam que o baixo número de mulheres, tanto no Poder Executivo 
como no Legislativo diz respeito ao fato de as próprias mulheres não se reco-
nhecerem como uma boa opção como autoridade. Esse argumento foi colocado 
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no sentido de que a maioria da população é de mulheres, então, se as eleitoras 
mulheres reconhecem as próprias mulheres, teríamos muito mais representan-
tes femininas na política.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao observar as mudanças políticas e culturais, mesmo que superficialmen-
te, é possível considerar, nas últimas décadas, uma tendência, ainda que pouco 
expressiva, de inserção das mulheres nas disputas eleitorais. A Lei 9504/97, co-
tidianamente conhecida como “Lei das Cotas”, que estabelece hoje um percen-
tual mínimo de 30% de candidaturas femininas nas nominatas das coligações, 
parece ser um mecanismo afirmativo de inserção das mulheres na política. Em-
bora ainda haja críticas sobre sua efetividade, é possível considerar que, mes-
mo de forma lenta e gradual, esse instrumento legislativo passa a ser uma ação 
afirmativa para as mulheres.

Por outro lado, ao observar alguns dados quantitativos sobre participação 
política feminina, em que, por exemplo, numa região de 25 municípios, há ape-
nas 2 mulheres eleitas, ainda é possível encontrar indícios sobre mecanismos 
de dominação que, ainda hoje, mantêm a baixa participação das mulheres nas 
instâncias representativas da política e do poder. O fato de a população ser de 
maioria feminina e os cargos políticos serem majoritariamente ocupados por 
homens é um fenômeno que oferece muitas possibilidades de análise. Esse ce-
nário foi bastante mencionado pelas prefeitas e parece ser bastante recorrente 
nas discussões políticas e culturais da sociedade. Ao tentar interpretar esse fe-
nômeno, as prefeitas entrevistadas parecem descrever uma abordagem reducio-
nista, mesmo que não conformadas com isso, sobre a tradição e a facilidade da 
dominação masculina, sobre a maior capacidade masculina de atuar na políti-
ca, que entende a mulher como desinteressada, menos capaz e menos envolvi-
da nos assuntos públicos e de gestão política. Constatado esse fato, é necessário 
buscar as causas, os porquês desse entendimento e quais as formas de superar 
essa visão de dominação. Nesse sentido, este estudo coloca-se como um passo 
no sentido de buscar a realidade de mulheres que se tornaram prefeitas e, com 
essas vivências, entender suas particularidades, seus desafios, seus aprendiza-
dos e suas superações nessa carreira, tradicionalmente ocupadas por homens, 
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mas que, gradativamente, torna-se também um espaço no qual as mulheres de-
dicam sua vida e carreira.

Embora as prefeitas apresentem personalidades e histórias bastante dis-
tintas, foi possível identificar alguns pontos comuns nas suas falas enquanto 
mulheres que se tornaram prefeitas: a preocupação com a comunidade e com o 
fazer o bem para as pessoas; o apego à família e a importância do apoio do ma-
rido e filhos nas suas carreiras; e o orgulho diante do pioneirismo no papel de 
prefeita nos seus municípios.

As prefeitas, de fato, dividem-se no seu papel público e privado, que, por 
vezes, podem parecer excludentes, mas têm sido utilizados, muitas vezes, como 
complementares na construção de identidades políticas estratégicas das mulhe-
res. Assim, a presença da mulher nos espaços públicos traz novos significados 
tanto para a política como para as mulheres, já que o papel privado de mãe e es-
posa dedicada não é, necessariamente, oposto à competência administrativa, ao 
compromisso com a gestão pública e com a firmeza necessária para atuar como 
chefe do Executivo municipal. Pelo contrário, tem sido, frequentemente, apre-
sentado como mérito, como demonstrativo da capacidade feminina de gestão.

Constatados os fatos, é necessário buscar causas, novos conhecimentos e 
maiores entendimentos. Conhecer os desafios femininos, seja na política ou em 
carreiras executivas privadas faz-se muito importante para o caminhar no senti-
do de superação de barreiras, de preconceitos e de quebras de estereótipos sobre 
o feminino x masculino, sobre os papéis previamente determinados sobre capa-
cidades, ocupações e realizações. Esse é o desafio lançado neste estudo. Embora 
não seja tarefa simples, é importante fazer-se cruzar as fronteiras disciplinares, 
percorrer técnicas e métodos que possibilitem um olhar multi e interdiscipli-
nar para entendermos mais esses desafios das carreiras femininas. Através de 
conhecimento, contribui-se para a mudança da realidade.

Por fim, embora seja possível verificar que ainda persistem traços de uma 
cultura baseada na divisão entre homens e mulheres, entre espaços de atuação 
determinados nas relações de poder político, nos quais as mulheres são cons-
tantemente destinadas à esfera privada – de mãe, esposa, e na política, primei-
ra-dama – e o homem destinado a exercer as funções de poder na esfera públi-
ca, também é possível encontrar indícios de avanços significativos na atuação 
feminina no poder público local. A igualdade de oportunidades é também uma 
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questão de democracia, de empoderamento feminino, de inclusão social, de res-
ponsabilização pelos rumos da sociedade e eliminação de discriminação contra 
a mulher, tanto no âmbito da esfera privada como na pública.
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INTRODUÇÃO

Das muitas caracterizações da sociedade atual, a estratificação, a divisão 
e o acesso ao consumo podem ser destacadas. Dentre outras, elas criam dife-
renças entre os grupos que detêm poder e renda e atuam na formalidade em 
relação àqueles que estão à margem desses processos. Não é possível descon-
siderar a lógica capitalista em que os atores socioeconômicos estão inseridos 
e, portanto, algumas regras implícitas de reconhecimento giram em torno de 
lucro, renda, posições e condições financeiras, o que cria a situação em que os 
que não conseguem se inserir na lógica do capital e, consequentemente, não 
conseguem atender aos apelos que circundam a ótica consumista por ele im-
posta serão entes socialmente invisíveis. Essa situação é caracterizada como in-
visibilidade social. No livro “Homens invisíveis: relatos de uma humilhação so-
cial”, o psicólogo Fernando Braga da Costa conseguiu comprovar a existência 
da invisibilidade pública, por meio de uma mudança de personalidade. Costa 
vestiu uniforme e trabalhou oito anos como gari na Universidade de São Paulo. 
Segundo ele, ao olhar da maioria, os trabalhadores braçais são “seres invisíveis, 
sem nome” (COSTA, 2004).

A invisibilidade social está relacionada a pessoas que desenvolvem pro-
fissões consideradas sem status, glamour, reconhecimento social e adequada 
remuneração, tais como lixeiros, garis, faxineiras, seguranças, frentistas, gar-
çons, cobradores de ônibus e outras de caráter operacional (SOUZA, 2010; 
CELEGUIM, 2009). Ainda uma categoria em especial se vê estigmatizada por 
esse tipo de invisibilização social, tanto na ótica do consumo quanto no que 
se refere ao reconhecimento social: os catadores de material recicláveis (SO-
BRAL, 2009).

Os catadores são indivíduos que historicamente tiram do lixo seu susten-
to, seja através da coleta seletiva em grupo ou individual. Caçam seus materiais 
nas ruas e lixões. Os catadores realizam papel fundamental na implementação 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). De modo geral, atuam nas in-
cumbências de coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e comer-
cialização dos resíduos reutilizáveis, colaborando de forma significativa para o 
cuidado e desenvolvimento de cadeias produtivas da reciclagem (Ministério do 
Meio Ambiente).



416

Souza (2006) traz a ideia de que esses profissionais em geral são confun-
didos com moradores de rua, que são constituídos por homens, mulheres e 
crianças que todos os dias exploram o lixo em busca de algum material reapro-
veitável. Os catadores são os primeiros responsáveis de um complicado espaço 
econômico, entendidos como atores ambientais, uma vez que seu trabalho tem 
um efeito de suavização e redução do desperdício da poluição e degradação do 
ambiente que o lixo produz (MAGERA, 2003).

Nesse sentido, a análise da vulnerabilidade socioambiental traz uma im-
parcialidade no que tange a seu entendimento isolado. A bibliografia com essa 
temática é escassa. Falar em vulnerabilidade é falar em interdisciplinaridade 
da construção epistemológica do conceito de vulnerabilidade, pois, apesar dos 
avanços, vemos um esforço grande em refinar as variáveis do meio físico com 
recursos técnicos, enquanto que a dimensão social da vulnerabilidade quase 
sempre se refere à renda (CEPAL, 2002; KATZMAN, 2000 apud OJIMA, 2012).

Nesse contexto, o estudo que constitui este capítulo tem como objetivo ge-
ral identificar a profissão dita como invisível na visão do próprio catador e como 
objetivos específicos busca descrever a história de vida dos entrevistados, iden-
tificar maiores dificuldades da profissão dita como invisível e compreender na 
percepção deles o significado do trabalho de catador. Ademais, o estudo visa, a 
partir dessa reflexão, gerar conhecimentos sobre esse fenômeno, muitas vezes 
subjacente na sociedade e nas relações sociais, e, a partir disso, reconhecer a ne-
cessidade de reversão dessa realidade – a invisibilidade social – para que esses 
profissionais – catadores de materiais recicláveis – passem a figurar como um 
elo importante no processo de desenvolvimento local.

Com abordagem qualitativa e, quanto à classificação, preferiu-se o méto-
do fenomenológico, que, para Pronadov (2013), significa preocupação em com-
preender o fenômeno como ele se apresenta na atualidade. Para manter o sigi-
lo e ética na pesquisa, bem como a integridade e a moral dos investigados, eles 
foram identificados por números crescentes.

A estrutura do capítulo dá-se pela seguinte forma: além da introdução e 
das considerações finais, apresentam-se as revisões bibliográficas, a contextua-
lização do tema invisibilidade social, em seguida uma apresentação do universo 
da amostra dos investigados, a metodologia e então a análise dos dados.
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VULNERABILIDADE SOCIAL

A definição de vulnerabilidade social começou a ser atribuído na área dos 
direitos humanos e mais tarde foi introduzido na área da saúde, com as ativida-
des realizadas sobre AIDS na escola de saúde pública de Harvard. As primeiras 
questões destacavam dois grupos de visibilidade: Indivíduos que eram discri-
minados socialmente, como exemplo os homossexuais e usuários de drogas; e 
portador de AIDS (MANN et al., 1993, apud GUARESCHI, 2007).

Nos últimos anos, ocorreram várias mudanças no Brasil e no mundo, e 
essas mudanças impulsionaram questões socioeconômicas e culturais, que in-
fluenciam diretamente o processo de globalização da economia capitalista e vêm 
afetando na performance e base familiar, acarretando mudanças em seu padrão 
tradicional e de organização (GOMES, 2004). O tema vulnerabilidade social não 
é novo e se caracteriza por ser uma temática complexa e de difícil entendimen-
to, embasada por diferentes concepções e várias faces que podem voltar-se para 
o prisma econômico, ambiental, de saúde e vários outros (MONTEIRO, 2011).

Guareschi (2007) define que vulnerabilidade social é uma condição de des-
vantagem perante o acesso às situações de promoção e garantia dos direitos de 
cidadania de determinada população. No ponto de vista de Ayres (1999), a for-
ma como é vista a vulnerabilidade social está na ausência ou na falta de condi-
ções de acesso a bens materiais e bens de serviço que satisfaz aquilo que pode 
tornar o indivíduo vulnerável. “Entender as vulnerabilidades e, claro, mensu-
rá-las é o primeiro passo para relacionar os diversos aspectos de uma realidade 
complexa” (OJIMA 2012, p. 112).

Pouca novidade parece surgir na construção de indicadores de vulnerabili-
dade social que sempre possa ser usada como base de características construtivas 
das habitações, acesso a saneamento básico, anos de estudo e, principalmente, 
uma renda domiciliar. (MARANDOLA JR; HOGAN, 2006 apud OJIMA, 2012).

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) trabalha com três dimensões: IVS 
de Infraestrutura urbana, IVS de capital humano e IVS de renda e trabalho. Es-
sas dimensões dizem respeito a grupo ativos, recursos ou estrutura, cujo aces-
so, falta ou insuficiência indica que o modelo de vida das famílias localiza-se 
baixa, refletindo sobre o não acesso e a não utilização dos direitos sociais. No 
ano de 2000, em alguns municípios do Sul e do Sudeste do país, especialmente 
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o estado de São Paulo, concentravam-se as situações mais evidentes de baixa 
vulnerabilidade; em contrapartida, as faixas mais altas de vulnerabilidade social 
predominavam na maior parte do país. Dez anos depois, analisa-se um avanço 
significativo do aumento dos índices de vulnerabilidade social no país. Há uma 
permanência no quadro de dados com a concentração de municípios com taxa 
muito alta de vulnerabilidade social na região do Norte, nos estados do Acre, 
Amazonas, Pará, Amapá e Rondônia e no Nordeste em especial o estado do Ma-
ranhão, alagoas e de Pernambuco (COSTA e MARGUTI, 2015).

Vulnerabilidades socioeconômicas

Pedroso et al. (2010) trazem a ideia de que existem alguns fatores específicos 
que são exemplos desse tipo de vulnerabilidade. Entre esses exemplos, sobressai a 
presença de recursos financeiros escassos, o desemprego e a baixa qualificação ou 
nível de escolaridade. Assim, no discurso econômico da atualidade, a denominada 
“pobreza” está presente significativamente, sendo resultado de déficits socioeco-
nômico que são impostos às sociedades em várias partes do mundo. Abordando 
a pobreza como um resultado do conjunto de necessidades básicas não atendidas, 
representa-se uma concepção complementar a da pobreza como insuficiência de 
renda, uma vez que identifica as famílias sujeitas à provação absoluta dos patama-
res mínimos, também normativos de bens e serviços.

A ideia de vulnerabilidade social vem sendo utilizada por vários autores 
como sinônimo de “precariedade”, “fragilidade” e “risco social”, muitas vezes 
atrelada à precariedade habitacional do indivíduo. A debilidade das moradias 
e a natureza dessas famílias podem ser entendidas como “moradias em con-
dições precárias” de baixo padrão construtivo e os residentes como “famílias 
carentes”. A vulnerabilidade passa a ser compreendida a partir da exposição a 
riscos de diferentes naturezas, sejam eles econômicos, culturais ou sociais, que 
colocam diferentes desafios para seu enfrentamento; logo, a ideia corresponde 
a uma predisposição. Portanto, pressupõe a eliminação do risco e a substitui-
ção da vulnerabilidade por força ou por resistência. Outro aspecto importante 
na concepção de vulnerabilidade social é que ela se constitui como um produ-
to negativo da relação entre recursos simbólicos e materiais, de indivíduos ou 
grupos, e o acesso a oportunidades.
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Vulnerabilidade socioambiental

O progresso da urbanização acarretou impactos sociais e ambientais com 
intenso reflexo na vida dos cidadãos brasileiros. De certa forma, o rápido avan-
ço desse processo foi acompanhado por concentração de riquezas e aumento 
das desigualdades sociais. A ausência de interesse pela criação e implementação 
de políticas direcionadas para a temática da habitação popular, na maioria dos 
municípios, gerou uma perturbação social de um deficit habitacional. A maior 
parte das zonas territoriais ocupadas pelas classes de baixa renda atingiu o ápice 
em ocupações subnormais. Dessa forma, colocou grande parte desses indivíduos 
em situações de risco pela probabilidade de acontecer enchentes, contaminação 
por poluentes, entre outros (YOUNG, 2009).

Ojima (2012) traz a reflexão de que os estudos da temática socioambiental 
passaram a ser elaborados com maior abrangência no Brasil através da inclusão 
de sistemas de informação geográficos, que, em geral, agregaram muito para a 
capacidade de sobrepor variáveis espaciais, geográficas, sociais e demográficas 
em uma escala intermunicipal. Outra questão importante e fundamental para 
grandes avanços no estudo foi a divulgação das informações dos setores censi-
tários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nesse sentido, a análise da vulnerabilidade socioambiental traz uma im-
parcialidade no que tange ao seu entendimento isolado. A bibliografia com essa 
temática é escassa. Na sua maioria está interligada como subgrupos de outros 
aspectos – temas – como foi mencionado anteriormente. Ou seja, falar em vul-
nerabilidade é falar em interdisciplinaridade “da construção epistemológica do 
conceito de vulnerabilidade, pois apesar dos avanços, vemos um esforço gran-
de em refinar as variáveis do meio físico com recursos técnicos, enquanto que 
a dimensão social da vulnerabilidade quase sempre se refere à renda” (CEPAL, 
2002; KATZMAN, 2000, apud OJIMA, 2012, p. 113).

INVISIBILIDADE SOCIAL

O termo invisibilidade social foi criada pela sociologia e por ela é estudada, 
definindo pessoas ou grupos à margem da sociedade. Os problemas e a existência 
deles deixam de ser vistos pelas outras pessoas, tornando-os invisíveis. Pinheiro 
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(2015) traz a ideia de que trabalhadores informais também são vítimas desse fe-
nômeno, que se trata de um apanhado de várias situações que atinge diferentes 
grupos sociais. Celeguim e Roesler (2009) pontuam que:

A Invisibilidade Social é um assunto relativamente novo e se relaciona à forma 
como são vistos os trabalhadores de profissões desprovidas de status, glamour, 
reconhecimento social e adequada remuneração. Isto numa sociedade onde 
o nível de consumo de bens materiais é o agente determinador do posiciona-
mento de cada participante nas classes socioeconômicas conhecidas. (CELE-
GUIM e ROESLER, 2009, p. 1).

Com o surgimento de cidades globalizadas, é perceptível o reconhecimento 
de uma espécie de dualidade entre ricos e pobres, ao qual se apresenta na dife-
rença entre a renda e as condições de vida entre um pequeno número de traba-
lhadores qualificados e os de uma parcela maior de pessoas qualificadas e não 
qualificadas com empregos precários (RODRÍGUEZ, 2012). Para Braga (2008), 
a invisibilidade é tão automatizada na sociedade que muitas vezes nem mesmo 
o próprio ser invisível se dá conta de sua infamante situação. Se ele se dá conta 
disso, necessita de armas para o combate. O invisível não tem voz e não é leva-
do em consideração.

É justamente essa identidade, ocultada na percepção do outro, que se re-
mete à invisibilidade social. Exemplo dessa invisibilidade é quando, a caminho 
de casa ou do trabalho, passamos por um gari, mas não notamos sua totalida-
de singular. Ou no caso das donas de casa que são babás e educadoras, porém 
não são remuneradas (JORDANE, 2011). A invisibilidade pública é entendida 
pelo efeito e a percepção das pessoas que são condicionadas à divisão social do 
trabalho, ou seja, nota-se somente a função e não a pessoa. Os sujeitos não são 
notados como seres transformadores e pensantes, e sim como homens/máqui-
nas (COSTA, 2004).

O sentimento de desprezo e o não reconhecimento de outras pessoas po-
dem originar a sensação de invisibilidade. Isso porque,

Com efeito, múltiplos sentimentos estão ligados ao sentimento central de ser 
invisível para os outros: a vergonha, a paranoia, a impressão de insucesso pes-
soal, o isolamento, a clandestinidade. Em resumo, toda uma panóplia de emo-
ções, sentidas por todos a um momento ou outro na vida quotidiana, une-se 
intimamente ao mundo amargo e silencioso da invisibilidade social. Podemos 
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descobrir através deste termo um mundo social que se constrói segundo os 
preconceitos visuais e os olhares imaginários. (TOMÁS, 2006, p. 03).

Nesse aspecto, o trabalho informal, sem reconhecimento social, contribui 
para que os envolvidos se tornem invisíveis na sociedade.

CATADORES

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) 
nasceu em 1999, com o 1º Encontro Nacional dos catadores de materiais reci-
cláveis, evento que reuniu 1700 catadores em Brasília (MNCR, 2008). Em mar-
ço de 2006, o MNCR realizou uma caminhada até Brasília, encaminhando suas 
necessidades para o governo, pedindo a criação de postos de trabalho em asso-
ciações e cooperativas. Essa caminhada tornou-se um marco histórico da luta 
dos catadores (MNCR, 2008).

Segundo Santos (2014), as atividades dos catadores em cooperativas e as-
sociações são recentes no Brasil. A forma mais comum de regularizar a profissão 
é através das associações e cooperativas. As associações são empresas que tem 
como finalidade a promoção e assistência social, educacional, cultural e lutam 
pela defesa de interesse das classes filantrópicas. Elas divergem das cooperativas, 
cujo principal objetivo é a geração de renda, e nas quais os proprietários são os 
associados e os beneficiários dos ganhos que eles próprios processam.

Os catadores são indivíduos que historicamente tiram do lixo seu susten-
to, seja através da coleta seletiva em grupo ou individual. Caçam seus materiais 
nas ruas e lixões. Os catadores realizam papel fundamental na implementação 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2010). De modo geral, atuam 
nas incumbências de coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e co-
mercialização dos resíduos reutilizáveis, colaborando de forma significativa para 
o cuidado e desenvolvimento de cadeias produtivas da reciclagem. (Ministério 
do Meio Ambiente).

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizado pelo 
IBGE (2000), no Brasil é coletado, diariamente, 125.281 mil toneladas de resí-
duos domiciliares, e 52,8% dos municípios brasileiros dispõem seus resíduos em 
lixões. Hoje se estima que um em cada 1000 cidadãos é um catador. Gonçalves 
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(2004) pontua que esses profissionais coletam o lixo determinando seu próprio 
ritmo de trabalho conforme seu posicionamento físico. Eles se organizam a par-
tir de uma divisão de trabalho conforme os produtos para venda, como ferro, 
alumínio, papelão, plástico, vidro. A remuneração é definida a partir da quanti-
dade de material coletado e vendido aos interessados para a revenda.

Os coletores de rua são os maiores responsáveis por grande parte dos mate-
riais recolhido e transportado em matéria-prima para as indústrias. Esses traba-
lhadores mantêm-se financeiramente da venda realizada pela coleta e separação 
desses materiais do tipo plástico, alumínio, papel, papelão vidro entre outros (LO-
BATO, 2010). Parreira, Oliveira e Lima (2009) defendem que a baixa produtividade 
nos empreendimentos associativos de reciclagem tem uma relação ligada ao reco-
lhimento das associações, estabelecendo baixo rendimento da remuneração dos 
catadores. A receita das associações de catadores varia muito da comercialização 
dos materiais, consequentemente, diminui os potenciais benefícios da reciclagem 
para o meio ambiente (OLIVEIRA; LIMA, 2009 apud LOBATO, 2010, p. 349).

Nesse contexto, Santos (2014) elenca vantagens do trabalho com associa-
ções ou cooperativas de catadores:

a. Geração de emprego e renda;
b. Inserção social dos catadores;
c. Diminuição das despesas com os programas de reciclagem;
d. Contribuição para o meio ambiente, diminuindo impactos ambientais 

através da coleta;
e. Redução das despesas através da coleta, transparência e disposição final 

dos resíduos separados pelos próprios catadores.
O mesmo autor frisa que o trabalho dos catadores é de suma importância 

para o desenvolvimento local e sustentável da região a qual eles estão inseridos, 
visto que eles se mantêm financeiramente da venda dos materiais que coletam.

A METODOLOGIA E A FENOMENOLOGIA

Para o desenvolvimento deste estudo, optou-se pela abordagem qualitativa. De 
acordo com Marconi e Lakatos (2010), a entrevista sendo feita face a face favorece 
ao entrevistado a informação precisa e é de cunho fenomenológico, pois busca com-
preender a trajetória dos investigados a partir do olhar das próprias entrevistadas.
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Gomes (1997, p.320) contribui ao afirmar que a pesquisa fenomenológica 
estuda a maneira de vivência como experiência consciente. E afirma também 
que “a experiência consciente é um ato comunicativo de um corpo situado em 
um determinado ambiente. A mensagem que expressa traz a peculiaridade de 
um mundo vivido”.

De acordo com Andion (2003), o foco principal da fenomenologia é gerar 
dúvidas e questionamentos sobre as pressuposições incluídas em todo o pen-
samento habitual, é o que garante a exatidão do resultado da pesquisa. À vista 
disso, o objetivo primeiro da fenomenologia é a experiência humana, que pro-
cura descrever e interpretar com riqueza e profundidade.

Em relação às etapas da pesquisa, primeiramente foi definida a pergunta 
que norteou a pesquisa: “Como se dá a profissão dita como invisível na visão 
do próprio catador?” Para respondê-la, buscou-se identificar alguém que tives-
se interesse e disponibilidade para descrever o relato da sua vida, bem como sua 
trajetória na profissão de catador de material reciclável. Foram definidos três ca-
tadores: Pedro, Ângela e Cassilda.

Essa definição foi adotada por conveniência, que se caracteriza pelo fato 
de que o pesquisador pode selecionar uma amostra da população que seja aces-
sível, admitindo que, de alguma forma, isso represente o universo da pesquisa 
(PRONADOV, 2013).

Para coletar os dados, realizou-se a entrevista a fim de detectar três pontos 
importantes. O primeiro teve como objetivo elaborar e construir o contexto geral 
da trajetória de vida e profissional do investigado. O segundo buscou identifi-
car os detalhes mais precisos da existência do trabalho deles à luz da sociedade 
sob a ótica do investigado. Alguns detalhes sobre o acesso à saúde, à educação 
e às leis também foram tratados. No terceiro ponto, o centro foi o significado 
de gerar uma reflexão aos entrevistados e que eles pudessem entender e verifi-
car a importância e o significado dessa experiência para eles e para a sociedade.

A FENOMENOLOGIA DA (IN)VISIBILIDADE SOCIAL

A Fenomenologia da (In) Visibilidade Social será abordada para relatar e 
analisar as vivências dos três atores sociais investigados neste estudo. As suas 
expressões servem de ponto de partida para o conhecimento desse fenômeno 
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existente na percepção dos próprios invisíveis, mas nem sempre presente na 
consciência daqueles que não enxergam.

A vivência de Ângela

Ângela tem 37 anos, casada e mãe de três filhos, é natural da cidade de São 
Paulo das Missões (RS) e atualmente mora na cidade de Cerro Largo (RS). Co-
meçou a trabalhar com a catação de materiais recicláveis quando tinha 19 anos 
de idade, quando ficou mãe solteira, sem estudo e sem trabalho. No início co-
meçou a juntar com uma bicicleta pequena. Comentou que tinha um pouco de 
vergonha quando começou, mas a vontade de ganhar dinheiro falou mais alto. 
“Minha mãe me ajudou a comprar uma gaiota5 e foi aí que eu comecei mesmo”. 
Inicialmente juntava só litros, mas aos poucos foi trabalhando mais e juntou di-
nheiro, até que conseguiu comprar um cavalo.

Ela começa suas atividades profissionais às 7h30, retorna para casa perto 
do meio-dia, “depois eu vou pra rua perto das 2 horas da tarde, e volto pra casa 
perto das 5 da tarde”. Desde quando começou a trabalhar com a catação, até os 
dias de hoje, Ângela diz que muita coisa mudou: “Mudou tudo, antes parece que 
eles recolhiam mais coisa, bacia velha, caderno velho, revista velha, para-choque 
de carro, agora eles não recebem nada, além do mais antes os material era mais 
valorizado, era mais caro”.

A trajetória profissional dela é marcada por desafios: “Aí uma vez eu fui 
pegar uns isopor e uns litrão que tava no lixo e uma senhora viu e ela falou as-
sim, quem mandou tu mexer nos lixo? Ela me xingou mesmo, me senti ofendida”. 
Ela comenta também que é bem normal as pessoas falarem: “olha lá uma guria 
juntando lixo. Xingam e te chamam na ralhada, quando a gente coleta na lixeira, 
porque tem alguns que fazem bagunça e acham q é todos nós. Quando não é os 
gatos e cachorros que fazem”.

Ângela foi convidada a refletir sobre como as pessoas percebem o trabalho 
dela: “Eu acho que a maioria das pessoas estão nos percebendo mais, por causa 
do colete, o colete ajudou bastante. Algumas pessoas tão deixando até material 
separado e com nome”. Ela esclarece que a cooperativa dos catadores forneceu 

5 Pequena carroça de madeira, com duas rodas, puxada por um cavalo ou boi, bastante utilizada por 
agricultores no interior do Rio Grande do Sul e pelos catadores nas cidades gaúchas.
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colete e que usá-lo está dando uma visibilidade maior ao seu trabalho. “As pes-
soas tão ajudando mais, uma vez eu tava passando na rua pra coletar, aí veio 
uma moça da rua de cima correndo e gritando, moça moça, tu aí do colete, eu 
tenho uns litro aqui”.

A entrevistada é convidada mais uma vez a refletir se há reação das pessoas 
e como reagem diante do trabalho dela: “tem vários tipos, umas não dão bola, 
uma vez eu ouvi uma mulher falando que semana passada passo uns gaiotero que 
rasgaram a sacola porque tavam esfomiado”.

Segundo a entrevistada, a região central é onde mais acontece esse tipo de 
evento. Ela retoma um relato anterior e o complementa: “Aí uma vez atrás da 
igreja católica eu fui pegar uns isopor e uns litro que tava no lixo e uma senhora 
viu e ela falou assim, quem mandou tu mexer nos lixo?? ela me xingou mesmo. 
Eu disse assim, mas o lixo tá na rua senhora, eu sou uma recicladora. Aí ela res-
pondeu, não quero saber, não é pra pegar o lixo e rasgar as sacolas, não é pra pe-
gar o meu lixo”.

Apesar dos desafios relatados, a entrevistada demonstrou entusiasmo e mo-
tivação ao responder todas as perguntas, além de demonstrarque gosta muito 
do que faz: “olha, eu sei que é um trabalho sujo, e que as pessoa não gosta muito, 
mas eu acho que represente coisas boas pra mim, eu gosto do meu trabalho, eu 
não ia me acertar com outras coisas, até já tentei mas não gostei, já trabalhei na 
padaria, eu gosto do meu trabalho”.

A vivência de Pedro e Cassilda

Pedro e Cassilda são naturais do município de Cerro Largo, tem três filhos 
e são casados há trinta anos. Cassilda comenta com alegria: “nós se conhecemos, 
trabalhando no antigo lixão, lá no morro do convento, começamos a conversar, 
nos conhecemos e já fazem 28 anos que estamos juntos, nunca mais se largamo, 
somos iguais chiclete”. Eles catam todo o tipo de material, papelão, isopor, litros. 
Não tem um roteiro definido e preferem exercer a atividade de catação durante 
a madrugada. Pedro complementa dizendo: “Eu gosto de sair de madrugada, a 
concorrência é menor [risos]”.

O entrevistado comentou que morou um tempo no estado do Mato Grosso, 
onde trabalhava como pedreiro. Já a entrevistada sempre trabalhou com catação 
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e trabalhou no mutirão da Prefeitura: “o mutirão da prefeitura era um negócio 
que todo mundo ajudava na limpeza e na organização do lixão, e eu precisava 
trabalhar né, pra pagar água, luz e comprar comida pro meus piá que eram novi-
nho, minha renda sai dali”.

Desde que começaram no trabalho de catação, os entrevistados relatam 
que muita coisa mudou. Cassilda comenta: “mudou, sim, os materiais que as 
empresas recolhem são diferentes, tão menos valorizados, antigamente era bem 
mais. Mudou muita coisa, inclusive nós juntava comida, antigamente eu junta-
va batatinha, cenoura várias coisas, ninguém ficava sem comer. Quando nós tava 
no antigo lixão nós tirava até 5 carga cada um. Hoje quando muito uma carga”. 
Pedro complementa: “antigamente era pra se manter mesmo, juntar dinheiro pra 
pagar água, luz… agora nós temos uma chacra pra fora tudo isso com o dinheiro 
que nós juntamo do lixo”.

Os entrevistados foram convidados a refletir sobre como as pessoas per-
cebem o trabalho deles. Seu Pedro avalia: “é um trabalho digno, né? Eu acho que 
as pessoas olham o nosso trabalho com dignidade, é o mesmo que qualquer traba-
lho”. Cassilda diz: “Ali no centro as mulher gritavam lá pra nós não pegar os lixo, 
pra nós não rasgava as sacola”.

Nesse sentido, os entrevistados foram convidados a refletir sobre suas tra-
jetórias profissionais e relatar se em algum momento sentiram alguma discri-
minação enquanto exerciam suas atividades profissionais. Cassilda responde: 
“olha… uma vez um promotor me falou assim, que era um trabalho digno e que 
eu não tava mexendo nada nas coisa de ninguém, não to roubando e eu tiro a 
renda do meu trabalho…. Mas que eu saiba nunca sofri”.

Os entrevistados analisaram e refletiram sobre as perguntas e suas respos-
tas. Seu Pedro comentou: “não mudaria nada no meu trabalho, gosto do jeito 
como ele é, mas se pudesse mudar, mudaria a forma como as pessoa trata nós”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os catadores de materiais recicláveis são exemplos de profissionais que tra-
balham diretamente com os resíduos sólidos urbanos, popularmente chamados 
de lixo. Esses profissionais são responsáveis por coletar, triar e comercializar os 
materiais recicláveis, para, dessa forma, conseguir seu sustento.



427

Pelas falas dos entrevistados fica evidente o amor e a paixão que eles têm 
pelo seu trabalho, mas eles não percebem o quanto o trabalho deles é importan-
te, nem a sociedade tem essa percepção. Logo, eles também se identificam como 
invisíveis. Se a sociedade percebesse e reconhecesse o trabalho desses profissio-
nais como atores e agentes ambientais, acarretaria impactos significativos, tanto 
no desenvolvimento local e regional como econômicos.

Um aspecto importante nas falas dos entrevistados relaciona-se com o sig-
nificado do trabalho de catação de materiais recicláveis. Para os catadores, apa-
receu, com grande relevância, imerso na ambiguidade, às vezes positivo, outras 
vezes negativo. Tentam colocar-se como trabalhadores dignos, mas sofrem com 
as pessoas abordando-os aos gritos para não rasgarem as sacolas nem bagun-
çarem o lixo. Assim, é importante salientar a importância da implantação de 
sistemas de coletas seletivas que resgatem em seus objetivos várias ações edu-
cativas e que haja uma ação participativa da sociedade em todas as fases da sua 
implantação. Nesse sentido, contribuir para a coleta seletiva é contribuir com 
o desenvolvimento de uma economia mais justa e mais limpa, na qual caberá à 
população separar os resíduos sólidos e os fornecer, voluntariamente, para os 
catadores que os recolherão dentro do processo do sistema de coleta seletiva.

A invisibilidade social tanto é bastante latente para os catadores, tanto quan-
to para as demais pessoas como em relação ao seu trabalho e o papel desem-
penhado na sociedade. Muitas vezes as pessoas se dirigem aos catadores para 
recomendar o que não devem fazer, como devem mexer no lixo ou mesmo que 
não devem selecionar o lixo. Mesmo lixo, os residentes ainda têm a noção de 
propriedade – é `meu´ – e não reconhecem que eles estão desempenhando um 
ofício, o de catador de resíduos sólidos ou agentes ambientais do ciclo de gestão 
de resíduos sólidos urbanos.
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