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A Universidade Federal do Ceará e a formação no Campo de 
Públicas: caminhos para a construção de uma sociedade mais justa e 
democrática 

É com imensa alegria que apresentamos os anais do I 
Congresso Cearense do Campo de Públicas – I Concecap. As 
políticas públicas são instrumentos disponíveis para atender 
às diferentes demandas sociais, de saúde, educação, emprego e 
desenvolvimento social. Nesse sentido, a participação cidadã é 
fundamental nos processos para estabelecer políticas públicas, 
porque constitui elemento primordial e condição para propiciar 
a governabilidade democrática, tornando-se um mecanismo im-
portante para se alcançar o empoderamento social. Frente a esse 
cenário, a produção do conhecimento acadêmico sobre políticas 
públicas foi ganhando espaço relevante, e, consequentemente, 
os diversos cursos em universidades do país foram criados, ins-
tituindo-se o que passou a ser chamado de “Campo de Públicas”. 
A Universidade Federal do Ceará (UFC), impulsionada por esse 
movimento, preocupada em capacitar profissionais com uma 
formação avançada em gestão e em desenvolver as competên-
cias necessárias ao exercício de funções qualificadas na Gestão 
Pública, criou o curso de Gestão de Políticas Públicas (2015), in-
tegrando-se à oferta, no Ceará, de cursos voltados para a área de 
gestão pública, tal como a Universidade Federal do Cariri (UFCA) 
e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia  
Afro-Brasileira (Unilab). 

Tendo em vista a demanda e a diversidade de contextos 
vividos dentro do estado do Ceará, foi realizado o I Congresso 
Cearense do Campo de Públicas – I Concecap, como uma ativi-

PREFÁCIO



dade conjunta, que deu início a uma discussão interdisciplinar 
das novas perspectivas de planejamento de longo prazo para o 
estado, contribuindo para o desenvolvimento regional e o aper-
feiçoamento do setor público.

O I Concecap abriu um ciclo a ser expandido, envolvendo 
outros profissionais e instituições de ensino e pesquisa que te-
nham interesses nas políticas públicas. O evento reuniu gesto-
res municipais, estaduais, representantes do terceiro setor, da 
iniciativa privada, das universidades e sociedade civil, compar-
tilhando experiências e ideias inovadoras entre a academia, as 
instituições públicas e a sociedade civil. O I Concecap aconteceu 
nas instalações da UFC, nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018, 
contando com palestras, mesas redondas e sessões de apresenta-
ção de comunicações, distribuídas em grupos de trabalhos (GTs). 
Educação, saúde, meio ambiente, direito e planejamento urbano 
foram áreas priorizadas para o debate, tendo as políticas públi-
cas como eixo comum. Com esse tema, pretende-se estimular os 
estudos que ajudem no aprimoramento dos serviços essenciais 
para a população, como saúde, educação, abastecimento de água, 
segurança pública, geração de emprego e renda, entre outros.

Assim, esta publicação – que reúne uma seleção de 23 ar-
tigos apresentados durante o I Concecap – contribui para que o 
debate possa avançar e orientar o aperfeiçoamento das questões 
relacionadas à gestão das políticas públicas. Ao tornar este docu-
mento acessível a um público mais amplo, pretende-se provocar 
novas discussões, assim como outras linhas de pesquisa, ofe-
recendo respostas que atendam a diferentes demandas sociais. 
Boa leitura e bom debate!

Gil Célio de Castro Cardoso e Júlio Alfredo Racchumi Romero 
Professores do Departamento de Estudos Interdisciplinares da UFC



A INTERSETORIALIDADE NAS POLÍTICAS DE TURISMO NO ESTADO
DO CEARÁ: UM ESTUDO DE CASO NOS GOVERNOS 

DE CID GOMES E CAMILO SANTANA

Estêvão Lima Arrais1

Abigayl Fernandes da Silva2

RESUMO

A complexidade dos problemas públicos e a incapacidade de uma 
gestão puramente setorializada de solucioná-los tornam pre-
mente a discussão sobre intersetorialidade na gestão pública. 
Áreas estratégicas podem ser erroneamente interpretadas, como 
o Turismo visto apenas pela perspectiva de ações pontuais de 
investimento local para atrair turistas, sem uma gestão interse-
torial envolvendo pastas da Cultura, Meio Ambiente, Educação, 
entre outras, capazes de expandir os investimentos e a escala do 
empreendimento turístico. Desse modo, a presente pesquisa in-
vestiga, empiricamente, de que forma se gerenciam as políticas 
de turismo do Estado do Ceará. A pesquisa é de cunho qualitativo 
e utiliza-se de metodologia documental. Os documentos analisa-
dos foram os planos plurianuais da gestão de Cid Gomes (2012-
2015) e Camilo Santana (2016-2019). Conclui-se que a gestão 
de Cid Gomes é marcada por um forte centralismo na Secretaria 
de Turismo e pela ênfase no turismo de sol e praia; já Camilo 
Santana descentraliza a gestão, mesmo que timidamente, en-
tre as pastas de Turismo, Educação e Infraestrutura. Além de 
consolidar as ações do PPA anterior, Santana diversifica as mo-

1 Mestrando em Avaliação de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC). E-mail: estevao-
larrais@gmail.com.

2 Graduanda em Administração Pública pela Universidade Federal do Cariri (UFCA). E-mail: abigayl.fernan-
des@gmail.com.
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dalidades de turismo (ecoturismo, aventura, lazer, religioso e es-
portes), e sua área estratégica de atuação é o interior do estado. 

Palavras-chave: Políticas públicas de turismo. Intersetoriali-
dade. Governo do Estado do Ceará.

INTRODUÇÃO

A contemporaneidade é marcada pelo fenômeno da com-
plexidade. Este conceito é compreendido como um conjunto não 
linear de processos e variáveis que estão inter-relacionados e 
não são, muitas vezes, passíveis de visualização ou controle, pois 
tanto os processos como as variáveis estão interligados a um te-
cido uno (MORIN, 2007).

Mesmo com o novo paradigma, os formatos das polí-
ticas públicas permanecem sobre uma estrutura cartesiana, 
dividindo-se em áreas e subáreas de correlação direta. O exem-
plo mais nítido constitui-se no processo de setorialização de  
políticas públicas: o gestor público tenta isolar variáveis (edu-
cação, saúde e segurança) e reduzi-las, o máximo possível, em  
subáreas (educação infantil, saúde feminina e segurança  
urbana), com o intuito de trabalhar de forma mais isolada a te-
mática e os problemas públicos.

Na atualidade, inexiste um modelo de gestão pública am-
plo que englobe todas as variáveis. Logo, torna-se necessário 
ampliar os processos intersetoriais nas políticas públicas, de 
maneira não apenas a somar as partes setorializadas envolvidas, 
mas, principalmente, promover ações transversais e integradas, 
de forma a que a complexidade dos problemas públicos seja ade-
quadamente compreendida. 

As políticas públicas de turismo, a depender do domínio 
intersetorial do gestor público, podem possuir dois tipos de ges-
tão: (I) conjunto de ações pontuais na localidade, coordenadas 
pela Secretaria de Turismo, que estimulam a vinda de turistas e, 
consequentemente, levam a uma maior arrecadação financeira 
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e a uma diversidade de serviços e produtos; ou (II) ações mul-
tissetoriais compreendendo variáveis que transcendem a esfera 
econômica (cultural, social, histórica, ambiental, entre outras), 
além de sua relação intersubjetiva com a população local e os tu-
ristas (FRATUCCI, 2007).

Desse modo, com base no contexto supracitado, surge a 
seguinte indagação: como o Governo do Estado do Ceará ge-
rencia suas políticas públicas de turismo? Logo, a pesquisa tem 
como objetivo geral analisar, empiricamente, de que maneira o 
Governo do Estado do Ceará gerencia as políticas de turismo. 
Como objetivos específicos, têm-se: analisar o plano plurianual 
(2012-2015) que trata sobre a gestão de Cid Gomes; analisar 
o plano plurianual (2016-2019) referente à gestão de Camilo 
Santana; e traçar um comparativo entre os PPAs para se compre-
ender a gestão das políticas públicas de turismo no estado. 

Turismo, intersetorialidade e gestão pública: 
a experiência do modelo brasileiro

O conceito inicial de turismo compreendia o conjunto de 
fenômenos, primeiramente de ordem econômica, produzidos 
pela chegada ou partida de viajantes numa comuna, província 
ou estado (CARVALHO, 2018). Na atualidade, para além do con-
ceito anterior, Binfaré et al. (2016) entende-o também como o 
conjunto das interações e atividades decorrentes da relação en-
tre o turista e o núcleo receptor.

O turismo deve pautar-se por critérios da viabilidade eco-
nômica, equilíbrio ético, social e ambiental das comunidades re-
ceptoras, pois consiste no mais efetivo intercâmbio de culturas e 
experiências a serem proporcionadas aos turistas e à população 
local (CAMILO; BAHL, 2017).

Sendo assim, no que diz respeito ao planejamento do tu-
rismo, é necessário compreender as dimensões que o integram, 
a exemplo do território e dos atores envolvidos no processo. Está 
falida a ideia da existência de uma dicotomia entre a importância 
da atividade econômica e a complexidade do fenômeno turístico, 
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uma vez que a atividade econômica representa um dos resulta-
dos do fenômeno socioespacial (FRATUCCI, 2014).

Um dos grandes equívocos dos gestores consiste em uma 
gestão isolada da atividade econômica turística, sem haver cor-
relação com políticas setoriais, como a educação, infraestrutura, 
cultura e meio ambiente. Tal diretriz, além de impossibilitar o 
aumento da escala do empreendimento (regional, estadual, 
nacional e internacional), reduz as chances de atração de no-
vos investimentos e o consequente crescimento econômico da 
localidade.

Inojosa (2001) entende que o planejamento das políticas 
públicas setorializadas não responde às demandas complexas 
da sociedade em geral, pois encontra-se dentro do modelo da 
competição, em que cada setor está isolado e reduzido às áreas 
de competência e conhecimento. A intersetorialidade, por outro 
lado, deve corresponder à articulação dessas experiências com 
vista ao planejamento e gestão de políticas públicas com resulta-
dos sinérgicos em situações complexas (INOJOSA, 2001).

No Brasil, a primeira iniciativa de atividade turística or-
ganizada surgiu por meio da sociedade civil, ao ser fundada a 
Sociedade Brasileira de Turismo, em 1923, que, em 1926, torna-
-se o Touring Club do Brasil. A organização era formada por gru-
pos da alta elite que desejavam tornar o país uma área turística, 
de modo a atrair turistas nacionais que viajavam para o exterior, 
principalmente para a Europa. Assim, ela passa a atuar com ser-
viços de viagens de automóveis, confecção e distribuição de ma-
pas e sinalização das estradas (GASTAL; CASTRO, 2008).

O primeiro marco governamental data de 1966, com a cria-
ção do Conselho Nacional de Turismo e da Empresa Brasileira de 
Turismo. Esse período é marcado por uma sequência de políti-
cas de incentivos fiscais, que ressaltam a preocupação do Estado 
com a dimensão econômica do turismo (CARVALHO, 2016).

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o 
turismo obtém maior destaque nacional, porém continua sendo 
compreendido apenas pelo viés econômico, resumindo-se à pro-
moção dos destinos nacionais ou incentivos financeiros e fis-
cais para a iniciativa privada (LIMA; IRVING; ABREU, 2017). 
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Concomitante às mudanças do texto constitucional, o modelo 
neoliberal passa a ser um forte agente externo de alteração glo-
bal – as políticas em turismo passam a incorporar conceitos 
como a livre iniciativa, a competitividade global e a preocupação 
com o local (CERQUEIRA et al., 2010). 

Adentrando o século XXI, o Programa Nacional de Turismo 
(2003-2006) começa a interpretar o turismo como uma estra-
tégia para a valorização e conservação do patrimônio nacional, 
além de empreender uma política de fomento a novos produtos 
turísticos alinhados ao tripé regionalidade, genuinidade e iden-
tidade cultural do país, ao mesmo tempo em que se dialogava  
sobre questões ambientais, econômicas, sociais e culturais 
(LIMA; IRVING; ABREU, 2017).

O programa nacional seguinte, intitulado “Uma via-
gem de inclusão” (2007-2010), é uma continuidade do an-
terior,  mas há, pela primeira vez, a preocupação com ações 
intersetoriais, entre setores como cultura e turismo, e há o 
envolvimento da iniciativa privada (LIMA; IRVING; ABREU, 
2017). Além disso, destaca-se a inovação, em 2008, com a 
criação do Comitê Interministerial de Facilitação Turística, 
visando à intersetorialidade na execução das políticas públi-
cas com outras áreas de governo. Nesse modelo, recomenda-
-se obter apoio no Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior para as funções técnicas e financeiras; 
assim como no Ministério da Educação e no Ministério do 
Trabalho e Emprego para “implantação de férias escolares 
diferenciadas, buscando minorar os efeitos da sazonalidade 
turística” (BRASIL, 2008).

Na atualidade, o plano “Turismo fazendo muito mais pelo 
Brasil” (2013-2016) é marcado por uma forte gestão descentra-
lizada, sob a liderança de órgãos governamentais e unidades 
representativas da sociedade civil. A inovação neste momento 
consiste na implementação de várias plataformas interinstitu-
cionais de compartilhamento de dados, permitindo a utilização 
de dados estatísticos e informações gerais sobre demais minis-
térios federais e secretarias estaduais e municipais de turismo 
(BRASIL, 2013). 
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METODOLOGIA

Desse modo, utilizou-se neste trabalho do método de 
pesquisa documental (CORSETTI, 2006). Os documentos ana-
lisados foram os Planos Plurianuais (PPAs) de dois mandatos 
distintos do Governo do Estado do Ceará: o PPA (2012-2015) 
referente ao governo de Cid Gomes; e o PPA (2016-2019) corres-
pondente à gestão do governador Camilo Santana. Desses do-
cumentos, foram extraídas as informações referentes à gestão 
de turismo. Descrevemos os programas, atividades, objetivos e 
metas; e fizemos o levantamento orçamentário dos programas a 
serem desenvolvidos pela Secretaria de Turismo do Governo do 
Estado. 

Como método de análise, utilizou-se do comparativo dos 
PPAs para se compreender as divergências e convergências 
acerca da política de turismo no estado do Ceará e de que forma 
tais governos interpretam a intersetorialidade no setor.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O governo de Cid Gomes e a política de turismo:  
uma análise do PPA (2012-2015)

A gestão de Cid Gomes é marcada por dois grandes progra-
mas governamentais na área de turismo: “Construção e desenvol-
vimento do destino turístico Ceará”; e “Gestão e manutenção da 
Secretaria de Turismo”. O primeiro programa consiste nas ações 
que visam a desenvolver, incrementar ou fomentar o turismo 
no estado, enquanto o segundo baseia-se em buscar promover 
recursos, capacitações aos servidores e melhorias de diversas na-
turezas, de maneira a que a Secretaria de Turismo (Setur) possa 
desenvolver suas atividades de forma apropriada.
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Tabela 1 – Programa "Construção e desenvolvimento do destino turístico do Ceará"

Objetivos Metas Iniciativas

Implantar e ampliar a 
infraestrutura viária e 
aeroportuária visando 
ao desenvolvimento 
turístico no estado do 
Ceará.

1. Duplicar 203Km de 
estrada;

2. Restaurar 50Km de 
estrada;

3. Implantar dois 
aeroportos 
turísticos.

1. Implantação e recuperação 
de sistema viário de acesso a 
localidades turísticas;

2. Implantação do Aeroporto de 
Jericoacoara;

3. Implantação do Aeroporto de 
Aracati;

4. Duplicação de rodovias 
estaduais.

Executar obras de 
infraestrutura com 
vistas à qualificação de 
localidades turísticas 
do estado.

1. Beneficiar quatro 
localidades com 
saneamento básico;

2. Beneficiar 29 
municípios 
com obras de 
urbanização 
em localidades 
turísticas.

1. Realização de ações de 
valorização de produtos 
turísticos;

2. Implementação de ações de 
gestão ambiental;

3. Implantação de infraestrutura 
de serviços básicos.

Ampliar a oferta 
de equipamentos 
voltados para a 
expansão do turismo 
de negócios no estado 
do Ceará.

1. Realizar 1.200 
eventos de 
negócios.

1. Implantação do Centro de 
Eventos do Ceará;

2. Implantação de centros de 
eventos regionais.

Desenvolver ações de 
gestão, qualificação e 
formação profissional 
para a melhoria da 
prestação de serviços 
no setor turístico.

1. Realizar ações 
de gestão para 
implantar três 
programas de 
financiamento 
para a melhoria 
da prestação de 
serviços no setor 
turístico;

2. Capacitar 15.000 
pessoas.

1. Capacitação social, econômica 
e institucional voltada ao 
turismo no estado do Ceará;

2. Implantação da Escola em 
Hotelaria e Gastronomia;

3. Implantação do Sistema de 
Informação Turística do 
Estado;

4. Fortalecimento institucional 
das entidades públicas e 
privadas envolvidas com a 
atividade turística;

5. Gestão das ações voltadas ao 
desenvolvimento do turismo;

6. Realização de concurso público 
para estruturação da Setur.
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Objetivos Metas Iniciativas
Desenvolver ações de 
promoção e marketing 
nos mercados 
local, nacional 
e internacional, 
emissores de turistas 
para o estado.

1. Participar de 200 
eventos;

2. Realizar 120 
eventos;

3. Apoiar 240 
eventos.

1. Apoio, participação e 
realização de eventos de 
promoção e marketing.

 

Implantar, ampliar e 
manter equipamentos 
turísticos como 
forma de fomentar a 
atividade no estado do 
Ceará.

2. Prover e conservar 
nove equipamentos 
turísticos;

3. Recepcionar 
público visitante 
de 5,8 milhões de 
pessoas por ano 
nos equipamentos 
turísticos.

1. Implantação do Aquário Ceará;
2. Implantação, ampliação e 

recuperação de equipamentos 
turísticos diversos;

3. Manutenção dos equipamentos 
turísticos.

Fonte: elaboração própria a partir de informações encontradas no portal do Governo do 
Estado do Ceará (2012). 

As ações desenvolvidas no programa “Construção e de-
senvolvimento do destino turístico do Ceará” são de exclu-
siva responsabilidade da Secretaria de Turismo, não havendo, 
a princípio, em seus documentos, parcerias com outros se-
tores. O valor do programa estava orçado no valor anual de  
R$ 331.875.307,89, detendo a previsão até o final do PPA (2012-2015) 
de R$ 1.451.309.297,89. Nos objetivos do programa, é notável a forte 
ação indireta do governo no provimento de obras de infraestrutura.

Desse modo, o Governo do Estado atua como agente in-
dutor do turismo, fornecendo investimentos estruturantes que 
permitem: (I) o deslocamento para o destino (aeroportos e vias 
rodoviárias); (II) construção de infraestrutura para o turismo 
de negócios (centros de convenções); (III) ações que promovam 
uma melhor qualificação técnica na prestação de serviços de tu-
rismo (Escola de Hotelaria e Gastronomia); e (IV) implantação 
e/ou expansão de marketing nas esferas locais, nacionais e in-
ternacionais de modo a ampliar a divulgação turística da região.

A única exceção, em que o Estado é o agente fim da ação, 
ocorre na implantação do Acquário, localizado na capital, sendo 
este compreendido como equipamento turístico capaz de fo-
mentar a atividade no estado do Ceará. Salvo esse caso, todas as 
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demais obras implantadas operam como ferramentas que incen-
tivam ações turísticas de forma indireta.

Mesmo com a imensa diversidade turística existente no es-
tado do Ceará, o governo tende a privilegiar as ações na capital e 
em cidades litorâneas, especificamente as cidades de Jericoacoara 
e Aracati, cidades marcadas pelas belas praias e, portanto, pelo 
turismo de sol e praia. Desse modo, a concentração dos investi-
mentos fica disposta apenas no litoral leste e litoral norte, não 
havendo integrações com as demais áreas interioranas.

Tabela 2 – Programa "Gestão e manutenção da Setur"
Objetivos Metas Iniciativas

Garantir a plena 
manutenção e gestão 
da Setur.
 

Garantir a plena 
manutenção e gestão 
da Setur.
 

1. Ampliação e modernização da 
infraestrutura e desenvolvimento 
institucional da Setur;

2. Manutenção e funcionamento da 
Setur;

3. Manutenção e custeio de bens 
e serviços de Tecnologia da 
Informação da Setur;

4. Desenvolvimento e Capacitação 
de servidores da Setur.

Fonte: elaboração própria a partir de informações encontradas no portal do Governo do 
Estado do Ceará (2012).

O segundo programa, “Gestão e manutenção da Setur”, diz 
respeito à expansão de infraestrutura, capacitação de servido-
res, aquisição de bens e melhorias na Secretaria de Turismo do 
Estado do Ceará, de forma a ampliar a capacidade de gestão. O 
programa está orçado em R$ 4.276.750,00, e a previsão para o 
PPA é de R$ 16.904.076,00. Ao todo, os dois programas chegam 
ao montante de R$ 1.468.213.373,89.

Nos programas, existem questões que não se encontram 
claras: mesmo estando bem quantificadas, as metas não apon-
tam indicadores adequados que levaram a tais números. Dessa 
forma, metas como “capacitar 15.000 pessoas” ou “apoiar 240 
eventos” apresentam um hiato entre o que o governo pretende 
ofertar e qual seria a real demanda para atender aos objetivos 
principais, além de provocarem dúvidas sobre quais metodolo-
gias foram empregadas para se chegar a esses valores. 
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O governo de Camilo Santana e a política de turismo: uma análise  
do PPA (2016-2019)

Tabela 3 – Programa "Desenvolvimento e consolidação do destino turístico Ceará"

Objetivo Metas

Consolidar o Ceará como destino 
turístico sustentável em nível 
nacional e internacional.

1. Ampliação da infraestrutura de acesso 
rodoviário a destinos e localidades turísticas;

2. Ampliação da infraestrutura de acesso 
aeroportuário a destinos e localidades turísticas;

3. Promoção de ações voltadas à proteção 
ambiental dos destinos e localidades turísticas;

4. Realização de ações de valorização dos destinos 
turísticos;

5. Promoção de ações de divulgação dos destinos 
turísticos cearenses;

6. Promoção do turismo de negócios;
7. Estruturação de equipamentos voltados à 

promoção do ecoturismo e turismo de aventura;
8. Promoção de ações de divulgação do ecoturismo 

e turismo de aventura;
9. Promoção de ações de divulgação voltadas ao 

turismo religioso e cultural;
10. Ampliação da oferta de equipamentos diversos 

voltados à promoção do turismo familiar;
11. Ampliação da oferta de equipamentos voltados à 

promoção do turismo familiar: Acquário Ceará;
12. Estruturação de equipamentos voltados à 

promoção do turismo familiar;
13. Levantamento de informações sobre bens e 

serviços;
14. Promoção da melhoria na prestação de serviços 

turísticos: Escola de Hotelaria e Gastronomia;
15. Formação e qualificação profissional nos 

serviços turísticos;
16. Promoção do fortalecimento institucional na 

atividade turística;
17. Manutenção da oferta de serviços turísticos em 

equipamentos estaduais;
18. Gerenciamento do programa;
19. Ampliação e recuperação de equipamentos 

turísticos diversos.

Fonte: elaboração própria a partir de informações encontradas no portal do Governo do 
Estado do Ceará (2016).
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A gestão do governador Camilo Santana é marcada por 
várias inovações, o que inclui o próprio Plano Plurianual, que 
apresenta a justificativa das ações. No que se refere à política 
de turismo, aponta-se a implantação de uma política setorial 
orientada à consolidação do Ceará como um destino turístico 
de referência. Ademais, as atividades estão voltadas para a am-
pliação da infraestrutura, qualificação dos espaços e de pessoas 
e investimento nos mais diversos setores de turismo: aventura, 
cultura, esporte, negócios e eventos, diversificando os investi-
mentos turísticos, com atenção às demandas sazonais turísticas 
(GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2016).

Diferente da gestão anterior, apresenta outra peculiari-
dade: a ala das iniciativas é composta por prazos determinados e 
quantidades de aquisições, serviços ou construções a serem fei-
tas, estando visível ao leitor o valor estabelecido pelo governo e 
o que se almeja como objetivo final. O programa também inova 
ao declarar que as ações estão orientadas para o seguinte públi-
co-alvo: profissionais de cadeias produtivas, turistas, entidades 
de classe, organizações não governamentais, associações comu-
nitárias, professores e estudantes (GOVERNO DO ESTADO DO 
CEARÁ, 2016). 

O programa tem um custo total de R$ 471.344.820,00 
anual, e a perspectiva de R$ 939.240.973,00 para os quatro anos 
do PPA. Ademais, os órgãos gestores são: Secretaria de Turismo 
(Setur), Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e Secretaria de 
Educação (Seduc), porém os valores repassados são bem dis-
tintos, estando a Setur com R$ 936.240.973,00, enquanto a 
Seinfra possui a dotação de R$ 1.000.000,00, e a Seduc, de R$ 
2.000.000,00 para os quatro anos de gestão.

O nome do programa, “Desenvolvimento e consolidação do 
destino turístico Ceará”, é, inicialmente, uma forte alusão à con-
tinuidade das atividades anteriores, com uma ampla expansão 
de novos projetos. Para além da ampliação na malha de infraes-
trutura nos aeroportos e rodovias, há um forte enfoque na diver-
sificação e expansão das ações de turismo pelo estado, havendo 
ações na área de turismo religioso, ecoturismo, turismo de aven-
tura, turismo de negócios e turismo familiar. Logo, o governo 
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estadual age como meio e fim, além de posicionar o interior do 
estado como região estratégica das diversidades turísticas. 

Análise comparativa dos planos governamentais

Tabela 4 - Análise comparativa de modelos de gestão

Cid Gomes
(Particularidades)

Pontos de 
convergência

Camilo Santana
(Particularidades)

Modelo de gestão direcionada 
para o turismo de sol e praia

Investimento no 
setor de turismo de 

negócios

Modelo de gestão direcionada 
para a diversidade de turismo: 

ecoturismo, aventura, lazer, 
religioso e esportes

Construção do Acquário
Investimento na 
infraestrutura do 

estado

Fomento de várias modalidades 
de turismo

Investimentos concentrados 
no litoral norte e litoral leste

Investimento 
em campanhas 

publicitárias

Investimentos descentralizados 
pelo interior do estado do Ceará

Responsável pelas políticas 
públicas de turismo: 

Secretaria de Turismo

Capacitação de 
servidores públicos

Gestão intersetorializada: 
Secretaria de Turismo, 

Secretaria de Educação e 
Secretaria de Infraestrutura

Valor orçamentário: 
R$1.468.213.373,89

Valor orçamentário: 
R$ 939.240.973,00

Fonte: elaboração própria a partir de informações encontradas no portal do Governo do 
Estado do Ceará (2012).

A gestão de turismo no estado do Ceará perpassa por um 
conjunto de ações contínuas que seguem uma diretriz inicial-
mente mais centralizadora (investimentos na capital e zonas 
litorâneas), até aflorarem em um sistema intersetorializado e 
descentralizado por boa parte do estado. A gestão de Cid Gomes 
privilegia os setores turísticos de sol e praia, direcionando boa 
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parte dos investimentos para a zona litoral e a capital. Além 
disso, há um considerável investimento nos setores de infraes-
trutura, especialmente em rodovias e aeroportos. Todas as ações 
estão fortemente centralizadas na Secretaria de Turismo (ausên-
cia de intersetorialidade). 

Já a gestão de Camilo Santana é marcada por inovações 
no instrumento do PPA; início de uma gestão intersetorializada; 
e diversidade nos investimentos turísticos, além de concluir as 
ações do programa anterior. 

Desse modo, a princípio, há uma gestão contínua que per-
passa, até o momento, sete anos de plena evolução e continuidade. 
Há um quadro de superação para os investimentos de infraestru-
tura, sendo o foco principal, nesse momento, o processo de diver-
sificação turística e expansão de negócios interior adentro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As políticas públicas de turismo no Brasil são marcadas 
por duas etapas. Na primeira (1964-1987), a gestão consistia ba-
sicamente em prover infraestrutura e subsídios fiscais para os 
empreendimentos turísticos, compreendendo apenas atividades 
econômicas ocasionadas pela vinda ou saída de turistas.

Na segunda etapa, datando da década de 90 até os dias 
atuais, as políticas de turismo possuem uma nova roupagem, 
não necessariamente excluindo as tendências anteriores, mas 
sim englobando questões relacionadas ao desenvolvimento e 
potencialidade local, sustentabilidade, diversidade econômica e 
intersetorialidade. 

Indo de encontro à perspectiva estudada, o Governo do 
Estado do Ceará caminha para um processo de continuidade 
das políticas públicas no setor de turismo. Em um primeiro mo-
mento mais desenvolvimentista, a gestão é mais centralizadora, 
e sua principal diretriz é a de construção de infraestrutura dos 
destinos finais e centros de negócios (gestão de Cid Gomes). 

No segundo momento (gestão de Camilo Santana), há um 
viés alinhado a uma maior diversificação das capacidades locais 
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turísticas do estado, em especial, o interior, com turismo de 
aventura, lazer, família, religioso e ecoturismo. Ademais, tem-se 
o início do processo de intersetorialização, envolvendo as pastas 
de Infraestrutura, Educação e Turismo. A ação é tímida, a princí-
pio, com uma discrepância orçamentária entre as pastas: mais de 
90% dos recursos encontram-se na pasta de turismo. 

Convém lembrar que Cid e Camilo pertencem a um mesmo 
grupo político, uma variável importante que pode salientar o 
grau de continuidade nas políticas públicas. A princípio, caso as 
ações caminhem para a continuidade, a tendência é que a pró-
xima gestão amplie a capacidade intersetorial para outras pas-
tas e expanda os investimentos para o interior, especialmente 
para áreas pouco trabalhadas, como turismo científico, rural e 
arqueológico.

Esta pesquisa demonstrou a continuidade e o início da in-
tersetorialidade das políticas de turismo do Governo do Estado 
do Ceará. Como principal contribuição, os pesquisadores suge-
rem que o governo invista em novos arranjos institucionais e, 
principalmente, novos parceiros (municípios, fundações, univer-
sidades, multinacionais e órgãos multilaterais), possibilitando 
uma gestão de gastos compartilhada, a expansão da rede de con-
tatos (networking) e a promoção de parcerias público-privadas. 

REFERÊNCIAS 

BINFARÉ, P. W. et al. Planejamento turístico: aspectos teóricos e 
conceituais e suas relações com o conceito de turismo. Revista de 
Turismo Contemporâneo, Natal, v. 4, p. 24-40, abr. 2016. Edição 
Especial.

BRASIL. Plano Nacional de Turismo: o turismo fazendo muito 
mais pelo Brasil. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/
images/pdf/plano_nacional_2013.pdf. Acesso em: 26 jan. 2018.

BRASIL. Plano Nacional de Turismo: uma viagem de inclusão. 
Disponível em: http://www.turismo.gov.br/sites/default/turis-



Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

25

mo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/plano_
nacional_turismo_2007_2010.pdf. Acesso em: 26 jan. 2018.

CAMILO, I.; BAHL, M. Desenvolvimento do turismo baseado em 
elementos culturais. Turismo & Sociedade, Curitiba, v. 10, n. 1,  
p. 1-12, jan./abr. 2017.

CARVALHO, C. R. O. Contributo do turismo de eventos para o desen-
volvimento turístico do município de Guimarães: estudo de caso da 
Noite Branca. 2018. 168 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) 
– Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, 2018.

CARVALHO, G. L. Perspectiva histórico-institucional da política 
nacional de turismo no Brasil (1934-2014). Mercator, Fortaleza, 
v. 15, n. 1, p. 87-99, jan./mar. 2016. 

CERQUEIRA, L. R. et al. Políticas públicas em turismo no Brasil: 
cronologia dos 70 anos da legislação turística e das instituições 
oficiais de turismo. RT&D, n. 13/14, p. 977-978, 2010. 

CORSETTI, B. Análise documental no contexto da metodologia 
qualitativa. UNIrevista, v. 1, n. 1, p. 32-46, jan. 2006. 

FRATUCCI, A. C. Turismo contemporâneo e capital: reflexões sobre 
suas relações dialéticas e dialógicas. IV Seminário da Associação 
Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, 2007.

FRATUCCI, A. C. Turismo e território: relações e complexida-
des. Caderno Virtual de Turismo, Rio de Janeiro, v. 14, supl. 1, 
s.87-s.96, nov. 2014. (Edição especial: Hospitalidade e políticas 
públicas em turismo).

GASTAL, S.; CASTRO, M. N. de. A construção do campo 
do turismo: o papel do Touring Club no Rio Grande do Sul. 
In: CÂNDIDO, L. A. Turismo: múltiplas abordagens. Novo 
Hamburgo: Feevale, 2008. p. 30-41. 



26

Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. PPA (2012- 2015). 2012. 
Disponível em: http://sistemas2.seplag.ce.gov.br/download/
ppa-revisado/anexo1.pdf. Acesso em: 21 jun. 2017.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. PPA (2016-2019). 
2016. Disponível em: http://www.seplag.ce.gov.br/images/
stories/Planejamento/Plano-Plurianual/2016-2019/2016/
LIVRO%20PPA%202016-2019/Volume%20II%20-%20
Anexo%20I%20-%20Demonstrativo%20de%20Temas%20
Estrat%C3%A9gicos%20e%20Programas.pdf. Acesso em: 
21 jun. 2017.

INOJOSA, R. M. Sinergia em políticas e serviços públicos: de-
senvolvimento social com intersetorialidade. Cadernos Fundap, 
n. 22, p. 102-110, 2001. 

LIMA, M. A. G.; IRVING, M. de A.; ABREU, M. M. Políticas públi-
cas de cultura e turismo: uma relação mal resolvida? Cultur, ano 
11, n. 1, 2017.

MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. 3. ed. Porto 
Alegre: Sulina, 2007.



Antônio Alberto Freitas1

Ana Paula Rabelo2

RESUMO

A presente pesquisa objetiva descrever a presença das mulheres 
no cenário político do Maciço de Baturité nas eleições munici-
pais de 2016. Essa descrição traz um comparativo entre as mu-
lheres candidatas a prefeita e a vice-prefeita, bem como entre as 
mulheres candidatas e as eleitas (incluindo o cargo de vereador). 
Para a descrição do cenário político, foi utilizado o método quan-
titativo. Com base em dados que revelam uma baixa participação 
das mulheres na política brasileira, quando comparada à dos ho-
mens, o estudo busca averiguar a existência de uma incipiente 
participação política nessa região. O referencial teórico trata das 
leis que delimitam o número mínimo e máximo de vagas para 
candidaturas em cargos políticos, bem como da história da luta 
feminina e suas respectivas conquistas no combate à desigual-
dade de gênero, que segue existindo em diversos cenários. Para 
a coleta de dados, foram realizadas pesquisas em sites oficiais 
que tratam da política brasileira, sendo a análise desenvolvida 
a partir da exploração do conteúdo. Os resultados expõem a de-
sigualdade de gênero na política da região do Maciço. Não obs-
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A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA POLÍTICA LOCAL: 
UMA ANÁLISE DAS ELEIÇÕES DE 2016 NO MACIÇO DE BATURITÉ-CE
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tante, mostram também o interesse das mulheres em participar 
dos cargos políticos. 

Palavras-chave: Mulheres. Política. Eleições. 

INTRODUÇÃO

 Ao longo da história, o lugar secundário da mulher em 
relação ao homem é defendido e propagado por diversos políti-
cos, filósofos, religiosos (homens de poder), a partir de teses que 
ditam o casamento (ser esposa) e a maternidade (ser mãe) como 
locais e papéis sociais para os quais a mulher foi destinada. A 
construção de uma cultura histórica machista fez com que, desde 
o nascimento, as mulheres fossem ensinadas a ocupar um “lugar 
ideal”: em casa, cuidando dos afazeres domésticos e das crianças 
(REED, 1954). Por muito tempo, as mulheres foram “aceitando” 
essa exclusão dos espaços públicos e das decisões políticas. 
Somente no século XX, a discussão sobre igualdade de gênero, no 
Brasil, ganha a força necessária para incidir sobre a estrutura do 
Estado, com, além de leis, secretarias e coordenadorias estaduais 
e municipais. Assim, a luta pelo direito das mulheres avançou 
mais um significativo passo. 

No Brasil, a década de 30 configurou um marco histórico 
para os avanços e conquistas das mulheres na esfera política. 
Em 1932, o decreto n° 21.076 foi firmado pelo então presidente 
Getúlio Vargas, que garantiu o direito das mulheres de votar e 
serem votadas. Segundo Coelho e Baptista (2009), o código elei-
toral provisório de 1931 limitava o direito ao voto a “solteiras ou 
viúvas com renda própria, ou mulheres casadas com a permissão 
do marido” (HAHNER, 1981, p. 119 apud COELHO; BAPTISTA, 
2009, p. 90). As restrições só foram retiradas após um protesto 
da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), Aliança 
Cívica das Brasileiras e Aliança Nacional das Mulheres. Os mo-
vimentos de mulheres tiveram sua pauta atendida pelo governo 
de Getúlio, e, em 24 de fevereiro de 1932, o direito ao voto foi 
garantido às mulheres brasileiras sem qualquer restrição. 
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Antes mesmo da aprovação eleitoral supracitada, Luíza 
Alzira Soriano alcançou o título de primeira prefeita eleita do 
Brasil e da América Latina, tornando-se notícia no concei tuado 
jornal The New York Times. A repercussão é compreensível, visto 
que Luíza obteve 60% dos votos válidos, na cidade de Lajes (RN), 
em um período em que sequer o voto feminino estava assegu-
rado (BRASIL, 2013). Alzira não pôde exercer seu mandato, pois 
teve sua posse anulada pela Comissão de Poderes do Senado 
(CPS). A CPS também inabilitou o voto de todas as mulheres do 
município. 

Gradativamente, as mulheres brasileiras foram conse-
guindo participar de poderes políticos do Estado. A primeira 
mulher deputada federal foi eleita, nos anos de 1934 e 1935, 
nas eleições de uma Assembleia Constituinte, intimada por 
Getúlio Vargas, presidente da época (BRASIL, 2013). A primeira 
representante feminina em uma câmara municipal foi a capi-
xaba Marilia Felizarda de Paiva Monteiro da Silva, eleita em de-
zembro de 1935, na cidade de Muqui (ES) (GAZETA ONLINE, 
2016). Somente no século XXI, o Brasil conquistou o fato histó-
rico de eleger uma mulher como presidenta da República, Dilma 
Rousseff, eleita em 2010 e reeleita em 2014 (G1, 2010, 2014).

Em 2018, uma iniciativa do governo para incentivar a par-
ticipação de mulheres na política brasileira completa 23 anos. 
A chamada política de cotas partidárias surgiu em 1995, com o 
objetivo de determinar uma porcentagem mínima de 20% das 
vagas de cada partido ou coligação para candidaturas de mulhe-
res (BRASIL, 1995). A Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995, 
sofreu alterações e hoje determina uma porcentagem mínima de 
30% (BRASIL, 1997). A iniciativa seria uma tentativa de comba-
ter a desigualdade de gênero, conceito definido por Bruschini, 
Ardaillon e Unbehaum (1998, p. 89) como: “princípio que trans-
forma as diferenças biológicas entre os sexos em desigualdades 
sociais, estruturando a sociedade sobre a assimetria das relações 
entre homens e mulheres”.

Para o estudo da presença da mulher na política, em 2016, 
optamos por uma pesquisa quantitativa, dado o volume de can-
didaturas nas eleições das cidades que compõem a microrregião 
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do Maciço de Baturité - CE. Parte do sertão central cearense, 
a região é formada por treze municípios: Acarape, Aracoiaba, 
Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, 
Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e Redenção. Buscamos tam-
bém referenciais teóricos a fim de enriquecer as reflexões e ques-
tionamentos acerca do assunto.

METODOLOGIA

 
O objetivo desta pesquisa é descrever a presença das  

mulheres no cenário político do Maciço de Baturité nas eleições 
municipais de 2016. Essa descrição traz um comparativo entre 
as mulheres candidatas a prefeita e a vice-prefeita, bem como 
entre as mulheres candidatas e as eleitas (incluindo o cargo de 
vereador).

A presença da mulher no cenário eleitoral não garante a 
defesa dos direitos das mulheres em caso de violência doméstica, 
tampouco a manutenção de políticas públicas que assegurem o 
seu direito de ter acesso a uma educação pública, gratuita e de 
qualidade. Indicamos a necessidade de análise dos discursos e 
das realizações das mulheres eleitas, uma vez que não é possível 
abraçar tal dimensão neste momento. 

Este estudo está focalizado em levantar números das 
eleições municipais, ocorridas em 2016, nas cidades de 
Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, 
Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e 
Redenção, todas situadas no sertão central cearense, na micror-
região do Maciço de Baturité. Assim sendo, este trabalho descri-
tivo apresenta-se numa abordagem quantitativa. 

Vale ressaltar que a pesquisa quantitativa está centrada no 
paradigma hipotético-dedutivo, em que os dados levantados co-
laboram para a descrição do cenário, no nosso caso, a presença da 
mulher na política da microrregião estudada. Por meio da análise 
de dados quantitativos, é possível obter medidas, indicadores e 
parâmetros estatísticos que, de forma eficiente, conseguem re-
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tratar comportamentos e apontar tendências futuras, além de 
realizar deduções para a população-alvo a partir de uma amostra.

 Nesse sentido, neste trabalho, acessamos o portal ele-
trônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a obtenção de 
dados percentuais e absolutos dos candidatos – prefeitos(as) e 
vereadores(as) – envolvidos nas eleições municipais de 2016, 
destacando, também, aqueles(as) que foram eleitos(as). A amos-
tra limita-se aos 13 municípios contidos no Maciço de Baturité. 

DESENVOLVIMENTO

Para tratar dos aspectos envolvidos na participação femi-
nina em cargos públicos, partimos de um breve entendimento 
de como funciona a política de cotas, conforme a Lei nº 9.100 
(BRASIL, 1995), a Lei nº 9.504 (BRASIL, 1997) e a Lei nº 12.034 
(BRASIL, 2009) e também a partir de Vaz (2008). Em seguida, 
usamos como suporte teórico o conceito de desigualdade de gê-
nero e seus efeitos, segundo Mougeolle (2015), com estatísticas 
divulgadas pelo G1 (2017), Claudia (2016) e Gazeta do Povo 
(2012). Por fim, é destacada a exposição e discussão dos dados 
encontrados. 

As cotas por sexo na política brasileira

 A Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995, assegurou, 
pela primeira vez, normas para a garantia da participação fe-
minina nas eleições municipais de 1996. Foi a responsável por 
estabelecer uma cota de 20%, mínima e obrigatória, para mulhe-
res (BRASIL, 1995). A proposta de cotas surgiu como estratégia 
para estimular a participação do gênero feminino no ambiente 
político. Entretanto, até então, a medida servia somente para 
cargos municipais. 

 Em 1997, dois anos após a implementação das cotas po-
líticas por sexo, a Lei nº 9.504 estendeu a medida para outros 
cargos eletivos. Nesse momento, além de funcionarem para a 
Câmara Municipal, as cotas também se estendem para a Câmara 
Distrital, a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas 
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Estaduais. Além disso, a Lei nº 9.504 reformulou as cotas, esta-
belecendo que as candidaturas de cada sexo devem preencher o 
mínimo de 30% e o máximo de 70% (BRASIL, 1997). Essas por-
centagens foram redigidas pela Lei nº 12.034 (BRASIL, 2009), 
último ano de reformulação das cotas. 

Segundo Vaz (2008, p. 39), “A adoção de políticas de co-
tas para mulheres ou de cotas por sexo é consequência da luta 
pelo voto para reequilibrar a participação política das mulheres 
dentro dos partidos políticos e no Congresso Nacional”. As cotas 
visando à igualdade de gênero na política, no entanto, não estão 
conseguindo atingir o impacto esperado, em virtude de o apoio 
da bancada masculina a essa medida ter sido condicionado à  
ampliação do número absoluto de candidatos.

 A desigualdade de gênero e seus efeitos

O conceito de gênero não sugere o sexo, mas o significado 
social do que é ser homem e ser mulher perante a sociedade. A 
desigualdade de gênero, ou seja, entre homens e mulheres, existe 
a partir do nascimento, quando meninos são identificados com 
a cor azul, e meninas, com a cor rosa. Na infância, as crianças 
vão aprendendo as diferenças de gênero, por exemplo, por meio 
de brinquedos, como barbies para meninas e bolas para meninos 
(MOUGEOLLE, 2015). Com o passar do tempo, o modo desigual 
em que homens e mulheres são tratados vai alcançando aspectos 
mais sérios e preocupantes. 

 No âmbito profissional, as mulheres sofrem com um 
mercado de trabalho injusto e indevido, em que, mesmo exe-
cutando as mesmas funções, ganham salários inferiores ao 
dos homens (G1, 2017). No Brasil, dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgados pelo portal G1, 
em 2017, constataram que o rendimento médio dos homens  
(R$ 2.012) supera, inclusive, o rendimento médio da população 
brasileira (R$ 1.808). A mesma pesquisa ressaltou que a dife-
rença (R$ 490) entre os rendimentos de homens (R$ 2.012) e 
mulheres (R$ 1.522) fica ainda mais acentuada de acordo com 
regiões ou estados do país.
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 No cenário político, as mulheres contam com uma baixa e 
alarmante participação nas candidaturas, e, por conseguinte, um 
baixo número consegue se eleger. Dados estatísticos comprovam 
a persistência da desigualdade de gênero na política. Nas elei-
ções municipais de 2012, 31,25% corresponderam à candidatura 
de mulheres, mas somente 13,2% das candidatas conseguiram 
a ocupação dos cargos conferidos por eleição (CLAUDIA, 2016). 
Em 2016, ainda de acordo com dados divulgados pela revista 
Claudia, as eleições municipais contaram com uma taxa de 32% 
de mulheres candidatas, sendo eleitas somente 13,35%. 

 A política de gênero aumentou a participação feminina 
na disputa eleitoral por cargos públicos. Em contrapartida, os 
desafios pendentes ainda são inúmeros. Um dos fatores que 
impedem as candidaturas femininas são as resistências cultu-
rais existentes na sociedade; a principal delas é o machismo, ou 
seja, a crença na superioridade dos homens perante as mulheres. 
Segundo o professor de Ciência Política, Luiz Domingos Costa, 
o machismo é preservado por igrejas, empresas, escolas, entre 
outras organizações, o que faz com que as mulheres se sintam 
desmotivadas e desencorajadas para participar de uma disputa 
por poder político (GAZETA DO POVO, 2012).

 Outro fator responsável pela escassa presença de mulhe-
res em cargos políticos são as chamadas candidatas “laranjas”, 
isto é, aquelas que os partidos convocam com o único fito de 
cumprir o que está assegurado legalmente pelas cotas. Na ver-
dade, as candidatas “laranjas” sequer fazem campanhas, o que 
já pode caracterizar uma falsa candidatura. Lamentavelmente, 
não há fiscalização da lei, logo torna-se mais distante o alcance 
de uma igualdade, ou simplesmente um avanço efetivo, entre 
homens e mulheres com ocupações políticas vindas de eleições. 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

 Os dados aqui coletados fazem parte de uma pesquisa 
documental realizada tanto em textos impressos como em si-
tes oficiais, como o do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e de partidos políticos.
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 O primeiro levantamento é o do número de candidaturas 
majoritárias nas eleições municipais de 2016 (Quadro 1).

Quadro 1 – Candidaturas para o cargo de prefeito nas eleições de 2016

Município Homens Mulheres Total Candidaturas 
masculinas (%)

Candidaturas 
femininas (%)

Acarape 2 0 2 100% 0%

Aracoiaba 3 0 3 100% 0%

Aratuba 2 1 3 66,7% 33,3%

Barreira 2 0 2 100% 0%

Baturité 2 1 3 66,7% 33,3%

Capistrano 1 1 2 50% 50%

Guaramiranga 1 2 3 33,3% 66,7%

Itapiúna 3 0 3 100% 0%

Mulungu 1 1 2 50% 50%

Ocara 1 1 2 50% 50%

Pacoti 2 0 2 100% 0%

Palmácia 2 0 2 100% 0%

Redenção 3 0 0 100% 0%

Fonte: Brasil (2016).

Dos treze municípios do Maciço de Baturité, sete não con-
taram com candidatas para o cargo de prefeito, e outros seis con-
taram com, ao menos, uma candidata na disputa pela prefeitura. 
As cidades de Acarape, Aracoiaba, Barreira, Itapiúna, Pacoti, 
Palmácia e Redenção não possuíram representantes femininas, 
mantendo, assim, a hegemonia masculina em suas prefeituras. 

Apenas quatro dos treze municípios elegeram mulheres 
ao cargo de prefeito. Na cidade de Aratuba, uma representante 
do Partido da República (PR), Tirica do Júlio César, garantiu seu 
cargo com mais da metade dos votos, 61,09%. Curiosamente, a 
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candidata eleita possuía seu nome associado ao de um homem. 
Em Capistrano, onde o cargo era disputado igualmente por ambos 
os sexos, Inês, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 
venceu com 55,15% dos votos dos 14.227 eleitores. Guaramiranga, 
única cidade onde a representação feminina (2) superou a mas-
culina (1), a candidata Roberlândia Ferreira Castelo Branco, do 
Partido Democrático Trabalhista (PDT), elegeu-se com 47,16% 
dos votos, e a outra candidata, do Partido Progressista (PP), ocu-
pou o terceiro lugar, com apenas 6,3% dos votos. 

Em Mulungu, onde a prefeitura foi disputada por dois repre-
sentantes, sendo um homem e uma mulher, o candidato Robert 
Viana, do Partido da Mobilização Nacional (PMN), levou a melhor 
com 54,54% dos votos. Já em Ocara, os 21.094 eleitores elegeram a 
candidata Amália Pereira (PP), com 51,79% de preferência. Por fim, 
em Baturité, cidade com 23.969 eleitores, mais um homem tornou-
-se prefeito, Assis Arruda (PDT), com mais de 10 mil votos, e a única 
candidata na disputa ficou em terceiro lugar, com 4.394 votos.

O quadro seguinte expõe números relacionados ao cargo 
de vereador nas eleições de 2016:

Quadro 2 – Candidaturas para o cargo de vereador nas eleições de 2016

Município Homens Mulheres Total
Candidaturas 

masculinas (%)
Candidaturas 
femininas (%)

Acarape 48 24 72 66,7% 33,3%

Aracoiaba 47 23 70 67,2% 32,8%

Aratuba 44 19 63 69,9% 30,1%

Barreira 43 19 62 69,4% 30,6%

Baturité 67 31 98 68,4% 31,6%

Capistrano 50 24 74 67,6% 32,4%

Guaramiranga 44 18 62 71% 29%

Itapiúna 39 22 61 64% 36%

Mulungu 18 10 28 64,3% 35,7%

Ocara 40 18 58 69% 31%
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Município Homens Mulheres Total
Candidaturas 

masculinas (%)
Candidaturas 
femininas (%)

Pacoti 37 18 55 67,3% 32,7%

Palmácia 56 26 82 68,3% 31,7%

Redenção 53 24 77 68,8% 31,2%

Fonte: Brasil (2016).

Em Acarape, 24 mulheres e 48 homens entraram na dis-
puta pelo cargo de vereador. Todavia, nenhuma delas conseguiu 
a ocupação. Dessa maneira, as nove vagas previstas na Câmara de 
Vereadores do município foram ocupadas por homens. Aratuba e 
Barreira contaram com 19 candidatas cada e 44 e 43 candidatos, 
respectivamente. Nessas cidades, também, nenhuma mulher foi 
eleita. Em Guaramiranga, os 5.728 eleitores também destinaram 
suas nove vagas para homens, tendo disputado 18 mulheres e 44 
homens. 

Na cidade de Itapiúna, a única das 22 candidatas a conse-
guir a ocupação foi Nara Antenor, do PSDB. Nara ocupou a sexta 
colocação, com 542 votos válidos, entre os 14.147 eleitores. Em 
Ocara (com 21.094 eleitores), uma mulher também elegeu-se  
vereadora: Alcinha, do PDT. Competindo com 40 homens, ela 
conseguiu a 11ª vaga (a última), com 537 votos. Redenção contou 
com 77 candidaturas, 24 mulheres, sendo Francilene (PR) a única 
eleita. Ela ocupou o segundo lugar (dos onze) com seus 836 votos.

Capistrano foi o segundo município que mais contou com 
representantes femininas na disputa eleitoral (24 candidatas). 
Também se destacou no número de mulheres eleitas vereadoras, 
visto que das onze disponibilidades, cinco foram para mulhe-
res. Vale ressaltar que Capistrano foi uma das quatro cidades do 
Maciço que conseguiu eleger uma mulher como prefeita. Além 
disso, as três primeiras colocações ao cargo de vereador foram 
ocupadas por mulheres, sendo elas: Hidelgardia do Carlos Braga 
(Partido Ecológico Nacional-PEN), Vandinha e Aiana Oliveira 
(ambas do PDT), com 827, 762 e 691 votos. As outras duas can-
didatas, Antonilda Holanda (Partido Socialista Brasileiro-PSB) 
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e Aurilena Magalhães (Partido Social Democrático-PSD) preen-
cheram a nona e a décima vagas, respectivamente.

 Além de Capistrano, outros dois municípios destacaram-
-se no número de vereadoras eleitas. Em Pacoti, ocuparam lugar 
na Câmara de Vereadores as candidatas: Lora (Solidariedade-SD), 
Orquídea (Partido Trabalhista Brasileiro-PTB), Gercielma 
(Partido Republicano Progressista-PRP) e Davilla (Partido 
Humanista da Solidariedade-PHS). Já em Palmácia, as eleitas 
foram: Nena Lourenço (Partido Comunista do Brasil-PCdoB), 
Valdirene Vidal (PDT) e Elany Gomes (PR). Em Aracoiaba, duas 
vereadoras foram eleitas, uma em primeiro lugar, Ceiça (PSDB), 
e outra em sétimo lugar, Selma Bezerra (PDT). Mulungu, mu-
nicípio com 7.587 eleitores, obteve apenas 28 candidaturas, 
sendo 18 homens e 10 mulheres. Dessas, apenas a candidata 
Lyziane (PSD) foi eleita. Por fim, Baturité foi a cidade que mais 
apresentou candidatos (98), sendo 31 mulheres e 67 homens. 
O município possuía treze vagas, e, dessas, cinco foram ocupa-
das por mulheres: Socorro (Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro-PMDB), Simony (Partido da Mulher Brasileira-PMB), 
Clarissa (Partido Republicano da Ordem Social-PROS), Rosiane 
(Partido Popular Socialista-PPS) e Irmã Edileuza (PSB).

 Desse modo, ficam constatados indícios de que as mulhe-
res buscam entrar no cenário político local e conseguir espaços 
de liderança política. No Maciço de Baturité, a participação das 
mulheres nas eleições municipais de 2016 respeitou a cota mí-
nima exigida pela lei (30%). Mesmo que alguns partidos ou co-
ligações não tenham atingido por apenas 1%, há uma tentativa 
de garantir o respeito à lei de participação feminina. A presença 
de candidatas “laranjas” é incontestável em todas as disputas, 
porém é também inegável a presença de candidatas “reais”, que, 
mesmo indo na contramão da história, planejam e executam 
campanhas com o intuito de comprovar suas capacidades na atu-
ação de cargos políticos de poder. 

As candidaturas “laranjas”, como são denominadas pela co-
munidade local, serão objeto de estudo de pesquisas posteriores. 
Trazemos essa referência apenas para contextualizar que esse 
início da participação da mulher do Maciço na política ocorre, 
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inclusive, com a falta de participação das próprias mulheres, que 
ainda não veem a política como um espaço legítimo para elas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Maciço de Baturité, inicia-se um processo de inserção 
da mulher na vida política local, o que também pode ser visto 
pelo fato de três dos sete municípios em que o candidato majo-
ritário foi homem terem mulheres como vice. Apesar de ainda 
limitado pelo número de candidatas mulheres tanto nas candi-
daturas a prefeita ou vice-prefeita, quanto nas candidaturas a 
vereadora, e apesar da pouca importância política de algumas 
das candidaturas, o exercício da participação coloca a mulher do 
Maciço em outra relação de poder.

A possibilidade de poder disputar e ocupar cargos públi-
cos estimula jovens alunas a manterem-se engajadas com seus 
estudos, participando criticamente da construção de sua cidade. 
Observamos, também, que a participação efetiva de mulheres na 
política estimula o interesse feminino em adquirir funções polí-
ticas, como notamos no município de Capistrano. Esse municí-
pio elegeu uma mulher como prefeita e também um considerável 
número de vereadoras, inclusive nas três primeiras colocações, 
que geralmente (na amostra em questão) são ocupadas por re-
presentações masculinas.

Entendemos que outros estudos precisam ser realizados 
para comparação de dados e aprofundamento da análise de al-
gumas candidaturas. Daremos prosseguimento a esse estudo 
em outro momento da pesquisa que ora se inicia com o apoio da 
Análise de Discurso Crítica de Fairclough (2001).
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre ações afirmativas, 
dando-se enfoque à política de cotas dentro da Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), 
em Redenção-CE. O sistema seletivo de cotas nas universidades 
surgiu no formato de política pública, para funcionar como um 
mecanismo de inclusão social, tendo como proposta principal a 
inserção de grupos mais vulneráveis da sociedade no nível su-
perior, tornando-os o público-alvo desse sistema e de seus be-
nefícios, como nos sugere Gomes (2003 apud LIMA; NEVES; 
SILVA, 2014). O referencial teórico trata das políticas públicas 
no ensino superior, com ênfase na Lei 12.711/2012 (Lei de 
Cotas), bem como do papel das ações afirmativas como forma 
de reparação da discriminação existente na sociedade. Fazemos, 
ainda, uma breve descrição do projeto Unilab. A pesquisa é de 
caráter quantitativo, com a coleta de dados realizada a partir da 
averiguação de documentos disponibilizados no portal eletrô-
nico da universidade, realizando-se, posteriormente, a análise. 
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Os resultados expõem que o sistema de cotas na Unilab não está 
seguindo, integralmente, as diretrizes asseguradas na Lei de 
Cotas. Não obstante, verifica-se que a falha existente no cumpri-
mento da Lei nº 12.711 não se relaciona somente ao número de 
vagas ofertadas pela Unilab, mas também ao número de vagas 
que são efetivadas (buscadas), expondo-se, dessa maneira, a sua 
necessária flexibilidade. 

Palavras-chave: Política pública. Ações afirmativas. Unilab. 
Sistema de cotas.

INTRODUÇÃO

A história do Brasil é marcada por diversos contextos em 
que determinados grupos ou classes sociais sofreram com limi-
tação de direitos. Entre tantas desigualdades instituídas, pode-
mos destacar aquela vivida por jovens oriundos da rede pública 
de ensino que almejam o ingresso no ensino superior. Durante 
muito tempo, ter uma formação de nível superior era algo consi-
derado elitizado, acessível apenas a uma pequena parcela da so-
ciedade (brancos, classe alta, vindos da rede privada de ensino). 
Conforme apontam Rossetto e Gonçalves (2015, p. 791), “Essa 
elitização refletia processos de desigualdade socioeconômica 
presentes também em outras esferas da sociedade, inclusive na 
formação educacional precedente ao ensino superior”.

 Observou-se durante muito tempo que o público com 
maior dificuldade para o alcance de vagas em vestibulares de 
universidades públicas constituía-se por jovens em situações 
de vulnerabilidade social, sendo esses, em geral, alunos oriun-
dos de escolas públicas. De modo amplo, negros, pardos, indíge-
nas, portadores de deficiência e aqueles com baixa renda. Bayma 
(2012, p. 338) aponta que: “O acesso à universidade pública de 
estudantes com perfil racial e de baixa renda, egressos de escolas 
públicas não é tarefa trivial, uma vez que a trajetória é injusta e 
perversa”. 
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  Como forma de mudar essa fatídica realidade de injusti-
ças sociais tão presentes no cotidiano dos brasileiros, sobretudo 
daqueles que buscam pela educação superior nas universidades 
públicas, ações afirmativas, como a Lei n° 12.711/2012, têm 
possibilitado, de forma eficiente, o combate à exclusão social nas 
universidades públicas. Dessa maneira, contribuem, também, na 
mudança de perfil do aluno ingressante no ensino superior.

 A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (Unilab), instituída em 2010 pelo governo Lula, 
tem entre suas propostas principais o intercâmbio cultural e 
científico entre o Brasil e os países da Comunidade dos Países da 
Língua Portuguesa (CPLP), a interiorização sul-sul e o desenvol-
vimento regional dos municípios de Redenção, São Francisco do 
Conde e Acarape. 

 O objetivo deste artigo é realizar e externar uma aná-
lise quantitativa documental da ação afirmativa intitulada polí-
tica de cotas dentro da Unilab, a fim de identificar e apresentar 
percentuais do seu sistema de cotas e, assim, mostrar se o seu 
cumprimento está sendo dado com base na vigente Lei de Cotas  
(Lei  nº 12.711/2012). Ademais, este estudo está focalizado so-
mente nos campi situados no município de Redenção-CE.

METODOLOGIA 

O presente estudo tem como propósito principal refletir 
sobre a política de cotas na Unilab. Essa reflexão traz um levan-
tamento numérico sobre os ingressantes na Universidade por 
meio das cotas nos períodos letivos 2015.2, 2016.2 e 2017.1, 
a partir da análise da Lei de Cotas para universidades públicas. 
Para tanto, o método quantitativo nos permitirá ter uma efi-
ciente compreensão sobre o cumprimento das cotas que asse-
guram a inserção de alunos indígenas, negros ou pardos, com 
deficiência e que tenham cursado o ensino médio completo em 
instituições públicas.

A pesquisa quantitativa centra-se na objetividade. 
Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode 
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ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhi-
dos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. 

Nesse sentido, a realização da pesquisa inicia-se com a 
coleta de dados bibliográficos e quantitativos para fazer um ba-
lanço sobre o processo de cotas na Unilab. A coleta de dados foi 
realizada virtualmente pelo acesso às informações públicas dis-
ponibilizadas no portal eletrônico oficial da instituição. 

Políticas públicas no Ensino Superior brasileiro:  
a sanção da Lei nº 12.711/2012

As políticas públicas no ensino superior surgem como uma 
alternativa para a diminuição das desigualdades sociais e a que-
bra de paradigmas que, por muito tempo, permearam e ainda 
permeiam a sociedade brasileira. Segundo Ristoff (2014, p. 726), 
“fica evidente que enfáticas políticas mais recentes de inclusão 
dos grupos historicamente excluídos deste nível educacional 
começam a alterar significativamente o perfil do estudante de 
graduação”. 

As iniciativas de políticas públicas instigaram a criação de 
novas universidades, tendo como enfoque principal a interioriza-
ção do ensino superior, possibilitando, dessa maneira, a amplia-
ção no número de vagas. A política de cotas foi uma importante 
iniciativa governamental, pois, como ressaltam Campos e Feres 
Junior (2012, p. 108), “As cotas fariam parte de um processo de 
difusão em território nacional de uma visão de justiça que apre-
goa o reconhecimento das diferenças entre os grupos sociais”.

 A Lei nº 12.711, de agosto de 2012, conhecida também 
como Lei de Cotas, determina que todas as instituições federais 
de ensino superior devem destinar metade de suas vagas nos 
processos seletivos para estudantes egressos de escolas públicas. 
Portanto, vê-se que o sistema de cotas nada mais é do que uma 
política pública de atividade e abrangência nacional, que delimita 
critérios raciais e sociais para a sua atribuição. Da porcentagem 
de 50% das vagas, 25% são para as cotas raciais (negros e indíge-
nas, na maioria das vezes), e 25% para cotas sociais, tendo estas 
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últimas como público-alvo estudantes que possuam alguma de-
ficiência física e/ou que tenham concluído todo o ensino médio 
em escolas públicas, nessa ordem. Sendo as demais vagas, 50%, 
direcionadas à ampla concorrência. O sistema de cotas/reserva 
de vagas nas universidades brasileiras surge como uma forma de 
promoção e incentivo para que todos os cidadãos tenham acesso 
à educação superior.

Ações afirmativas como instrumento de reparação da discriminação

 
De acordo com o Grupo de Estudos Multidisciplinares de 

Ação Afirmativa (Gemaa), “ações afirmativas são políticas focais 
que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a gru-
pos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no 
passado ou no presente”. Ações afirmativas constituem políticas 
públicas/ações privadas que são indispensáveis na luta contra 
práticas discriminatórias, objetivando o surgimento, igualitário, 
das mais diferentes oportunidades para todos os grupos englo-
bados na sociedade (INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES 
SOCIAIS E ECONÔMICAS, 2008).

Um dos exemplos mais clássicos que representa uma ação 
afirmativa é a política de cotas nas universidades. A educação su-
perior caracteriza-se por um indicador da ampla desigualdade so-
cial e racial existente na sociedade. Da população brasileira com 
nível superior concluído, apenas 14,38% são negros (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS, 2006). 
No Brasil, o baixo percentual de negros com formação superior 
é fruto de discriminação e desigualdade raciais, as quais neces-
sitam “ser corrigidas com políticas públicas e não só com a ideia 
de que somos um ‘paraíso racial’” (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS, 2006, p. 12). Nesse sen-
tido, as cotas raciais já configuram uma política pública instituída 
no Brasil. A política de cotas nas universidades entrou em vigor 
com a sanção da Lei n° 12.711/2012, assegurando 50% das vagas 
nas universidades públicas para pardos, negros e indígenas, além 
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de incluir deficientes e pessoas com nível médio realizado integral-
mente em instituições públicas da rede de ensino (BRASIL, 2012).

Vale ainda ressaltar que as mulheres constituem um dos 
grupos que mais sofrem com discriminação na sociedade e que, 
devido a isso, também são público-alvo das ações afirmativas. 
Não bastassem os impedimentos na esfera profissional (o di-
lema dos salários inferiores aos dos homes), as mulheres ainda 
contam com problemas maiores no que tange à área de (in)se-
gurança, hajam vista as constantes pesquisas realizadas apon-
tando estatísticas alarmantes de violência contra o grupo. Uma 
pesquisa desenvolvida pelo Datafolha expôs que, no Brasil, uma 
em cada três mulheres sofreu algum tipo de violência no ano de 
2016 (EXAME, 2017). Pensando em um modo de cessar o pro-
blema da violência, foi desenvolvida a política de criação das 
Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), 
mais um exemplo de ação afirmativa. 

Por fim, está justificado que as ações afirmativas não es-
tão ligadas apenas à política de cotas nas universidades, uma vez 
que o público carente de igualdade não se encontra presente so-
mente no âmbito educacional. 

O principal objetivo das ações afirmativas é dar um novo sig-
nificado à noção de justiça social. São medidas que buscam ga-
rantir um tratamento universal por parte do Estado a todos os 
seus cidadãos e cidadãs – como descrito no Artigo 5° da Consti-
tuição, o qual afirma que todas as pessoas são iguais perante a 
lei (INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECO-
NÔMICAS, 2006, p. 25).

O Projeto Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (Unilab) foi instituída em 2010, com o intuito de 
contribuir no desenvolvimento regional, intercâmbio cultural, cien-
tífico e educacional entre os países de língua portuguesa: Angola, 
Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.
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A partir de outubro de 2008, criou-se a comissão de implan-
tação da Unilab, que, ao longo de 2 anos, fez diversos estudos, 
levantamentos, reuniões e debates para elaborar um planeja-
mento institucional que atendesse à demanda de todos os países 
referendados. A criação da organização acadêmica e curricular 
era também um enorme tema debatido, pois tinha que levar em 
conta todos os fatores de contingência e abrangência das diferen-
tes realidades de cada país/continente. O projeto pedagógico de 
cada curso teve colaboração de profissionais renomados e contou, 
também, com representantes estrangeiros. 

Nesse sentido, após todos esses processos burocráticos 
primários, no dia 20 de julho de 2010, o então presidente da 
República (Luiz Inácio Lula da Silva) sancionou a Lei n° 12.289, 
instituindo a Unilab como universidade pública federal. Após a 
nomeação do primeiro reitor, a comissão de implementação en-
cerrou seus trabalhos.

A Unilab, com sua missão institucional e pedagógica 
cultural, traz uma nova esperança para a educação de ensino 
superior brasileira aos jovens desprovidos de condições socio-
econômicas favoráveis, além de oferecer oportunidades a cida-
dãos oriundos da África, especificamente dos países: Angola, 
Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor 
Leste. Com isso, possibilita, também, uma troca cultural entre 
todos os Estados envolvidos.

ANÁLISE DOS DADOS

Realizamos a análise a partir da coleta de informações re-
alizada no site oficial da Unilab. O primeiro levantamento aqui 
exposto refere-se aos ingressantes no período letivo 2015.2, 
mostrando-se a fragmentação das vagas entre ampla concorrên-
cia (AC), cotas raciais e sociais.
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Gráfico 1 – Quadro de vagas ofertadas e ocupadas no período letivo 2015.2
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Fonte: Portal Eletrônico Unilab (2015).

No Gráfico 1, nota-se que o percentual de vagas delegadas 
à AC segue o definido na Lei nº 12.711, com a reserva de 50% 
de vagas para cotistas. Nesse cenário, 12% (somente) de vagas 
foram ofertadas para cotistas sociais, sendo de 10% o percentual 
de vagas ocupadas; e 38% foram reservadas para cotistas raciais, 
com efetivação de 29%. Ainda no mesmo período, houve uma 
reserva de 50% para ampla concorrência, constatando-se uma 
efetivação de 41% no preenchimento das vagas. Vale ressaltar 
que, muitas vezes, o percentual de vagas ofertadas não é com-
pletamente preenchido, fazendo com que as vagas não ocupadas 
sejam destinadas aos candidatos de listas de espera. 

O gráfico seguinte expõe dados relativos ao período 2016.2:

Gráfico 2 – Quadro de vagas ofertadas e ocupadas no período letivo 2016.2
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Fonte: Portal Eletrônico Unilab (2016).
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No Gráfico 2, relativo ao período de 2016.2, as reservas fo-
ram de 49%, 36% e 15% para ampla concorrência, cotas raciais e 
cotas sociais, respectivamente. Quanto às vagas ocupadas, tive-
mos 27%, 19% e 8%, na mesma ordem. Nesse caso, na perspec-
tiva das vagas ofertadas, a porcentagem de cotas raciais perpassa 
em 11% a determinação cotista, ao mesmo tempo em que as cotas 
sociais apresentam um percentual 10% abaixo do recomendado.

Vale ressaltar que as vagas a princípio não ocupadas são 
destinadas àqueles estudantes que declaram interesse em parti-
cipar da fila de espera do sistema de seleção unificado (Sisu). De 
modo geral, podemos inferir que as vagas ofertadas em 2016.2 
também coincidem com o referendado nas cotas, com exceção 
das cotas sociais, que permanecem sendo menos buscadas.

Por fim, apresentamos dados do período 2017.1:

Gráfico 3 – Quadro de vagas ofertadas e ocupadas no período letivo 2017.1
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Fonte: Portal Eletrônico Unilab (2017).

Com base no Gráfico 3, identificou-se, no período 2017.1, 
que os percentuais de vagas ofertadas são equivalentes ao período 
2016.2 (Gráfico 2). Em contrapartida, os percentuais de ocupa-
ção foram diferentes, verificando-se 50%, 38% e 12% para ampla 
concorrência, cotas raciais e cotas sociais, respectivamente.

Em vagas ofertadas, constata-se o percentual de 49% para 
a ampla concorrência. As cotas raciais ultrapassam os 25% suge-
ridos, ficando com 36% das vagas, enquanto as cotas sociais não 
atingem, novamente, seu percentual máximo permitido, ficando 
com apenas 15% (também por falta de procura na categoria). Os 
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percentuais de vagas ofertadas divergem, minimamente, com o 
de vagas preenchidas, como descrito acima.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Dado o exposto, compreendemos que a política de cotas nas 
universidades exemplifica, positivamente, uma medida do Estado 
no sentido de proporcionar igualdade entre as oportunidades de 
ingresso para o ensino superior aos cidadãos brasileiros. Dados da 
Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(BRASIL, 2016) expõem que a Lei nº 12.711/2012 garantiu o in-
gresso, entre 2013 e 2015, de cerca de 150 mil negros em uni-
versidades, contribuindo, assim, para o aumento do percentual de 
jovens negros que cursam ou concluem o nível superior. 

 Além disso, dos resultados alcançados, observamos que a 
Unilab cumpre, na condição de universidade federal, a obrigação 
de instituir um sistema de cotas com base na legislação brasileira 
(Lei nº 12.711). Notamos que, de modo geral, a reserva de cotas 
é seguida pela instituição, tendo em vista que foram reservadas 
para cotistas 50% das vagas, no período letivo 2015.2, e 49% das 
vagas, nos dois períodos seguintes, 2016.1 e 2016.2.

 Por fim, compreendemos a existência de fatores que fa-
zem com que a porcentagem de cotas, a ser dividida em raciais 
e sociais, esteja sempre variando. Não há uma porcentagem fixa 
para cada unidade da federação (25% para cotas raciais e 25% 
para cotas sociais, por exemplo), ou seja, a proporção para cada 
tipo de cota será definida de acordo com critérios englobados na 
população local de cada cenário. Estados com maior número de 
população negra deverão, assim, contar com um percentual de 
cota racial também maior, a fim de evitar o número de vagas re-
manescentes que, quando existentes, são destinadas a candida-
tos oriundos de escolas públicas (sem critério de raça/cor).
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RESUMO

Este artigo objetiva compreender os formatos e circuitos das ações 
educativo-formativas nas áreas da cultura, idealizadas pelo Centro 
Cultural Grande Bom Jardim, equipamento gerenciado pelo 
Instituto Dragão do Mar, ligado à Secretaria de Cultura do Estado 
do Ceará. A produção de sentidos para a comunidade local e a fun-
ção cultural-formativa, sob uma perspectiva de democratização e 
descentralização da cultura – por meio de projetos e percursos nas 
áreas do audiovisual, artes cênicas e artes visuais, cultura digital, 
economia criativa, gastronomia, patrimônio e demais áreas de de-
senvolvimento artístico-cultural –, garantem a promoção da cida-
dania, dos direitos humanos e a ampliação das habilidades sociais. 
Este artigo parte de experiências do próprio Centro e de pesquisas 
bibliográficas e documentais. São referências autores como Pierre 
Bourdieu e Nestór Garcia Canclini e, tratando das políticas públi-
cas para a cultura, Isaura Botelho e Teixeira Coelho. Os resultados 
da pesquisa mostram bons indicadores de vida cultural no espaço 
desde a sua fundação, o progresso das ações de formação, difusão 
e fruição do Centro, consolidando um desenho institucional cultu-
ral crescente para o bairro.

Palavras-chave: Consumo cultural. Formação. Centro Cultural 
Grande Bom Jardim.
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INTRODUÇÃO

O Centro Cultural Grande Bom Jardim é um equipamento 
cultural público gerido pelo Instituto Dragão do Mar, ligado 
à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e ao Governo do 
Estado do Ceará. Desde 2006, atua como instituição educativo-
-formativa nas áreas sociais e culturais, possibilitando o acesso 
às diversas linguagens artísticas, a promoção de atividades que 
potencializam as habilidades relacionadas à arte e à cultura e o 
desenvolvimento local do bairro. A Regional V compõe um es-
paço territorial marcado por uma cartografia de criminalidade, 
com uma população exposta à vulnerabilidade social. Já rece-
beu iniciativas macro como o “Território de Paz”, que consistia 
em projetos sociais idealizados pela Guarda Municipal e Defesa 
Civil, realizados juntamente com a Prefeitura e entidades go-
vernamentais e não governamentais, com o objetivo de reduzir 
a violência, garantir inclusão social, capacitação profissional e 
uma melhor qualidade de vida para a população local.

O uso e a ocupação do Centro Cultural pela comunidade 
registravam – e, de certa forma, ainda registram – uma sensa-
ção de não pertencimento ou não lugar de sociabilidade. A po-
pulação durante anos rejeitou os projetos e ações que partiam 
do Centro, deixando-o, muitas vezes, sem público para suas rea-
lizações artístico-culturais. A segregação social e o delineamento 
frequente de registros da violência urbana feitos pelos veículos 
de comunicação e a imprensa local ainda projetam nas pessoas 
o desejo de não consumir cultura naquele local, considerando o 
Centro secundário ou terciário perante os equipamentos cultu-
rais de maior concentração de pessoas em atividades culturais-
-formativas, como o próprio Dragão do Mar, o Porto Iracema das 
Artes e a Caixa Cultural Fortaleza. Tornam-se, assim, desiguais 
os potenciais específicos de experiência e ocupação desses espa-
ços, ficando as vivências coletivas concentradas em um formato 
de circulação cultural elitizada e socialmente “higienizada”, 
especificamente em bairros como Benfica, Praia de Iracema, 
Aldeota e Meireles. Desse modo, este artigo objetiva apresentar 
a qualidade em formação e difusão cultural em regiões como o 
Bom Jardim, que não se descaracteriza do cenário cultural dos 
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equipamentos do Estado, mesmo em face de seus horizontes de 
violência urbana, déficits estruturais, sociais e econômicos. 

Produção de sentidos e consumo cultural no Centro Cultural Grande 
Bom Jardim

O Centro Cultural Grande Bom Jardim detém uma grande par-
cela de jovens com perfis de envolvimento com o crime, com conflitos 
territoriais ou em situação de pobreza. Porém, em uma perspectiva 
de produção de sentidos em base comunitária, há uma rica dinâmica 
de consumo cultural sob a lógica de processos identitários e identifi-
cativos. Tem-se, por exemplo, a presença de grupos e coletivos de gê-
neros musicais como rap, reggae e demais sons considerados de raízes 
periféricas, que agregam a comunidade e discursam seus potenciais 
sociais, humanitários e políticos na região do Grande Bom Jardim. 

Um caso de ocupação artístico-cultural é o Coletivo Bonja 
Roots, que agrega as diferentes linguagens artísticas como mo-
vimento político, articulando vivências, saraus, “rolezinhos” 
e espaços de orientação acerca de saúde pública, consumo de 
substâncias psicoativas, tendo como eixos norteadores o anti-
proibicionismo, práticas de redução de danos, segurança, paz e 
fortalecimento de vínculos em um contexto local. A poesia e os 
gêneros musicais como o reggae fortalecem os encontros, enga-
jando os jovens e a comunidade em rodas de diálogo, bailes e 
ações que ajudam na diminuição dos quadros de violência local.

Figura 1 – Página no Facebook do coletivo Bonja Roots

Fonte: https://www.facebook.com/ColetivoBonjaRoots/.
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No âmbito formativo, o Centro Cultural realiza, periodi-
camente, chamadas públicas para os cursos e percursos forma-
tivos. A população realiza cursos e oficinas artístico-culturais 
gratuitas, em todas as áreas educacionais que tangem ao desen-
volvimento pessoal e profissional, desde fotografia básica até 
preparo de alimentos artesanais.

Figura 2 – Chamada pública para os cursos do projeto "Tempos de Cultura"

Fonte: http://ccbj.redelivre.org.br/.

O programa "Tempos de Cultura" faz parte de projetos 
como o “Cidade Viva” e “Arte para reinventar a vida”, ambos 
financiados pelo Fundo de Combate à Pobreza (Fecop). O pro-
grama é um dos vários projetos de formação e difusão cultural 
realizados pelo Centro Cultural Grande Bom Jardim. Também 
existem outros em música, teatro, dança, cinema, literatura, cul-
tura-infância e demais intervenções artísticas.

Cultura, consumo e espaços de poder

Canclini (2005) coloca o lugar do consumo em questio-
namento quando afirma que sua dinâmica também serve para 
refletir sobre as dinâmicas de produção e reprodução do espaço 
e para pensar uma racionalidade nas estruturas sociais, que tam-
bém perpassam variáveis culturais. 

E neste sentido que proponho reconceitualizar o consumo, não 
como simples cenário de gastos inúteis e impulsos irracionais, 
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mas como espaço que serve para pensar, e no qual se organiza 
parte da racionalidade econômica, sociopolítica e psicológica 
nas sociedades (CANCLINI, 2005, p. 14).

Assim como as relações sociais, institucionais e também o 
uso do espaço são marcados por sujeitos em luta por espaços de 
poder, a cultura também é lugar de disputas simbólicas e mate-
riais de poder, visibilidade e representatividade, em que os indi-
víduos detêm um “capital” para disputar nos campos de poder, 
como afirma Bourdieu (1998):

[...] as relações de força entre as posições sociais que garantem 
aos seus ocupantes um quantum suficiente de força social – ou 
de capital – de modo a que estes tenham a possibilidade de en-
trar nas lutas pelo monopólio do poder, entre as quais possuem 
uma dimensão capital as que têm por finalidade a definição da 
forma legítima do poder (de preferência a classe dominante, 
conceito realista que designa uma população real de detento-
res dessa realidade tangível que se chama poder) (BOURDIEU, 
1998, p. 28).

Além de um quadro macro de exclusão econômica e social 
conjugado a um desmonte democrático e político do país, temos 
indicadores substanciais do IBGE que revelam a baixa quali-
dade e fruição dos espaços culturais pela população brasileira, 
em que: 14% das pessoas vão ao cinema uma vez por mês; 92% 
nunca frequentaram museus; 93% nunca foram a exposições de 
arte; 78% nunca assistiram a um espetáculo de dança; 92% dos 
municípios não têm cinema, teatro ou museu.2 Os indicadores 
socioculturais nos fazem perceber os déficits de acessibilidade 
cultural, revelam a distância de boa parte da população de bens, 
produtos e serviços culturais, entre equipamentos públicos e pri-
vados, associações, museus, galerias e demais instituições. Há 
um monopólio de capital produtivo na economia da cultura que 
envolve aspectos como gestões nacionais e estaduais, alocação 

2 Disponível em: http://www.jornalmetas.com.br/opini%C3%A3o/artigos/a-quem-interessa-a-cultura-1.1890385. 
Acesso em: 1 fev. 2018.
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de investimentos e recursos, planejamentos municipais e seto-
riais, investimentos estatais e patrocínios privados. 

Participação social no Centro Cultural Grande Bom Jardim 

O Centro Cultural Grande Bom Jardim opera em gestão 
compartilhada, com a realização de fóruns de participação e 
emancipação social, em que agentes diretos ou indiretos da cul-
tura e representantes locais partilham sugestões e demandas, 
construindo e articulando uma perspectiva coletiva de manu-
tenção das ações culturais realizadas no Centro. A necessidade 
de uma articulação comunitária atuante reforça a autonomia dos 
sujeitos culturais (CHAUÍ, 1995, p. 83) e descentraliza a pauta 
cultural na relação entre Estado e sociedade civil em uma pers-
pectiva de democracia participativa. O protagonismo social e o 
direito à participação nas decisões ligadas à cultura são coloca-
dos por Marilena Chauí em “Cultura política e política cultural” 
(CHAUÍ, 1995, p. 83): 

Direito à participação nas decisões públicas sobre a cultura por 
meio de conselhos e fóruns deliberativos nos quais as associa-
ções artísticas e intelectuais, os grupos criadores de cultura e 
os movimentos sociais, através de representantes eleitos, pu-
dessem garantir uma política cultural longe do clientelismo e 
da tutela.

Numa região onde as pautas culturais estejam articu-
ladas com as pautas de interesse público em modo dialógico 
e em que os atores sociais e comunitários participem dos 
processos em um contexto de prática de gestão social, surge 
uma perspectiva de cidadania deliberativa, que “significa, em 
linhas gerais, que a legitimidade das decisões deve ter ori-
gem em processos de discussão orientados pelos princípios 
da inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da 
autonomia e do bem comum” (TENÓRIO, 2008b, p. 160). A 
participação social verticaliza o funcionamento instrumental 
das ações e decisões de âmbito local, em que o território pode 
funcionar em modo de democracia participativa, por meio 



60

Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

dos fóruns, conselhos e reuniões organizadas: “[...] o procedi-
mento da prática da cidadania deliberativa na Esfera Pública 
participação” (TENÓRIO, 2008b, p. 171).

Considerando o contexto de redemocratização brasileira 
e mudanças estruturais na esfera cultural, no que tange a con-
figurações e formatos de agenda cultural no âmbito das políti-
cas públicas, a autora Luciana Tatagiba traz a importância da 
articulação dos conselhos em relação às reformas democráticas 
do Estado.

Os conselhos são espaços de disputas pelo poder que, por sua 
vez, estão inseridos em redes de produção das políticas públi-
cas nas quais recursos simbólicos e materiais são disputados 
por atores os mais diversos. Os conselhos fazem parte dessa 
rede e, como tal, são profundamente afetados pelas dinâmicas 
políticas que nela se gestam. Os conselhos não só impactam o 
processo de produção das políticas em suas áreas específicas; 
mas têm seu perfil e dinâmicas afetados pelas características 
gerais que conformam a comunidade de política na qual estão 
inseridos (TATAGIBA, 2010, p. 34).

A existência de entidades como o Fórum de Cultura do 
Grande Bom Jardim também permite que o direito à cultura seja 
debatido em um contexto de periferia urbana, em que grupos e 
artistas levam suas demandas em reuniões com o secretário de 
cultura do Estado, por exemplo. O referido fórum reúne artistas, 
produtores e agentes culturais, moradores que integram o pla-
nejamento de ações de defesa e promoção dos direitos culturais, 
considerando a cultura como prática social integrada, de resis-
tência e ocupação dos espaços sociais, civis e comunitários. 

O Centro Cultural também realiza chamadas para forma-
dores locais, que atuam de forma técnica e prática nos percursos 
formativos, seja na elaboração, planejamento, execução, moni-
toramento ou avaliação dos projetos de formação. Isso reforça 
o protagonismo local, além de promover capacitação e perspec-
tiva no mercado cultural e atuação em projetos sociais, propi-
ciando articulações territoriais de benefícios formativos para a 
própria comunidade. 
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Figura 3 – Flyer de chamada pública para formadores locais

Fonte: http://ccbj.redelivre.org.br.

Ao trazer um olhar estratégico para o universo da cultura 
nas dimensões da formulação e implementação de políticas pú-
blicas e da relação investimento do Estado e assiduidade de uma 
política de circulação de ações culturais, a autora Isaura Botelho 
reforça a importância de não segregar as múltiplas faces da pro-
dução no campo da cultura e destaca o seu papel central para 
a promoção das expressividades artísticas. Segundo ela, com 
direcionamento dos recursos, ainda que escassos, tem-se um 
impacto direto sobre o bem-estar social e o desenvolvimento 
contínuo de índices satisfatórios de qualidade de vida.

[...] o quadro institucionalizado para a produção das artes, dos 
espetáculos, das exposições e dos eventos de natureza variada 
torna as tarefas, de imediato, mais exeqüíveis com os recursos 
da própria área da cultura. Nunca será demais reiterar o quanto 
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as duas dimensões são igualmente importantes e têm questões 
próprias a serem tratadas de forma articulada. É preciso evitar 
que elas sejam associadas à dicotomia cultura popular versus 
cultura erudita, como se estas fossem pólos excludentes e re-
presentassem, em si mesmas, opções ideológicas. Questões de 
democracia e de identidade nacional não se reduzem à defesa 
do popular entendido como apanágio do valor e da autenticida-
de. Estão em jogo a circulação das várias formas de expressão e 
conhecimento, o uso de linguagens diversificadas e a promoção 
das formas de cultura que permitam avançar tanto em termos 
de arte quanto de qualidade de vida. Tal promoção depende de 
esforço articulado, de aplicação racional de recursos sempre es-
cassos, de saber ampliar, para benefício das práticas culturais, 
os parceiros do jogo. Tudo isto exige a ação efetiva das várias 
esferas do Estado na formulação de políticas públicas para a 
área, sem as quais é difícil imaginar a contribuição da cultura ao 
desenvolvimento notadamente quando este é entendido como 
combate às barreiras de ordens social, simbólica e econômica 
que marcam uma nação dividida (BOTELHO, 2001, p. 76). 

Operacionalizar produção de sentidos em um contexto de-
mocrático de participação social é um esforço contínuo entre to-
das as partes, desde o Estado às instituições, aos conselhos e à 
sociedade civil. A articulação de demandas e ações estratégicas à 
formulação de políticas de fomento à cultura, caminhos que via-
bilizem construções comunitárias e que levem pautas de direito à 
cultura para modificar as estruturas sociais, políticas e jurídicas, 
e o apoio e investimento em projetos culturais que dinamizem 
estratégias de desenvolvimento para os diferentes grupos sociais, 
formulando perspectivas no campo da cultura e de progresso de 
capital socioeducacional e artístico, devem estar na centralidade 
das pautas de gestão de equipamentos públicos culturais, princi-
palmente aqueles que operam em gestão compartilhada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Centro Cultural Grande Bom Jardim, além dos desafios 
territoriais, do contexto de violência e da “imagem midiática 
marginalizada” do bairro, opera em potencial seu capital socio-
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cultural e artístico desde a sua fundação, formando indivíduos 
em suas habilidades individuais e coletivas, valorizando as múl-
tiplas performances culturais dos grupos e artistas do bairro, es-
timulando a criação artística e difundindo as ações e produções 
culturais, descentralizando o acesso à cultura, com um compro-
misso ético, político e de demarcação de pautas fundamentais, 
como direitos humanos, cidadania, senso democrático e de jus-
tiça social por meio da arte e da cultura. 
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RESUMO

O presente artigo objetiva analisar os perfis e perspectivas dos 
consumidores da Feira de Sustentabilidade do Gesso, Crato-CE, 
utilizando-se das suas opiniões para avaliar o impacto dessa ati-
vidade. A relevância desse estudo deve-se à importância de perce-
ber o progresso de práticas econômicas que se desenvolvem sob 
perspectivas não dominantes, calcando-se em ideais de justiça e 
igualdade, em vez de competição exacerbada. Essa competição 
tende, normalmente, a agravar problemáticas como a desigual-
dade social (SINGER, 2002). Além de abordar uma temática ex-
tremamente atual, aponta-se a essencialidade da pesquisa por 
analisar epistemologicamente tal construção contra-hegemônica 
pela ótica dos consumidores, possibilitando maior campo inter-
pretativo. Metodologicamente, adotou-se uma pesquisa survey, 
de caráter quali-quantitativo, permitindo o descobrimento de 
símbolos sociais a partir das falas dos envolvidos no estudo. 
Escolheu-se uma entrevista semiestruturada como instrumen-
tal de coleta de dados, aplicada com 20 consumidores da feira. 
Constatou-se que a experiência apresenta um público consumi-
dor majoritariamente feminino, juvenil, estudantil e trabalha-

1 Graduando em Administração Pública pela Universidade Federal do Cariri (UFCA). E-mail: geovanesales-
crato@gmail.com.

2 Graduando em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Federal do Cariri (UFCA). E-mail: p.ju-
nior.pj405@gmail.com.

ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:  
A EXPERIÊNCIA DA FEIRA DE SUSTENTABILIDADE DA 

COMUNIDADE DO GESSO NO CRATO-CE
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dor, que busca, na referida atividade, alternativas de consumo 
sustentável, alicerçadas em princípios políticos emancipatórios. 
Outrossim, a feira também possui um caráter integrador, devido 
à sua capacidade de possibilitar a interação de indivíduos de di-
ferentes localidades. Aponta-se, ainda, que a proposta da feira 
destoa daquela que ganha espaço regionalmente, que é integrada 
por um enfoque demasiadamente econômico. 

Palavras-chave: Economia solidária. Consumidores. Desenvolvi-
mento sustentável.

INTRODUÇÃO

Na pós-modernidade, a ideia de desenvolvimento susten-
tável ganha, paulatinamente, espaço nas discussões interna-
cionais. Todavia, o paradigma desenvolvimentista, enquanto 
um reles crescimento econômico, é algo que persiste em muitas 
realidades, não raras as vezes, como sinônimo de progresso e 
qualidade de vida. Essa mentalidade, porém, torna-se obsoleta, 
sendo alvo de contestação de várias correntes epistemológicas. 
Nesse contexto, diversos territórios vivenciam experiências 
que caminham rumo a uma proposta de progresso que alie, har-
monicamente, questões sociais, políticas, culturais, econômi-
cas e ambientais, contrapondo, assim, a lógica hegemônica de 
desenvolvimento. 

Salientam-se as diversas propostas de desenvolvimento 
que contrariam a lógica dominante, entre elas, a economia so-
lidária, que, segundo Singer (2002), almeja a igualdade de deci-
sões e direitos no seio das organizações, especialmente no que 
tange aos processos deliberativos, buscando atingir um nível em 
que tanto expositores quanto consumidores percebam-se valori-
zados, por meio das múltiplas possibilidades de compras, preços 
acessíveis e justos, além da qualidade dos produtos expostos. A 
Feira de Sustentabilidade do Gesso segue tal lógica, logo expo-
sitores e consumidores encontram-se em relações solidárias, 
perante a oferta de produtos e serviços de qualidade a preços 
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justos. Os consumidores notam o ambiente da feira como um 
espaço de interação e fomento à pluralidade, pois, além do con-
sumo de bens e serviços, eles são levados a experiências artísti-
co-culturais que consubstanciam a prática.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposta da feira corrobora 
de forma ativa o processo de emancipação dos moradores da 
Comunidade do Gesso, no Crato-CE, primordialmente, pelo fato 
de a referida comunidade ser historicamente marcada por uma 
série de estigmas sociais, que terminam por, em diversas situa-
ções, caracterizar o território de forma pejorativa. 

Dessa forma, o presente artigo visa a analisar os perfis e 
perspectivas dos consumidores da Feira de Sustentabilidade do 
Gesso, utilizando-se das suas opiniões para avaliar o impacto 
da supramencionada atividade, bem como para averiguar se ela 
encontra-se em consonância com as prerrogativas econômicas 
e solidárias. Para tal, utiliza-se de uma pesquisa survey, tendo 
uma entrevista semiestruturada como instrumental de coleta de 
dados e uma análise temática das informações coletadas. 

REFERENCIAL TEÓRICO

O desenvolvimento é visto por muitos, como o italiano 
Giovanni Arrighi (1997 apud VEIGA, 2010), como uma mera 
ilusão. Por tal interpretação, trata-se dessa questão como “qui-
mera”, considerando-a como um complexo de contradições 
frente ao contexto econômico vigente. O autor chegou a essa 
conclusão ao refletir sobre se “há possibilidade de mobilidade 
ascendente na rígida hierarquia da economia capitalista” (p. 20). 

Já Celso Furtado (1974 apud VEIGA, 2010), ao tratar do 
desenvolvimento econômico, enxerga-o como uma falácia, mui-
tas vezes devastadora de culturas e saberes. O economista tam-
bém aborda a constante intervenção do homem no meio, além 
da criatividade cultural e a morfogênese social.

Contrapondo-se à visão de Celso Furtado, o indiano 
Amartya Sem (1999 apud VEIGA, 2010), na obra 
“Desenvolvimento como liberdade”, aponta várias respostas 
positivas à indagação relativa ao significado de desenvolvi-
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mento. Todavia, sua produção é alvo de muitas críticas, a exem-
plo da feita pela revista The Economist, que intitulou a obra 
como “sem-sacional”, recurso linguístico que expressa crítica 
ao “caminho do meio”, em que o livro do indiano se enquadra.

Nacionalmente, poderíamos separar o entendimento 
acerca do “desenvolvimento” em dois principais grupos: os de 
orientação crítica, de tradição cepalina, e os neoclássicos. Estes 
defendem a ideia de que o desenvolvimento seria uma roupagem 
do crescimento econômico, enquanto aqueles consideram mu-
danças qualitativas no modo de vida dos indivíduos como um 
aspecto caracterizador do “progresso” (SIQUEIRA, 2014).

O termo desenvolvimento sustentável foi aplicado pela 
primeira vez em 1987, no relatório Brundtland, documento 
produzido pela ONU (fruto da Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento), que o entende como aquele que 
possibilita o atendimento às demandas e necessidades das gera-
ções atuais, sem impossibilitar, todavia, as gerações futuras de 
gozarem das mesmas benesses (SIQUEIRA, 2014).

Entre os municípios integrantes da região do Cariri, os 
três mais “desenvolvidos” em 2013, em termos de PIB, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são: 
Juazeiro do Norte (PIB per capita de R$12.371,15); Barbalha 
(PIB per capita de R$12.284,99) e Crato (PIB per capita de 
R$11.578,96). Conquanto, será que a utilização unicamente 
do PIB como um medidor de desenvolvimento, sem levar em 
consideração questões qualitativas, estaria em consonância 
com a ideia de “desenvolvimento sustentável”? Para sanar essa 
evidente problemática, quanto à medição do desenvolvimento 
e sua representação compatível à realidade, nasce o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), tomando por base as dimen-
sões: saúde, educação e renda, além de ampliar a noção trazida 
pelo PIB (DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ALÉM DAS 
MÉDIAS, 2017).

Nesse sentido, conforme dados do IBGE, os três mu-
nicípios de maior PIB per capita na região metropolitana 
do Cariri apresentam IDH inferior ao nacional, que é 0,754 
(DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ALÉM DAS MÉDIAS, 
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2017). Cabe notar que não é possível estabelecer uma relação 
direta entre os números do PIB e os do IDH. Tal fator pode ser 
verificado dedutivamente a partir das observações dos dados 
referentes à região metropolitana do Cariri, tendo como base o 
IBGE, senso 2010. Tomando como exemplo a cidade de Juazeiro 
do Norte-CE, que apresenta o maior PIB per capita entre os três, 
ao contrastarmos esse dado com o IDH, percebe-se que o muni-
cípio não apresenta desempenho tão satisfatório, contando com 
IDH igual a 0,694. Nessa mesma perspectiva, salienta-se o pro-
tagonismo da cidade do Crato-CE. Entre os três municípios com 
maior PIB per capita, Crato-CE possui o menor, todavia conta 
com o maior IDH. Esse fator corrobora a necessidade de extra-
polar as observações superficiais, que tomam como base unica-
mente fatores monetários.

Nesse contexto regional, há a comunidade do Gesso, loca-
lizada no Crato-CE, cujo processo de ocupação é marcado pela 
exclusão geográfica do sistema de enobrecimento urbano, ou 
gentrification (DAVIDSON; LESS, 2005), em que grupos menos 
abastados economicamente são impossibilitados de ocuparem 
localidades com certo grau de “desenvolvimento” econômico, 
normalmente os centros das cidades, deslocando-se, dessa 
forma, para regiões periféricas. Sua gênese deu-se concomitan-
temente ao surgimento da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), 
inaugurada em 8 de novembro de 1926, a fim de realizar o 
translado de mercadorias e passageiros. A RFFSA funcionou 
até 1989, quando o trem foi desativado (BLOG DA PONTA DA 
SERRA, 2009). Essa comunidade surgiu e expandiu-se nos ar-
redores da linha ferroviária, sobretudo por ter sido um espaço 
utilizado como depositário de rochas de gipsita – influência no 
nome da comunidade – que seriam levadas pelo comboio fer-
roviário para serem beneficiadas em Fortaleza-CE (COLETIVO 
CAMARADAS, 2016).

Nessas circunstâncias, em 2007, surge o Coletivo Camaradas, 
um agrupamento de esquerda que atua no âmbito das linguagens 
artísticas, organização popular e políticas públicas para a cultura. 
O Coletivo apresenta uma perspectiva de atuação com e para a co-
munidade do Gesso, visando a contribuir com o seu processo de 
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auto-organização comunitária, criação de pontes de diálogo com 
outros movimentos sociais, poder público e comunidade – copro-
dução dos bens públicos –, além de desenvolver experiências de 
organização popular (PORTAL VERMELHO, 2012).

Essa organização apresenta, entre suas atividades, a 
Feira de Sustentabilidade no Gesso, a “trocaria”, que pode  
ser entendida como um espaço de convivência, comercialização 
e consumo que objetiva potencializar a capacidade econômica e 
criativa do “Gesso”, bem como fomentar a cultura popular cari-
riense, mediante apresentações de grupos de tradição durante 
a realização das feiras. Ao observamos a adjetivação da ação, 
pelo vocábulo “sustentável”, especialmente se tomarmos a ideia 
de sustentabilidade como a já mencionada, evidencia-se que a 
prática incorpora princípios destoantes dos trazidos pela econo-
mia hegemônica, substituindo-se o paradigma “competição” por 
“solidariedade”, além de agregar princípios políticos de inclusão, 
respeito à diversidade, paridade de gênero, autogestão, meio am-
biente, entre outros. Pensar essa outra economia é convidativo à 
reflexão sobre a “utopia” da igualdade e justiça, mas será que isso 
seria possível em moldes semelhantes aos do sistema vigente? 
Sobre essa indagação, Paul Singer (2002, p. 9) aponta que:

Para que tivéssemos uma sociedade em que predominasse a 
igualdade entre todos os seus membros, seria preciso que a eco-
nomia fosse solidária em vez de competitiva. Isso significa que 
os participantes na atividade econômica deveriam cooperar en-
tre si em vez de competir. O que está de acordo com a divisão 
do trabalho entre empresas e dentro das empresas. Cada um 
desempenha uma atividade especializada da qual resulta um 
produto que só tem utilidade quando complementado pelos 
produtos de outras atividades.

Além da existência da cooperação expressa por Singer 
(2002), a proposta das feiras populares e solidárias permite 
aos produtores artesanais auferir melhorias na sua geração de 
renda. Todavia, para conseguir tal resultado é preciso encurtar 
os elos da cadeia produtiva, proporcionando benefícios tanto 
para consumidores quanto para produtores/comerciantes, de-
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vido à prática de preços justos e solidários, além da qualidade 
dos produtos. Para tal fim, contudo, faz-se necessária a busca 
coletiva por espaços de comercialização, o que está em conso-
nância com a alternativa trazida pela experiência da Feira de 
Sustentabilidade do Gesso. Além do exposto, a feira contribui 
para a melhoria na qualidade de vida dos envolvidos porque a 
organização da produção no sistema solidário emerge da base 
para o topo (ARROYO; SCHUCH, 2006), logo os atores sociais 
envolvidos podem, por meio de um consenso coletivo, buscar ca-
minhos que atendam às necessidades e desejos do todo. 

Outrossim, com a supremacia do sistema capitalista, tendemos 
a naturalizar a competição exacerbada (SINGER, 2002), o que con-
tribui diretamente para o agravamento da desigualdade social, pois, 
segundo Paul Singer (2002), os legados dos “derrotados” e “vence-
dores” são passados de uma geração para outra. Para contrapor essa 
lógica, devem-se buscar caminhos que contribuam verdadeiramente 
para o processo emancipatório dos indivíduos. Nesse sentido, visto 
que a economia solidária não segue a perspectiva “assistencialista” 
de participação, entende-se a emancipação como “processo ideo-
lógico e histórico de libertação de comunidades políticas ou grupos 
sociais, da dependência, da tutela e da dominação nas esferas econô-
micas, sociais e culturais” (CATTANI, 2003, p. 130).

METODOLOGIA

O presente artigo é composto por uma metodologia de 
natureza quali-quantitativa, integrada por uma pesquisa sur-
vey. Esta, segundo Santos (1999), é entendida como a busca de 
informações diretamente com o grupo de interesse, no caso, os 
consumidores da Feira de Sustentabilidade do Gesso, podendo 
utilizar de entrevistas e questionários. Dessa forma, parte-se de 
abordagens quali-quantitativas, possibilitando o descobrimento 
de símbolos sociais a partir das falas dos envolvidos na pesquisa, 
sem manipular as variáveis, dando ênfase a tudo que se refere ao 
grupo de pessoas investigadas, à experiência humana e seu sig-
nificado, descrevendo, esclarecendo, interpretando o fenômeno 
tal como é relatado pelos informantes.
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Como instrumental da pesquisa survey, empregou-se uma 
entrevista semiestruturada aplicada a 20 consumidores da feira, 
no dia 22 de setembro de 2017, durante a realização da experiên-
cia. Questionou-se sobre o perfil dos entrevistados, como idade, 
ocupação profissional, identidade de gênero, além da cidade e 
bairro ou comunidade em que residem. Ademais a essas infor-
mações, foram feitas cinco perguntas aos participantes: 1) Você 
já ouviu falar em economia solidária? Se sim, já participou de al-
guma prática da referida proposta econômica? 2) Você acredita 
que devemos buscar novos hábitos de consumo? 3) Quais suas 
expectativas a respeito da Feira de Sustentabilidade do Gesso? 4) 
Você produz/distribui ou presta algum serviço que poderia aju-
dar na construção da feira? 5) Você gostaria de contribuir para 
a realização da feira? Se sim, por quê? Além de analisar as res-
postas, relacioná-las aos impactos socioeconômicos sustentáveis 
da feira, buscou-se, por meio das entrevistas, fornecer dados ao 
Coletivo Camaradas, para que este integre novos atores sociais no 
processo de construção da experiência da “trocaria”.

Ao término das etapas descritas acima, iniciou-se o processo 
de análise das informações coletadas nas entrevistas semiestru-
turadas. Em seguida, produziram-se gráficos, com a utilização da 
ferramenta Excel, além de sínteses e interpretação das respostas 
dadas. Para o processo de análise qualitativa, fez-se uso de uma 
análise temática das informações fornecidas pelos entrevistados.

DESENVOLVIMENTO

Mediante a aplicação das entrevistas semiestruturadas, 
pôde-se verificar o perfil dos consumidores da feira, bem como 
suas perspectivas sobre a experiência em questão e assuntos 
relacionados a ela, tais como hábitos de consumo, experiências 
com práticas de economia solidária e aspectos subjetivos relati-
vos aos indivíduos participantes da pesquisa. 

Quanto à identidade de gênero dos(as) consumido-
res(as), nota-se uma presença majoritariamente feminina, 
80%. Sendo a proposta política da feira, em seu sentido am-
plo, trazer para si causas que atingem grupos historicamente 
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desprivilegiados e vítimas de estigmas sociais, ela termina por 
agregar atores que buscam somar-se ao projeto emancipatório 
trazido pela “trocaria”.

Nota-se no Gráfico 1 uma pluralidade quanto aos bairros 
dos consumidores, denotando o caráter integralizador da prá-
tica, especialmente no que tange à aproximação das periferias 
da cidade que, amiúde, mantêm-se isoladas pelas distâncias 
geográficas, sociais e econômicas. No entanto, diagnosticou-
-se que, comparando-se com o bairro São Miguel, há um me-
nor quantitativo de consumidores da Comunidade do Gesso, 
o que nos leva a refletir sobre a eficácia de questões logísticas 
da feira, como comunicação. Além disso, mostrou-se que os 
moradores da comunidade vivenciam um constante processo 
de conhecimento de práticas hodiernamente não democrati-
zadas pelo sistema vigente. Isso pode causar estranhamentos, 
a princípio, mas, a partir dessas práticas, é possível perceber e 
construir uma nova cultura de consumo, que não se restringe 
à compra de objetos, pois o consumo cultural que ocorre com 
apresentações de grupos de dança/ tradição/ música/ teatro 
marca iconicamente a realização da “trocaria”.

Gráfico 1 – Bairros onde residem os consumidores da feira

Fonte: elaborado pelos autores com os dados da pesquisa.
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Conforme se observa no Gráfico 2, foram verificadas onze 
diferentes ocupações profissionais dos consumidores, sendo 
a de estudante e a de doméstica as mais frequentes. Nota-se, 
ainda, uma presença grande de trabalhadores, o que nos possi-
bilita refletir sobre o atual juízo de valor desses sujeitos quanto 
aos hábitos e meios de consumo impostos pelo sistema capita-
lista. Estaria esse grupo almejando uma construção equilibrada 
relativa ao consumo? Pode-se deduzir que sim. Em uma esfera 
massacrante de consumo, na qual toda a sociedade é diaria-
mente bombardeada pelos ideais do “ter”, propagandas de alto 
padrão direcionam para um consumo “cego”, sob o qual não se 
levantam questionamentos de necessidade ou de viabilidade 
econômica. Desconstruir ou seguir um caminho oposto a essa 
corrente ainda é visto como algo messiânico, pois confrontar 
noções básicas do capitalismo, como a competição exacerbada, 
tende a desestabilizar relações hegemônicas de poder, incomo-
dando diretamente aqueles que o detêm, mediante suas possi-
bilidades materiais.

Nesse sentido, percebe-se que as classes estudantis ocu-
pam, historicamente, a vanguarda de diversos movimentos con-
trários à lógica do sistema atuante. Logo, estariam os estudantes 
que integram o perfil dos consumidores da feira demonstrando 
um inconformismo com a forma vigente de se produzir, co-
mercializar e consumir posta pelo sistema, por isso buscam em 
propostas como a da “trocaria” uma forma de concretizar suas 
expectativas de um ideal econômico? Em relação a esse grupo, 
acresce-se a informação de que 50% são jovens, como se vê no 
Gráfico 3. Em suma, os jovens, que vivenciam cotidianamente 
os efeitos desse sistema massacrante, demonstram com a sua 
participação na Feira de Sustentabilidade do Gesso suas críticas, 
anseios e perspectivas quanto a suas realidades.
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Gráfico 2 – Ocupação profissional dos consumidores da feira

Fonte: elaborado pelos autores com os dados da pesquisa.

Gráfico 3 – Faixa etária dos consumidores da feira

Fonte: elaborado pelos autores com os dados da pesquisa.
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Perguntamos aos entrevistados se eles tinham algum co-
nhecimento ou noção básica a respeito da economia solidária 
e se já haviam participado de alguma atividade dessa proposta: 
60% disseram já ter participado de alguma atividade econômica 
e solidária, e 40% responderam que não. Essa informação leva-
-nos a pensar o grau de democratização das práticas de econo-
mia solidária, especialmente para localidades e classes menos 
abastadas. Teoricamente popularizada, na realidade, o que se 
percebe é que essas práticas concretizam-se, amiúde, em meios 
relativamente elitizados, denotando a escassez de uma atuação 
densa em meios socialmente desfavorecidos. Tida atualmente 
como sinônimo de bem-estar e reconhecida pela qualidade de 
seus bens, a economia solidária, em determinados contextos, 
termina sendo um meio burguês de consumo, fazendo com que 
a prática, que alcançaria a sua plenitude quando desenvolvida 
para a classe trabalhadora, não obtenha tal fim. Isso não deve 
ser encarado por um prisma pessimista, mas como um estímulo 
para a busca da retificação dessa problemática. 

Diante da indagação “Você gostaria de contribuir para a 
realização da feira? Se sim, por quê?”, todos os entrevistados de-
monstraram interesse em colaborar para a construção e execução 
da feira. Tal desejo justifica-se pela afinidade com a prática e as 
suas correlações, entre as quais, cabe salientar, as práticas cultu-
rais. Percebe-se que os envolvidos na pesquisa estão motivados a 
auxiliar nesse processo, movendo-se por valores de caráter assis-
tencialista, humanitários e, consequentemente, relacionados a 
princípios transcendentais, ideais à dignidade humana e univer-
salmente defendidos no seio do direito internacional. Há tam-
bém aqueles que acreditam na prática como fator político e de 
reestruturação econômica, social e política do sistema vigente, o 
que pode ser nitidamente notado na exclamação do consumidor 
que chamamos neste trabalho de “Margarida Alves”:3 “Acredito 

3 Nome de sindicalista brasileira, defensora dos direitos humanos, que foi assassinada em 1983. Sua história 
serviu de inspiração para o surgimento da “Marcha das Margaridas”.
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ser preciso mudar conceitos ultrapassados do capitalismo selva-
gem, trazendo novas propostas econômicas”.

À pergunta “Você acredita que devemos buscar novos há-
bitos de consumo para uma melhor convivência social e ambien-
tal?”, a maioria dos participantes da pesquisa respondeu que a 
busca por novos hábitos de consumo está intrinsecamente re-
lacionada ao reaproveitamento, reciclagem de bens e também a 
uma reflexão sobre o consumo consciente, que deve ser regido 
por uma harmonia entre as reais necessidades e desejos dos indi-
víduos. Também diagnosticamos uma conotação política relativa 
às relações de consumo, notoriamente percebida no depoimento 
de um entrevistado, que ficticiamente será chamado de “Chico 
Mendes”,4 para o qual a solução para o problema em voga é “fugir 
do consumismo, das relações de consumo do capital, sair dessa 
relação predatória”. Outro participante da pesquisa, aqui deno-
minado “Frei Tito”, afirma que “Precisamos mudar as relações de 
consumo, e a economia solidária é uma alternativa, pois forta-
lece a identidade da comunidade”.

Ao questionamento “Quais suas expectativas a respeito 
da Feira de Sustentabilidade do Gesso?”, revelou-se uma noção, 
compartilhada por muitos discursos, relativa à necessidade/re-
levância de maior apoio por parte do poder público municipal, 
especialmente no que diz respeito à estrutura física do espaço 
onde a feira acontece. Outro aspecto percebido relaciona-se à 
capacidade transformadora da feira, no que concerne à comuni-
dade. Foi ressaltada, ainda, a importância da prática como meio 
para romper com os estigmas sociais que permeiam a comuni-
dade. Outra demanda constatada é o anseio por uma maior regu-
laridade na promoção do evento, o que se coaduna com o desejo 
por um “ponto fixo”.

4 Nome de seringueiro, sindicalista, ativista político, além de maior mártir da história em defesa do ambien-
talismo brasileiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reafirma-se a importância da prática da Feira de 
Sustentabilidade do Gesso para a construção do processo 
emancipatório dos envolvidos. Esse processo é percebido 
pela constatação do protagonismo feminino na atividade 
e pela grande participação de profissionais socioeconomi-
camente desfavorecidos, denotando o anseio por um novo 
paradigma econômico. Também por meio dos dados, que 
sinalizam o protagonismo de grupos marginalizados, evi-
dencia-se o caráter includente da feira, contribuindo para 
o processo de empoderamento desse grupo e ofertando um 
espaço físico, relações e produtos alternativos que sinalizam 
para um desenvolvimento sustentável da comunidade. A 
feira configura-se, então, enquanto uma proposta destoante 
das que amiúde são possibilitadas pelo sistema hegemônico, 
incorporando um espírito solidário que termina por integrar 
diferentes bairros, profissionais, gerações, gêneros etc.

A feira é fundamental para o desenvolvimento sustentá-
vel da comunidade do Gesso, município do Crato-CE, pois, além 
de apresentar um caráter emancipatório, traz ao debate ques-
tões como o protagonismo feminino. Também acarreta outros 
impactos sociais, políticos, econômicos e ambientais respon-
sáveis pela formação de novos hábitos de consumo, este, sob a 
diretriz da sustentabilidade. Salienta-se, ainda, a observação da 
necessidade de políticas públicas, que culminarão com o desen-
volvimento profícuo e transformador da comunidade. Ademais, 
indica-se que a proposta estudada, tendo ideais econômicos e so-
lidários, encontra-se em discordância com a lógica que, ultima-
mente, vem ganhando maiores proporções na região, a qual tem 
enfoque demasiadamente econômico, em detrimento de aspec-
tos também fundamentais ao desenvolvimento, para que este se 
realize de forma equânime. 
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RESUMO

O presente artigo propõe discutir sobre as políticas públicas de 
juventude no Brasil e, concomitante a isso, apresenta um relato 
de experiência de alunos do Ensino Médio, com foco na repre-
sentatividade do grêmio estudantil numa escola da rede estadual 
do Ceará. O texto faz uma abordagem sobre a legislação voltada 
para a juventude com base na literatura e nos textos constitucio-
nais; debruça-se sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB-9.394/96) voltada para o Ensino Médio, com destaque 
para a relevância da formação integral e humana nesse nível de 
ensino, no intuito de possibilitar o desenvolvimento humano 
na sua totalidade, respeitando as diversidades de pensamentos, 
identidades e culturas. Tais questões são elucidadas no relato de 
experiência da representatividade do grêmio estudantil na Escola 
Maria Menezes de Cristino, em Coreaú-CE. A metodologia confi-
gura-se numa abordagem qualitativa com pesquisa bibliográfica 
e de campo. Diante do estudo, constatou-se que o aluno deve ser 
pensado num contexto mais amplo, levando em conta o espaço 
social e cultural em que está inserido. Assim, tratando-se da ju-
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE: 
A REPRESENTATIVIDADE DO GRÊMIO ESTUDANTIL NA ESCOLA 
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ventude no Ensino Médio, é imprescindível uma análise mais 
aprofundada sobre a atuação dessa categoria no âmbito escolar e 
sobre o consequente papel do grêmio estudantil, como espaço de 
representatividade, reconhecimento e identidade da juventude, 
mediante o aparato legislativo existente. 

Palavras-chave: Políticas públicas. Juventude. Grêmio estu-
dantil. Escola.

INTRODUÇÃO

Diante da conjuntura atual, considera-se de extrema rele-
vância discutir políticas públicas para a juventude, levando-se 
em conta o aparato legislativo existente e os entraves para a efe-
tividade das leis de proteção a esse segmento, diante das espe-
cificidades que permeiam essa categoria. Assim, o artigo propõe 
dar visibilidade à legislação assegurada à juventude no Brasil, 
com base na literatura e nos textos constitucionais vigentes e, 
concomitante a isso, apresentar um relato de experiência feita 
com alunos do Ensino Médio de uma escola da rede estadual de 
Coreaú: EEM Maria Menezes de Cristino, considerando a atua-
ção de um dos organismos colegiados da escola, que representa o 
corpo discente, o grêmio estudantil. Com isso, pretende-se ave-
riguar a sua representatividade no espaço intra e extraescolar no 
intuito de fazer valer o seu papel rumo a uma política que prime 
pela democracia participativa e de equidade.

Vale salientar que a temática de políticas públicas volta-
das para a juventude passou a ter relevância a partir da década 
de 1990, com a consequente criação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), que passou a dar visibilidade, principal-
mente, aos direitos dos jovens, na faixa etária compreendida 
entre 15 e 29 anos. Quanto ao grêmio estudantil, importante 
ressaltar que ele exerce papel de extrema relevância no universo 
escolar, pois é uma organização independente da direção escolar, 
amparado pela lei nº 7.398/85, que representa os interesses dos 
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estudantes. Dessa forma, se implantado de forma participativa 
e de acordo com as orientações legais, o grêmio pode fortalecer 
possibilidades de ação dentro e fora do ambiente escolar, contri-
buindo, assim, para o exercício da cidadania.

Da proteção assegurada à juventude

De acordo com o Estatuto da Juventude, mais especifica-
mente em seu art. 1º, §1º, consideram-se “jovens” pessoas com 
idade entre 15 e 29 anos. Logo, é perceptível que o referido con-
junto de normas objetiva oferecer proteção àqueles que integram 
a esfera da juventude, bem como reconhecê-los como indivíduos 
sujeitos de direitos, aptos a participarem da sociedade e a serem 
identificados como cidadãos.

Diante disso, é inquestionável que nem sempre foi atri-
buí do ao jovem o papel de protagonista do meio social, visto que 
o debate acerca da inclusão era deficitário. Assim, percebe-se 
que, a exemplo do tratamento histórico destinado à infância, 
a juventude também passou por um processo de reconheci-
mento, busca por afirmação e conquista de direitos, até se che-
gar ao atual aparato legislativo, formando o chamado Sistema 
Nacional de Juventude.

No decorrer dos anos, muitos debates sociológicos foram 
traçados em torno dos limites entre a velhice e a juventude, 
tendo em vista os questionamentos frequentes em relação à 
última. Assim, como bem explica Pais (1990), verifica-se que a 
juventude encontra-se associada a problemas sociais, e não é di-
fícil encontrar relação com a ideia de irresponsabilidade, uma vez 
que a responsabilidade encontra-se relacionada à idade adulta. 

Posto isso, tem-se a lição de Bordieu (1983, p. 112):

De fato, a fronteira entre a juventude e a velhice é um objeto de 
disputas entre todas as sociedades. Por exemplo, há alguns anos 
li um artigo sobre as relações entre os jovens e os notáveis na Flo-
rença do século XVI que mostrava que os velhos propunham aos 
jovens uma ideologia da virilidade, da virtú e da violência, o que 
era uma maneira de se reservar a sabedoria, isto é, o poder. Da 
mesma forma, George Ouby mostra bem como, na Idade Média, 
os limites da juventude eram objeto de manipulação por parte dos 
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detentores do patrimônio, cujo objetivo era manter em estado de 
juventude, isto é, de irresponsabilidade, os jovens nobres que po-
deriam pretender à sucessão.

 A partir de um breve olhar sobre a sociedade brasileira, 
é possível identificar, como esclarece Cabrera (2013) citando 
Souza (2008), que, desde o período do descobrimento, era no-
tória a situação de precariedade com relação ao tratamento des-
tinado à infância e à juventude. Nessa perspectiva, a monotonia 
legislativa e a desatenção voltada às pessoas jovens repercutiram 
durante algumas décadas, ecoando no período da ditadura, so-
mente encontrando barreiras com a expansão dos direitos hu-
manos em escala mundial (CABRERA, 2013).

 Dessa forma, a Constituição de 1988, inaugurando um 
momento democrático, incluiu em seu rol alguns dispositivos 
destinados a oferecer proteção aos jovens no seio da família, 
bem como da sociedade e do aparato estatal, como se depreende 
do art. 227:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à crian-
ça, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direi-
to à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profis-
sionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, vio-
lência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).

 Sendo assim, verifica-se que a ligação do jovem com a 
sociedade e, consequentemente, com palavras como cidadania e 
autonomia foi resultado de um caminho histórico marcado pelo 
clamor da juventude e pelas novas formas de comunicação e ex-
posição no meio social. Destarte, Pais (2005) aponta que as no-
vas tecnologias permitiram aos jovens um poder que antes não 
era desfrutado por eles, fazendo com que hoje se reconheça a 
existência de janelas abertas para a comunicação.

 Como fruto de um progresso na seara da garantia dos di-
reitos e da proteção ofertada à juventude, pode-se constatar que 
as disposições legislativas, bem como o amadurecimento dos 
textos constitucionais, proporcionaram a tal parcela da popu-
lação um espaço perante os demais cidadãos. Assim, os olhares 
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do Estado voltaram-se um pouco mais para os jovens, fazendo 
com que possam ser reproduzidos discursos pautados em temas 
como as chamadas políticas públicas, indispensáveis para a con-
cretização de estratégias e modificações na sociedade.

Políticas públicas e juventude

As políticas públicas apresentam-se como ações, progra-
mas e atividades desenvolvidas pelo Estado com o intuito de 
promover melhorias e assegurar direitos em diversos segmentos 
da sociedade. Com isso, faz-se mister tratar das políticas públi-
cas atinentes ao campo da juventude, uma vez que esta carece de 
especial atenção por parte do poder público e considerando que, 
na América Latina, assim como no Brasil, o controle e a atuação 
de tais políticas recaem sobre o Estado. Neste cenário, segundo 
Abramovay, Castro e Waiselfisz (2015), o senso comum conven-
cionou dar visibilidade à juventude como algo negativo, qualifi-
cando esse segmento como perigoso, irresponsável ou mesmo 
marginal. No entanto, muitos jovens são identificados como in-
divíduos sem referências, angustiados por não se sentirem parte 
do próprio sistema onde são forçadamente incluídos, pois, para 
que a inclusão tenha sentido, é imprescindível o ato da escuta e 
do autorreconhecimento.

O status de incluído não significa necessariamente participação 
para reversão ou crítica da ordem estabelecida, ou seja, o que 
muitos jovens querem é fazer parte da comunidade globaliza-
da, estar conectados com o mundo, usar roupas e acessórios 
comuns aos de jovens de diferentes partes do mundo (desde o 
tênis da marca discman), mas que não estariam acessíveis para 
todos (ABRAMOVAY; CASTRO; WAISELFISZ, 2015, p. 25).

Nesse sentido, o texto constitucional assegura a elabora-
ção de tais políticas e incentiva a articulação das várias esferas 
do poder público, como elucida o art. 227, §8º, II, que destaca 
o Plano Nacional de Juventude. No entanto, vale enfatizar que, 
mesmo com a legislação em torno da temática da juventude, a 
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materialização ou mesmo efetivação de tal política faz parte de 
um contexto bem mais complexo, pois carece de mecanismos 
eficientes que assegurem a proteção a esse segmento. Em con-
trapartida, não podemos tratar a juventude como um grupo es-
pecifico, único, deixando na invisibilidade os diversos segmentos 
juvenis existentes na sociedade, como jovens indígenas, jovens 
homossexuais, jovens do campo, entre outros, pois sabe-se que 
cada grupo tem suas especificidades que devem ser respeitadas.

Esta concepção alerta-nos sobre a existência, na realidade dos 
grupos sociais concretos, de uma pluralidade de juventude: de 
cada recorte sociocultural, classe social, estrato, etnia, religião, 
mundo urbano ou rural, gênero, etc., saltam subcategorias de in-
divíduos jovens com características, símbolos, comportamentos, 
subculturas e sentimentos próprios (REZENDE, 1989, p. 4-5).

Assim, diante do exposto, compreende-se que políticas para 
a juventude que primem por práticas efetivas e coerentes exigem 
o reconhecimento tanto da diversidade social quanto organizativa 
dos jovens. Em contrapartida, o setor público, por sua vez, necessita 
estar em permanente diálogo com esse segmento, considerando os 
anseios individuais e coletivos da juventude, assegurando a cons-
trução de sua identidade no contexto da democracia participativa. 
Sabemos que muitos avanços ocorreram nesse sentido a partir da 
aprovação do Estatuto da Juventude. No entanto, as políticas pú-
blicas para a juventude precisam avançar, ir também para o campo 
dos municípios, criando espaços locais para atender a diversidade 
e as especificidades que permeiam o campo da juventude. Eis aí o 
grande desafio para os gestores do Executivo local.

Juventudes e o Ensino Médio

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB-9.394/96), 
no art. 35, descreve algumas considerações sobre o Ensino 
Médio, tratando-o como uma etapa final da Educação Básica e 
com duração mínima prevista de três anos. Esse nível tem como 
finalidades: a consolidação e o aprofundamento dos conheci-
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mentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos em níveis superiores; a preparação 
básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
às novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posterior; o 
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 
pensamento crítico; a compreensão dos fundamentos científico-
-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando teoria com 
a prática, no ensino de cada disciplina. 

O Ensino Médio é estabelecido na LDB como direito uni-
versal, devendo ser ofertado com qualidade a fim de garantir a 
aprendizagem e formação intelectual dos educandos, com foco 
também na preparação para o mercado de trabalho. Esse fato 
nem sempre foi evidenciado quanto se trata do Ensino Médio 
brasileiro, que durante anos se distanciou dessas premissas. 
Torna-se desafiador lidar com os índices que retratam esse nível 
de ensino em território nacional, pois:

Atualmente, pouco mais de 50% dos jovens têm acesso ao en-
sino médio na faixa etária adequada. Aproximadamente 30% 
dos que chegam, acessam o turno noturno em precaríssimas 
condições. Desagregados por região e pela classificação urbana e 
rural, estes dados assumem outras dimensões de desigualdade, 
demonstrando o quanto é necessário avançar. Esta situação não 
é fruto de uma fatalidade, mas do tipo de sociedade e de desen-
volvimento que foi sendo definido ao longo da história que não 
priorizou o projeto de formação no ensino médio de qualidade 
e a formação técnico-profissional para preparar os jovens para o 
trabalho complexo. Aproximar os jovens do sentido que os estu-
dos podem ter em suas vidas, a construção de identidades, seja 
do ser jovem, ser sujeito, ser cidadão, a projeção de entrar no en-
sino superior são constantes preocupações que permeiam o fa-
zer educação na modalidade de ensino médio. Estas questão são 
desafiadoras no sentido de serem estudadas e compreendidas 
como engrenagens num processo denso que é a compreensão do 
sistema educacional brasileiro, em especial votado para a fase de 
ensino citada anteriormente (BRASIL, 2013, p. 19). 
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A formação educacional e até mesmo curricular proposta 
pelo Ensino Médio vem passando por processos de ressignifi-
cação, apesar de possuir elementos técnicos, sociais e mercado-
lógicos, e traz também a preocupação com a formação integral 
e humana, que possibilite o desenvolvimento humano na sua 
totalidade, respeitando as diversidades de pensamentos, iden-
tidades e culturas. Partindo dessa premissa, constrói-se outra 
concepção do “ser jovem”, em que ele não seja visto apenas como 
um indivíduo rebelde, contestador ou que negue as regras esta-
belecidas por uma ordem social, visto que tais características não 
dizem respeito somente a essa faixa etária.

O entendimento da categoria “juventude” em sua es-
sência deve ser considerado nas suas múltiplas dimensões. 
Compreender “jovem” e “estudante” como sinônimos deve ser 
outro ponto a ser discutido, pois o “ser estudante” é uma con-
dição a ser assumida ou não pelo jovem, o que vai depender 
do seu projeto de vida ou do sentido que o jovem atribui à 
sua vida estudantil. Isso é o que contribui, em suma, para a 
sua permanência na escola. Dessa forma, compreender o que 
o Ensino Médio representa para os nossos jovens e até que 
ponto são sujeitos nos processos escolares são fatores que me-
recem ser aprofundados. Essas são questões educacionais am-
plas que necessitam ser discutidas no atual cenário em que se 
constitui o Ensino Médio.

Em meio a esse espaço social, têm-se construído histori-
camente as definições do que é jovem. A escola, enquanto ins-
trumento de produção de conhecimento, vem incorporando e 
ampliando a compreensão dessa categoria, que não pode ser tra-
tada como homogênea, vista a necessidade contemporânea de 
pensar e tratar as juventudes. Ao discorrer sobre essa temática, 
Abramovay, Castro e Waiselfisz (2015) defendem o fato de o jo-
vem ser visto como sujeito com suas identidades, levando em 
consideração a sua diversidade e superando a visão de juventude 
no sentido singular.

A escola tende a considerar a juventude como um grupo homogê-
neo, socialmente vulnerável, desprotegido, sem oportunidades, 
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desinteressado e apático. Desconsidera-se o que é “ser jovem”, 
inviabilizando a noção do sujeito, perdendo a dimensão do que é 
a identidade juvenil, a sua diversidade e as diversas desigualda-
des sociais (ABRAMOVAY; CASTRO; WAISELFISZ, 2015, p. 33).

Ao analisar a condição humana, Arendt (2007) coloca que 
o homem em si está sempre procurando meios e estratégias com 
o intuito de desenvolver sua capacidade e adentrar-se em um 
meio social como agente ativo do conhecimento, da mudança e 
das práticas que o ser humano executa em seu contexto.

Frente a tal ótica, esclarece-se que toda vida humana ne-
cessita de socialização, interação, dinamismo e convicção de que 
grupos sociais são necessários, a fim de que atitudes e movimen-
tos consolidem-se na sociedade. Assim, todo ser que está inse-
rido em um campo interliga-se com os demais, sendo de suma 
importância a presença da convivência.

Todas as questões abordadas estão permeadas de mudan-
ças de discursos, entendimentos, concepções. São também des-
construções, quebra de paradigmas em torno de uma modalidade 
de ensino desafiadora, dinâmica. Para a elevação da qualidade do 
ensino, os professores que estão inseridos nesse meio necessi-
tam de uma formação que leve em consideração a formação in-
tegral do aluno, levando em conta os pressupostos para tal feito.

O Ensino Médio, portanto, está concebido a partir de uma 
base unitária e apresenta, dentre outros, os seguintes pressu-
postos e fundamentos: trabalho, ciência, tecnologia e cultu-
ra: dimensões da formação humana; trabalho como princípio 
educativo; pesquisa como princípio pedagógico, direitos hu-
manos como princípio norteador e sustentabilidade socioam-
biental como meta universal (BRASIL, 2013, p. 13).

Tais pressupostos perpassam pela discussão curricular, de 
modo a que seja garantida a formação humana e atendidas as 
exigências de mercado, contribuindo com a profissionalização. 
Com foco na aprendizagem significativa, deve-se preparar os jo-
vens para o mundo do trabalho ou o mundo acadêmico, aten-
dendo aos projetos de vida desse grupo que compõe o Ensino 
Médio. Tal fato vem sendo permeado pela construção em ter-
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ritório nacional de uma base curricular comum, propiciada pe-
las formações continuadas de professores, ofertadas pelo pacto, 
pelo estudo e pelas consultas de conteúdos significativos, pró-
ximos da realidade dos alunos. Isso acarreta discussões sobre a 
unificação de um currículo, a ser comum em todos os espaços 
educacionais, e sobre os fatores que levaram a essa criação.

Trazendo para uma abordagem sociológica da educação, 
Bourdieu aponta como tese central que os jovens não são indiví-
duos abstratos que competem igualmente no ambiente escolar 
 – no sentido de rendimento e classificação por notas e desem-
penhos em avaliações internas e externas –, mas são atores 
construídos socialmente. A educação escolar pode ser concebida 
como um espaço de desigualdade, reprodução de capitais que 
são incorporados, institucionalizados pelo espaço social, pelas 
necessidades e circunstâncias. 

Na visão de Bourdieu (2003), um dos mecanismos de in-
fluência no distanciamento da aprendizagem e na relação com o 
ambiente escolar é o capital cultural que é absorvido pela família 
e transmitido a esses jovens. A herança cultural é um fator de 
explicação para o êxito escolar.

A influência do capital cultural se deixa apreender sob a forma 
da relação, muitas vezes constatada, entre nível cultural glo-
bal da família e o êxito escolar da criança. A parcela de “bons 
alunos” em uma amostra da quinta série cresce em função da 
renda de suas famílias. Paul Clerc mostrou que, com diploma 
escolar igual, a renda não exerce nenhuma influência própria 
sobre o êxito escolar e que, ao contrário, com renda igual, a pro-
porção de bons alunos varia de maneira significativa segundo o 
pai não seja diplomado ou seja bachelier, o que permite concluir 
que a ação do meio familiar sobre o êxito escolar é quase exclu-
sivamente cultural (BOURDIEU, 2003, p. 42).

A escola para Bourdieu não seria um espaço de neutrali-
dade diante das desigualdades sociais, visto que ela acaba re-
produzindo gostos, crenças, valores da classe dominante, bem 
como, internamente, também utiliza métodos de quantificação 
e classificação dos estudantes. É preciso reconhecer o esforço do 
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autor em evitar tecer análises objetivistas e subjetivistas para a 
compreensão dos fenômenos sociais. 

Escola e educadores assumem como desafio compreender 
o ser jovem no contexto de transformações sociais contempo-
râneas e dos múltiplos caminhos existentes para a vivência do 
tempo da juventude. Os jovens necessitam ser percebidos como 
sujeitos de direitos, com múltiplas identidades e não apenas 
como objetos de um processo educativo, de uma política edu-
cacional, de uma meta ou resultado. Tal percepção surge como 
uma discussão a ser realizada em território nacional, nas escolas, 
entre professores, como uma alternativa de trabalho que leve em 
consideração a educação dos sentidos e do pertencimento, par-
tindo do fato de que esse público sente a necessidade de ser visto 
e tratado com outro olhar, de se ver como parte de um processo, 
de ser protagonista da sua própria história. Essa é uma das pre-
missas a ser tratada pelo pacto nacional do Ensino Médio.

A escola é posta nesse cenário como o espaço de aprendiza-
gem, sendo responsável pelo êxito escolar desses estudantes que 
compõem a modalidade de ensino estudada. Bourdieu, ao tentar 
responder algumas problemáticas oriundas na década de 60, des-
creve a escola como um espaço de reprodução e legitimação das 
desigualdades sociais, por conta da bagagem cultural e social que 
cada um traz e da classe social a que pertence. Por mais que tra-
balhe conteúdos iguais e metodologias semelhantes, o que cada 
sujeito traz da sua vida familiar e realidade social, muitas vezes, 
está distante do que é projetado nesse espaço educacional. O su-
jeito, para esse autor, é um ator socialmente construído em seus 
mínimos detalhes, tudo que o compõe está emerso no meio social.

Dessa forma, pensar o estudante e a escola é indissociável 
do espaço social e cultural, está em sua dimensão mais ampla. A 
percepção de sucesso escolar em meio à realidade escolar deve 
ser concebida também com o trabalho de equidade, fator pre-
sente no pensamento sociológico de Bourdieu, segundo o qual a 
escola é uma instituição que não é neutra, as avaliações, as regras 
podem ser iguais, mas as chances de aprendizagem são desiguais. 
Nessa perspectiva, o aluno deve ser percebido na sua totalidade, 
como um ser social, construído no âmago da sociedade.
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A representatividade do grêmio estudantil na Escola Maria Menezes 
de Cristino, em Coreaú-CE: um relato de experiência

Conhecer os jovens que são o público a ser trabalhado no 
Ensino Médio, nas suas múltiplas formas se ser, pensar e agir, 
tem sido visto como uma alternativa cada vez mais necessária 
de fortalecimento no trato com esses jovens e como forma de 
aproximá-los mais da escola. Para isso, é preciso compreender 
a construção da sua identidade, sendo o ambiente escolar um 
meio constante das manifestações desse processo. Nesse con-
texto, é preciso entender que

A identidade é, em realidade, um eu múltiplo o qual não é uma 
coisa pronta e acabada, mas um processo de identização; de ne-
gociações constantes entre diferentes experiências de vida. A 
identidade individual será tanto mais consciente quanto mais 
conseguir realizar negociações entre as partes que a fazem exis-
tir (BRASIL, 2013, p. 7).

Os jovens sujeitos do Ensino Médio trazem para o fazer 
pedagógico vários desafios. Um deles é a compreensão sobre si 
mesmos, mas também o trato com as diferenças, escolhas, gos-
tos, com as suas culturas e territórios tão distintos, entre ou-
tros fatores. A fim de lidar com esse desafio, faz-se necessário o 
aprimoramento dos educadores que lidam cotidianamente com 
esse público, para que não se distanciem da realidade dos jo-
vens, criando uma ideia de indivíduos “estranhos”, que diferem 
das concepções “adultas” de mundo, escola, e para que não haja 
uma quebra de valores, distanciamento nas relações ou mesmo a 
perda da autoridade na gestão de sala.

Um dos elementos que podem evidenciar a representati-
vidade e identidade desses jovens no espaço escolar são os grê-
mios estudantis. Estes surgem no contexto educacional como 
um importante mecanismo de participação dos estudantes nas 
discussões do cotidiano escolar, além de contribuírem para de-
mocratizar os espaços de tomada de decisão, constituindo-se 
como um laboratório dos processos políticos/educacionais. 
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Esse fato norteou a pesquisa de campo realizada na EEM Maria 
Menezes de Cristino – localizada no distrito de Araquém, em 
Coreaú, município da zona norte do estado do Ceará –, com a 
finalidade de compreender como os jovens participam dos pro-
cessos escolares. 

Essa escola foi escolhida como lócus de observação por 
conta de sua trajetória histórica de constituição. Durante muito 
tempo, ela foi extensão de matrícula da EEM Flora de Queiroz 
Teles e destacou-se por seus bons resultados nas avaliações in-
ternas e externas, além da expressiva atuação de seus estudantes 
nos eventos escolares e nos grupos comunitários. Tal ambiente 
educacional resultou da organização dos seus membros em busca 
da construção de uma sede própria, que atendesse as necessida-
des da comunidade em que está localizada, sendo inaugurada em 
25 de fevereiro de 2012.

Atualmente, a Escola Maria Menezes conta com 298 alu-
nos distribuídos nos dois turnos de funcionamento, manhã e 
tarde, sendo 8 turmas e 18 professores. Possui um núcleo ges-
tor, que é composto por um diretor escolar, uma coordenadora 
pedagógica, um secretário escolar e um assessor financeiro. Na 
sua organização física, são cinco salas de aula, uma cantina, um 
refeitório, um anfiteatro, uma quadra esportiva e vários labora-
tórios, como de Ciências, Matemática, Química, Física, Biologia, 
Informática, além do Centro de Multimeios. Em meio a isso, 
destaca-se a existência do grêmio estudantil Professor José 
Maria Gomes de Lima, nome dado em homenagem a um dos 
professores pioneiros na luta pela construção da escola, o qual 
também teve relevante papel na comunidade como militante do 
Partido dos Trabalhadores e presidindo uma importante asso-
ciação de estu dos políticos (AEDI – Associação para Educação 
e Desenvolvimento Integrado). O grêmio é composto por onze 
alunos; cada um assume uma função conforme estabelecido no 
estatuto. Foi criado no dia 10 de maio de 2012 pela comissão 
de estudantes, sob orientação do núcleo gestor chamado de 
“Pró-grêmio”. Atualmente, esse organismo de representação dos 
estudantes é regido na escola pelo estatuto do grêmio e pelo re-
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gimento interno. As ações realizadas pelos seus membros são 
registradas em ata, a fim de documentar as decisões tomadas.

O grêmio estudantil foi instituído legalmente por meio da 
Lei nº 7.398/85, que descreve que a organização e a criação do 
grêmio é um direito dos alunos, caracterizando-o “como órgão 
independente da direção da escola ou de qualquer outra instância 
de controle e tutela que possa ser reivindicada pela instituição” 
(VEIGA, 1998, p. 122). Isso garante a autonomia dos estudan-
tes em participar dos processos decisórios da escola e contribuir 
com a gestão escolar, atuando como a voz dos demais alunos de 
forma representativa, fortalecendo o espírito de liderança nos 
seus membros. É o que se observa no depoimento da represen-
tante do grêmio estudantil e aluna do terceiro ano da tarde, que, 
para preservação da sua identidade, será tratada como gremista.

Nós alunos temos o sentimento de cuidado da escola, queremos 
o melhor para ela e acabamos fazendo com que nossos colegas 
também tenham interesse em zelar seu local de estudo...temos, 
às vezes, dificuldades porque nossos colegas, muitas vezes, não 
nos veem como autoridade ou um gestor, nos veem como alu-
nos. Em muitas situações, é difícil aluno liderar alunos, mas 
temos o apoio do núcleo gestor. Gostamos de participar dos 
eventos da escola e ajudar no que for preciso. Nos sentimos 
importantes quando participamos, tudo o que acontece aqui 
sabemos e tentamos ajudar. Sempre que dá, nos reunimos. Já 
estou pensando que este ano sairei da escola e vou deixar meus 
amigos do grêmio. 

Observa-se que o grêmio, por ser uma entidade autônoma 
criada e dirigida pelos alunos, traz no seu cerne algumas difi-
culdades apontadas pela fala acima. A representação exige de-
les liderança e exemplo. As cobranças existentes fazem com que 
eles se angustiem com os processos escolares e a atuação dos 
estudantes. Percebeu-se, nas idas a campo, a preocupação dos 
membros do grêmio com o desempenho acadêmico dos alunos, 
a frequência escolar e a participação nos eventos, pois apontam 
que, muitas vezes, há um distanciamento na perspectiva de es-
tudo e vida em relação aos propósitos da escola. Assim, perce-
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bemos nesse organismo colegiado um foco pedagógico também, 
visto que os gremistas lideram os grupos de estudo existentes 
nas salas e contribuem com as análises sobre o clima escolar e a 
gestão de sala de aula.

Pode-se observar que, ao garantir a autonomia dos estu-
dantes e sua livre participação no grêmio estudantil, constitui-
-se o fortalecimento da gestão democrática e, por conseguinte, 
a democratização da educação no que diz respeito a seus pro-
cessos escolares. Isso contribui para que esses alunos se tornem 
mais críticos e atuantes, não somente na escola, mas na comu-
nidade, por meio dos grupos de jovens das igrejas existentes em 
Araquém ou mesmo nas associações comunitárias. Desenvolver 
a cultura da participação é oportunizar que a cidadania se ex-
presse no seu sentido mais amplo. A escola e seus organismos 
vêm contribuindo nesse processo. Os grêmios devem ser fortale-
cidos nas unidades escolares, e a gestão escolar deve possibilitar 
que esse segmento participe dos processos e das decisões, não 
somente de eventos, mas contribuindo com a representativi-
dade e participação que os jovens podem ter no seu meio social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, depreende-se que a conceituação de 
juventude acompanha o processo histórico, sendo, assim, uma 
construção social. Nesse sentido, é necessário avançar no campo 
das políticas públicas para a juventude no intuito de assegurar a 
eficácia dos mecanismos de reconhecimento dos direitos desse 
segmento, levando em conta as especificidades e pensando essa 
categoria não no aspecto individual, mas na coletividade, diante 
da variedade de “juventudes” que existem em nosso país.

Assim, é indiscutível a importância da atuação do grêmio es-
tudantil numa escola, no sentido de atender aos anseios coletivos 
dos alunos, pois esse organismo é uma forma de representatividade 
desses. Constatou-se que, na EEM Maria Menezes de Cristino, em 
Coreaú-CE, o grêmio desenvolve diversas ações, não somente na 
escola, como também na comunidade onde a escola está inserida, 
contribuindo com o desempenho acadêmico dos demais alunos ao 
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acompanhar a frequência às aulas e motivá-los a estudar individu-
almente ou em grupos de estudo, ajudando os professores com o 
clima escolar e, por conseguinte, com a gestão de sala de aula. 

Esse organismo colegiado contribui com o fortalecimento 
da gestão escolar democrática, autônoma e voltada para o jovem 
como sujeito do Ensino Médio e dos processos escolares no qual 
está inserido. É preciso oportunizar nas escolas uma maior par-
ticipação e envolvimento dos alunos nos processos de gestão e 
liderança estudantil, de modo a que eles protagonizem seu pro-
cesso de aprendizagem. O grêmio estudantil apresenta-se como 
um mecanismo que engloba essas e outras premissas.
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Valéria Campos de Almeida1

RESUMO

O aumento do consumo exacerbado da sociedade, a criação de novos 
parques industriais, a expansão do comércio e outras transformações 
sociais das últimas décadas fizeram com que ocorresse um aumento 
na geração de resíduos sólidos, e sua destinação correta nunca foi 
tratada com a devida consciência ambiental. Com a publicação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, houve não apenas uma mo-
bilização nesse sentido, mas uma responsabilização, compartilhada 
entre sociedade, poder público e iniciativa privada. Os municípios do 
país passaram a apresentar suas alternativas e iniciativas de geren-
ciamento de resíduos sólidos. Neste trabalho, são mostrados estudos 
realizados em vários municípios, apresentando os sucessos e falhas 
de cada programa. Esses dados serão utilizados como referenciais 
no projeto de pesquisa de Avaliação do Programa de Coleta Seletiva 
do município de Fortaleza. Nesse projeto, será utilizada como meto-
dologia a avaliação de quarta geração, pois esta segue o paradigma 
construtivista e perpassa as questões quantitativas, fazendo a in-
terlocução entre os grupos de interesse do programa de forma a al-
cançarem os objetivos da política a ser implementada. Ou seja, não 
apenas aponta as possíveis falhas, mas busca solucioná-las. 

Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos. Coleta seletiva. 
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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INTRODUÇÃO

As relações humanas, na lógica do sistema capitalista, con-
duzem a sociedade a um consumo cada vez mais exacerbado, 
fazendo com que o homem extraia mais do que necessita da 
natureza.

A criação de novos parques industriais, a expansão do co-
mércio e as transformações sociais das últimas décadas provo-
cam um descarte de toneladas de resíduos nas ruas, margens de 
rios e terrenos, com notáveis prejuízos ao ambiente e à saúde 
da população.

Os resíduos sólidos, quando não destinados da forma ade-
quada, constituem um grave problema sanitário, econômico e 
ambiental. Por outro lado, são dotados de vantagens econômi-
cas, pois podem ser reaproveitados e retornar à cadeia produtiva 
por meio da reciclagem, reduzindo gastos e prejuízos da admi-
nistração pública.

A crescente geração de resíduos no Brasil e a complexidade 
do seu gerenciamento adequado impulsionaram a publicação 
da lei federal n° 12.305/2010, que trata da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). Tal lei distribui a responsabilidade do 
gerenciamento para todas as esferas do poder público (federal, 
estadual e municipal) e institui, entre vários instrumentos, a ela-
boração dos planos de resíduos.

A PNRS amplia a responsabilidade social, governamental 
e empresarial, propõe a implantação da coleta seletiva, a substi-
tuição dos lixões por aterros sanitários, a integração participa-
tiva de catadores de materiais recicláveis, a logística reversa, a 
gestão integrada de resíduos e a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos, de forma a proteger a saúde pú-
blica e a qualidade ambiental, diminuindo a geração de resíduos 
e promovendo a destinação adequada dos rejeitos.

O artigo 16 da lei n° 12.305/2010 exige a elaboração do 
Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) como condição para 
que os estados tenham acesso a recursos da União, ou por ela 
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacio-
nados à gestão de resíduos sólidos. Já o artigo 18 versa sobre o 
Plano Municipal e destaca que serão priorizados os municípios 
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que optarem por soluções consorciadas, implantarem a coleta 
seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Em 2012, a Prefeitura de Fortaleza começou a elaborar o seu 
Plano Municipal de Resíduos Sólidos e as minutas da Lei Municipal 
de Saneamento Básico e de Regulamentação dos Serviços de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (CEARÁ, 2012).

Resíduos sólidos urbanos (RSU)

De acordo com Lima (2006), os resíduos sólidos são ma-
teriais heterogêneos (inertes, minerais e orgânicos) resultantes 
das atividades humanas e da natureza, os quais podem ser par-
cialmente utilizados, gerando proteção à saúde pública e eco-
nomia de recursos naturais. Os resíduos sólidos, quando não 
destinados da forma correta, constituem problema sanitário, 
econômico, ambiental e estético.

Ainda segundo o autor, sua composição varia de comuni-
dade para comunidade, de acordo com os hábitos e costumes da 
população, número de habitantes do local, poder aquisitivo, va-
riações sazonais, clima, desenvolvimento e nível educacional.

Paralelamente a isso, o aumento do consumo por parte da 
população tem gerado cada vez mais resíduos, que, na maioria 
das cidades brasileiras, são destinados de forma inadequada. 
Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (Abrelpe) mostram que, no ano de 2016, foi 
gerado um montante de quase 78,3 milhões de toneladas de resí-
duos sólidos no país, com uma redução de 2% em relação ao ano 
de 2015. Quando se trata de resíduos coletados, o panorama de 
2016 mostra que cerca de 71,3 milhões de toneladas foram co-
letados, evidenciando que 7 milhões de toneladas tiveram desti-
nos impróprios. Os dados referentes à destinação adequada são 
ainda mais alarmantes, pois, de todo o resíduo coletado, apenas 
58,4% foram encaminhados para aterros sanitários, o restante 
continua a ser descartado em lixões e aterros controlados.

A Abrelpe apresentou também dados da coleta seletiva, 
demonstrando que 3.878 municípios possuem alguma iniciativa 
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de coleta seletiva, havendo um aumento no número de municí-
pios do Nordeste que apresentam essa iniciativa, comparando-
-se com dados do ano de 2015. Contudo, a pesquisa afirma que, 
nessa região, cerca de 64,4% dos resíduos coletados ainda são 
destinados a lixões ou aterros controlados. Os dados evidenciam 
que, embora existam iniciativas de coleta seletiva, essas ainda 
são ineficientes, e a destinação final ainda ocorre de forma ina-
dequada na maioria dos municípios do país.

Coleta seletiva

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
coleta seletiva é a coleta de resíduos sólidos previamente segrega-
dos, conforme sua constituição e composição (BRASIL, 2012).

Para Amaecing e Ferreira (2008), o sucesso da operação de co-
leta depende do envolvimento dos cidadãos, pois são eles que vão 
acondicionar o lixo adequadamente e disponibilizá-lo para a coleta.

Seguindo essa mesma ótica, Monteiro et al. (2001) afir-
mam que o primeiro passo para a implantação da coleta sele-
tiva diz respeito à realização de campanhas informativas de 
conscientização junto à população, reforçando a importância da 
reciclagem e orientando sobre a separação adequada. É preciso 
consciência ambiental, cultura, educação e ética para que ocorra 
o gerenciamento da política de resíduos sólidos.

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos responsabilizou 
os municípios pelos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos e estabeleceu a obrigação de estados e municí-
pios elaborarem planos estaduais e municipais de resíduos só-
lidos, considerando a proteção da saúde pública e da qualidade 
ambiental e os princípios da não geração, redução, reutilização, 
reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a dispo-
sição ambientalmente adequada dos rejeitos.

No Ceará, foi publicado, em 2015, o Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos. Nesse documento, foi realizado um diagnóstico 
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das possíveis ameaças relacionadas à gestão dos resíduos sólidos 
no estado, e foram indicadas as ações que deveriam ser realiza-
das a fim de minimizá-las. Um dos pontos elencados como ame-
aça foi a existência de pontos de lixo em toda as cidades, sendo 
apontadas como ações esperadas: realização de um diagnóstico 
da situação de cada município, implementação da coleta seletiva, 
fortalecimento das ações de educação ambiental e fiscalização.

No intuito de atender à Política Nacional e Estadual de 
Resíduos Sólidos, a Prefeitura de Fortaleza elaborou, no ano 
de 2012, seu Plano Municipal de Resíduos Sólidos e sugeriu a 
implantação de ecopontos (também chamados de pontos de en-
trega voluntária de resíduos), como forma de atender aos objeti-
vos da PNRS quanto à coleta seletiva.

Os ecopontos possuem como objetivo extinguir os pontos 
de lixo espalhados pela cidade, recebendo entulhos, poda, resí-
duos volumosos e materiais recicláveis. Como política pública, 
são equipamentos relativamente novos, mas de extrema impor-
tância como alternativa local de gerenciamento de resíduos.

Durante a elaboração do Plano Municipal de Resíduos 
Sólidos, a prefeitura identificou 1.800 pontos de lixo na cidade 
e constatou que grande parte dos resíduos depositados nesses 
locais são entulho (56%), resíduo domiciliar (28%) e resíduos de 
poda (16%), demonstrando a necessidade da instalação de eco-
pontos, da implementação da coleta seletiva, mas também de 
investimento na educação ambiental da população. 

No município de Fortaleza, foram instalados, até o ano de 
2017, 39 ecopontos nas seis regionais. Para incentivar a popu-
lação a descartar resíduos nos ecopontos, a Prefeitura criou o 
programa Recicla Fortaleza, que concede descontos na conta de 
energia e crédito no bilhete único. Segundo dados da Prefeitura, 
entre dezembro de 2015 e agosto de 2017, os ecopontos recebe-
ram mais de 9,7 mil toneladas de resíduos.2

2 Informação extraída do site www.fortaleza.ce.gov.br em 28 jan. 2018.
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Experiências de gestão de resíduos sólidos em municípios do Brasil

Silva e Biernaski (2017), em estudo sobre a gestão dos re-
síduos sólidos em três metrópoles brasileiras, identificaram que 
três incisos do artigo 19 da PNRS têm necessidade de melhoria 
nos municípios estudados, por terem situações mais críticas. São 
eles: geração de resíduos, diminuição de resíduos e participação 
do poder público. Verificaram também que os municípios pesqui-
sados possuem estrutura política e gestão de resíduos bastante 
alinhadas com a PNRS, contudo deve-se otimizar o reaproveita-
mento e a reutilização dos resíduos.

Seguindo a mesma ótica, Vieira et al. (2012) realizaram 
uma análise da PNRS no gerenciamento de resíduos sólidos ur-
banos domiciliares no município de Pindamonhangaba e conclu-
íram que a prefeitura procura estimular a reciclagem de materiais 
e que a questão ambiental é uma das prioridades do município. 
Verificaram, ainda, que a Prefeitura tem feito sua parte no que 
tange ao gerenciamento de resíduos sólidos do município. 

Polaz e Teixeira (2009) realizaram estudo dos indicadores 
de sustentabilidade a fim de auxiliar os gestores municipais na 
gestão dos resíduos sólidos em São Carlos. O estudo concluiu 
que a adoção de um sistema de indicadores de sustentabilidade, 
adaptado às especificidades da gestão local de RSU, pode auxi-
liar os administradores municipais na definição das prioridades, 
direcionando os investimentos públicos, em geral insuficientes, 
para os aspectos mais problemáticos do setor.

Com relação à avaliação da implementação de ecopontos 
nos municípios brasileiros, encontraram-se alguns estudos, a 
grande maioria realizada nos municípios de São Paulo, onde, 
de acordo com o Compromisso Empresarial para Reciclagem 
(Cempre), foram instalados, até 2017, 3.700 Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs).3 Diante da evolução da implantação de eco-
pontos nos estados brasileiros, optou-se por citar, neste artigo, 

3 Informação extraída do site www.cempre.org.br em 28 jan. 2018.
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alguns estudos de caso que irão se relacionar com o objeto de 
estudo do projeto de mestrado desta autora.

Alvarez (2014) relatou um estudo de caso da gestão dos 
ecopontos no município de Limeira, em São Paulo. De acordo 
com esse estudo, houve um aumento da geração de resíduos da 
construção civil no ano de 2013, contudo, com a implantação do 
equipamento, houve uma redução das áreas de descarte irregular 
de 70 áreas, em 2005, para 30 áreas, em 2013. Em contrapartida, 
verificou-se também que a segurança nos locais de instalação é 
precária, assim como a sinalização de identificação de descarte 
de resíduos e a infraestrutura, visto que não existe cobertura que 
proteja da chuva ou do sol. 

Segundo o programa do município de Limeira, os mate-
riais recicláveis recebidos nos ecopontos são de responsabilidade 
dos ecocoletores, que são pessoas sem vínculo empregatício com 
a prefeitura e que se inscreveram no projeto Reciclar Solidário, 
tornando-se responsáveis pelos ecopontos. Contudo, a falta de 
acompanhamento de gestão de alguns ecocoletores já resultou 
no fechamento de nove equipamentos, pois estes viraram lixões. 

Também foi relatada como falha a falta de controle da 
quantidade de resíduos recebidos, o que dificulta a avaliação  
da eficácia de implantação dos ecopontos. Outro problema 
apontado foi a ausência de informação da população sobre as 
áreas de recebimento de materiais, visto que mesmo os que 
moram próximo aos pontos de entrega descartam os resíduos 
em áreas impróprias. Dessa forma, o autor conclui que, ainda 
que haja uma diminuição dos pontos de lixo do município, al-
gumas ações precisam ser tomadas para efetivar o programa e 
torná-lo realmente eficaz.

Resch, Matheus e Ferreira (2012) apresentaram um estudo 
de caso dos ecopontos do município de São Paulo. Os autores re-
alizaram, inicialmente, uma pesquisa nos sites de prefeituras do 
país, identificando iniciativas similares às de São Paulo. Citou-se 
o exemplo do município do Rio de Janeiro, que conta com 20 eco-
pontos que recebem materiais inservíveis, recicláveis e perigosos 
(pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes) e óleo de cozinha. Em 
outro caso, do município de Vitória-ES, os resíduos inservíveis 
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são recolhidos mediante solicitação do munícipe, contando tam-
bém com ecopontos, chamados de Estação Bota Fora e Pontos 
de Entrega Voluntária (PEVs). Foram citados, também, os mu-
nicípios de Campinas, Indaiatuba, Americana, Florianópolis e 
Curitiba, todos com experiências similares aos ecopontos.

Segundo Resch, Matheus e Ferreira (2012), existiam 38 
ecopontos em 2010 no município de São Paulo, e, de acordo com 
dados da prefeitura, nesse mesmo ano, foram coletados mais de 
90 mil m³ de resíduos, sendo a média mensal antes da implan-
tação do programa em torno de 8,2 m³ de resíduos. Também é 
apontada a redução de cerca de 30% dos pontos de lixo. As possí-
veis falhas apontadas são: a quantidade máxima permitida para 
depósito (1m³), que não atenderia a necessidade da população; o 
pequeno número e a localização dos ecopontos; a falta de divul-
gação do programa; o não recebimento de alguns materiais po-
tencialmente tóxicos, como pneus, lâmpadas, pilhas e baterias; e 
a falta de incentivo fiscal para que o cidadão efetivamente fique 
comprometido com o descarte regular dos resíduos. 

METODOLOGIA

Ao longo da história, as avaliações adotaram vários enfo-
ques: encarregar-se da compilação de notas e normas de testes 
aplicados, em geral, padronizados; avaliar a congruência do de-
sempenho com objetivos pré-determinados; coletar informações; 
avaliar os efeitos de uma inovação e outros. Essas abordagens 
baseiam-se no compromisso de intensa colaboração entre ava-
liador e cliente e tendem a ignorar os outros atores da situação 
objeto de avaliação, deixando de lado seus valores, construções, 
reivindicações e preocupações (GUBA; LINCOLN, 2011).

A avaliação de quarta geração ou avaliação responsiva está 
fundamentada em dois elementos: o enfoque responsivo, que 
determina quais perguntas devem ser colocadas e quais informa-
ções devem ser coletadas com base nas informações fornecidas 
pelos grupos de interesse, e a metodologia construtivista, que 
parte da suposição de que as realidades são construídas pelas 
pessoas, pelos atores envolvidos, por meio de construções in-
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fluenciadas por fatores sociais e culturais. Tal metodologia une o 
avaliador e os interessados em uma interação que cria o produto 
da avaliação (GUBA; LINCOLN, 2011).

Utilizando a ótica da avaliação de quarta geração, a meto-
dologia que será adotada está baseada no construtivismo, iden-
tificando os grupos de interesse, suas questões, reivindicações e 
preocupações, a fim de não somente diagnosticar os êxitos e falhas, 
mas trabalhar a interação entre os sujeitos e o objeto de estudo.

Inicialmente, será realizada pesquisa bibliográfica para a 
busca de dados teóricos em livros, periódicos, revistas, sites de 
domínio público da internet e legislação pertinente.

Segundo Lakatos e Marconi (2003), essa pesquisa inicial, 
também conhecida como pesquisa exploratória, tem a finalidade 
de desenvolver, esclarecer e modificar opiniões e ideias, tendo 
em sua estrutura a formação de problemas mais precisos ou hi-
póteses pesquisáveis para estudos futuros.

Em seguida, será realizado um diagnóstico dos ecopontos 
implantados, do ponto de vista da gestão, da infraestrutura e de da-
dos quantitativos relacionados à redução de pontos de lixo e quan-
tidade de resíduos descartados de forma irregular. Paralelamente a 
isso, pretende-se identificar os grupos de interesse e, por meio de 
entrevistas e conversas, identificar suas questões, preocupações e 
reivindicações, a fim de, na última fase, realizar reuniões entre es-
ses grupos para procurar solucionar as falhas apresentadas. 

Pretende-se, ainda, avaliar o Plano Municipal de Resíduos 
Sólidos de Fortaleza, tendo como base o artigo 19 da PERS, pois 
este direciona as ações mínimas que os municípios devem rea-
lizar para que tenham um efetivo gerenciamento dos resíduos 
sólidos por meio dos planos municipais. Acompanharemos as 
ações descritas no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, veri-
ficando quais ações foram implementadas. Para isso, será rea-
lizado o acompanhamento pela Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Seuma), órgão responsável pela implementação da 
Política Municipal de Meio Ambiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelos dados aqui apresentados, pode-se observar que 
existe uma preocupação dos municípios em relação à desti-
nação dos resíduos, seja para atender à Política Nacional de 
Resíduos Sólidos ou por realmente estarem preocupados com 
os impactos ambientais, sanitários e econômicos, provenien-
tes da geração e disposição inadequada dos materiais. Cada 
município apresentou uma iniciativa de gestão de resíduos 
urbanos, principalmente na área de coleta seletiva. A grande 
maioria optou por implantar os ecopontos, pois esse tipo de 
equipamento diminuiu os custos da coleta porta a porta. Os 
estudos relacionados neste trabalho concluíram que, com a 
implantação dos Pontos de Entrega Voluntária, houve uma 
redução dos pontos de lixo e um aumento da quantidade de 
resíduos coletados. Contudo, as falhas encontradas impedem 
que o programa de coleta seletiva obtenha eficiência de fato. 
As falhas apontadas nos estudos de caso de vários municípios 
parecem se repetir: problemas com a estrutura, localização, 
identificação e informação para a população sobre o uso e be-
nefícios dos ecopontos.

Dessa forma, nota-se que as diversas iniciativas referidas 
indicam a preocupação dos municípios com relação à destina-
ção dos resíduos. Entretanto, devem-se levar em consideração 
vários fatores para a implantação logística do descarte dos resí-
duos, como as características culturais e sociais da população, o 
orçamento do município, a geografia, a densidade populacional, 
entre outros. Além disso, a estratégia de implementação de uma 
política pública deve considerar os diversos atores e cenários que 
serão impactados, de forma a garantir sua eficácia para o público 
e para a gestão.

Pretende-se avaliar a implantação desse programa no mu-
nicípio de Fortaleza, identificando seus sucessos e suas falhas, 
não apenas por meio de dados quantitativos ou observações 
deste avaliador, mas da identificação dos grupos de interesse 
dessa política, na busca por sanar as falhas e implementar a co-
leta seletiva no município de forma eficiente.
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RESUMO

Este trabalho pretende discutir alguns resultados preliminares 
da pesquisa A infância como objeto de políticas culturais: transfor-
mações possíveis na atenção à criança sujeito de direitos. O corpus 
da pesquisa compõe-se de sete projetos aprovados pelo Edital 
Cultura Infância, lançado pela Secretaria de Cultura do Estado 
do Ceará em 2016, na categoria 1, “Criação, produção, circula-
ção e fruição” dentro do município de Fortaleza, analisando e 
evidenciando mudanças, transformações e limites no processo 
de realização das ações, considerando os diferentes agentes 
envolvidos. Especificamente, pretende-se identificar os temas 
recorrentes, analisar os conceitos de infância e cultura que fun-
damentam as propostas e identificar, na perspectiva dos sujei-
tos, os modos de engajamento e participação nas ações e seus 
efeitos. Como resultados preliminares da primeira fase, que 
consiste na sistematização dos sete projetos aprovados na ca-
tegoria mencionada, obtivemos (I) a identificação dos propo-
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A INFÂNCIA COMO OBJETO DE POLÍTICAS CULTURAIS: 
TRANSFORMAÇÕES POSSÍVEIS NA ATENÇÃO  

À CRIANÇA SUJEITO DE  DIREITOS
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nentes e respectivos projetos e (II) as temáticas predominantes  
das propostas. 

Palavras-chave: Infância. Cultura. Políticas públicas. 

INTRODUÇÃO 

No âmbito das políticas culturais, a proposta pioneira do edi-
tal Cultura Infância, lançado pela Secretaria de Cultura do Estado 
do Ceará, abriu a possibilidade de investigar iniciativas em que as 
crianças e as infâncias aparecem como eixo principal, em conso-
nância com dispositivos legais, como a Constituição Federal de 
1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e, ainda, 
o Plano Estadual de Cultura de 2016, o Marco Legal da Primeira 
Infância de 2016 e o Plano Nacional de Cultura de 2010.

Foram aprovados pelo edital 26 projetos com recursos que 
variam de R$32.000,00 a R$43.000,00. Embora, como já men-
cionado, nosso foco seja apresentar os dados preliminares da 
análise dos projetos aprovados na categoria I “Criação, produ-
ção, circulação e fruição”, problematizamos a relação desse edital 
com o conjunto de ações do governo do Estado que considera as 
crianças como público-alvo.

Este texto está organizado em cinco seções, além desta 
introdução. São elas: Infâncias, culturas e políticas públicas: costu-
rando algumas relações, em que tematizamos as categorias teó-
ricas da pesquisa; As políticas públicas para a infância no Ceará: 
aproximações, em que buscamos identificar e compreender as 
relações entre as políticas e projetos voltados às crianças em 
exercício no município de Fortaleza; a proposta metodológica, 
com as justificativas para a realização de um estudo qualitativo 
e as estratégias de produção e análise dos dados; Edital Cultura 
Infância: inflexões iniciais ao campo das políticas públicas, em que 
reunimos os apontamentos preliminares do estudo; e, por fim, 
as considerações finais, indicando os pontos a serem aprofun-
dados nos próximos passos do trabalho, articulados ao que já foi 
possível apontar até o momento.



112

Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

Infâncias, culturas e políticas públicas: costurando algumas relações

As categorias teóricas infâncias, culturas e políticas públicas 
embasam a pesquisa Cultura infância: avaliação de políticas pú-
blicas (PIBIC), sendo compreendidas como constructos sociais, 
constituídos e demarcados por variáveis históricas, econômicas 
e culturais. Na perspectiva analítico-crítica adotada, são concei-
tos que decorrem de práticas discursivas complexas e diversifica-
das e que, dependendo do cenário ético-político, podem compor 
diferentes relações e alianças.

Em consonância com o campo dos estudos da infância 
(CASTRO, 2001; SARMENTO, 2006), entendemos as crianças 
como agentes ativos e sujeitos históricos, e a infância como cate-
goria geracional. O percurso histórico em que se tornam objeto 
de conhecimento e alvo das práticas sociais (políticas públicas) 
é longo e não linear. As pesquisas demonstram as diferenças de 
prioridade, ou (in)visibilidade (PASSETTI, 2000; SARMENTO, 
2006), a partir das quais estão dispostos os termos das relações 
entre as políticas públicas e seus destinatários, aqui, especifica-
mente, as crianças. 

A noção de cultura(s) é considerada a partir dos estudos 
culturais e da virada político-epistemológica que subverte o en-
tendimento sobre uma dualidade de fundo: cultura erudita ver-
sus cultura popular. As culturas, segundo Stuart Hall (1997), são 
conjuntos de significações produzidas pelos sujeitos sociais e 
que servem de guias como intérpretes do mundo. Olhar, enten-
der, fazer, nomear são ações que, ao mesmo tempo, dependem e 
constroem cultura nessa perspectiva. 

Essas discussões trouxeram à tona as manutenções e desi-
gualdades no plano das disputas pelas significações sobre o que 
se é e o que se deseja socialmente como projeto coletivo e/ou in-
dividual. As relações de poder-saber passam a ser questionadas, 
em grande parte, por manterem estruturas sociais que possibili-
tam que poucos sejam legitimados como falantes ativos, os que 
podem, portanto, efetivamente contribuir e alterar a formulação 
do coletivo.
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As crianças encontram-se nesse grupo de pouca ou ne-
nhuma visibilidade em relação às políticas públicas (SARMENTO; 
FERNANDES; TOMAS, 2007). É preciso fazer a ressalva de que 
a pluralização do termo “crianças” coexiste com a dimensão es-
trutural da infância como categoria geracional que define so-
cialmente “o lugar das crianças”, como sujeitos de um mesmo 
grupo etário e sujeitos a normatizações. Porém, as crianças, em 
suas experiências de infância, são atravessadas por interseccio-
nalidades, que refletem o cruzamento do critério etário com as 
questões de gênero, raça/etnia, de classe. A compreensão dos 
processos de subjetivação complexifica a análise das relações 
entre infâncias, culturas e políticas públicas. Consideramos im-
portante tematizar esses processos levando em conta as tensões 
entre o plano das singularidades e das normatizações no campo 
da proposição de políticas públicas, especificamente no âmbito 
das práticas culturais destinadas às crianças cearenses. 

Entre as questões que movimentam este artigo e, de forma 
geral, a pesquisa que lhe serve de base, estão: que lugares as 
crianças ocupam na proposição dos projetos contemplados no 
edital Cultura Infância? Que mudanças são identificadas na re-
alização das propostas, tendo em vista os atores envolvidos? 
Quais os impactos qualitativos das ações propostas no campo 
das políticas públicas para as infâncias em Fortaleza?

As políticas públicas para a infância no Ceará: aproximações

Uma das estratégias das análises do projeto de pesquisa A 
infância como objeto de políticas culturais: transformações possíveis 
na atenção à criança sujeito de direitos é articular o referido edi-
tal com um conjunto de documentos (planos, editais, manuais) 
relacionados às políticas públicas voltadas à infância no estado 
do Ceará. Os documentos constituem peças fundamentais para 
a compreensão das políticas em um contexto de integração, con-
siderando os campos da saúde, da educação e da cultura e, espe-
cificamente, o público infantil. 
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Nesse contexto, é relevante mencionar o programa Mais 
Infância, idealizado pelo gabinete da primeira-dama do estado, 
cujo foco recai sobre o desenvolvimento infantil. O programa 
está organizado a partir dos seguintes pilares: 

• Tempo de crescer: reconhece que o desenvolvimento 
infantil requer uma abordagem integrada e “propõe-se 
a construção de uma rede de fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários através de serviços e forma-
ções que contemplem profissionais, pais e cuidadores”.

• Tempo de brincar: estimula o jogo e a brincadeira 
como benéficos para o desenvolvimento integral das 
crianças;

• Tempo de aprender: defende o acesso à escola como “di-
reito de todos, buscando atender a meta de universalizar 
a oferta de pré-escola e ampliar a oferta de creches”.5

Para cada um desses pilares estão previstas ações inter-
setoriais, envolvendo secretarias estaduais, prefeituras e par-
ceiros como o Serviço Social do Comércio (Sesc). No entanto, a 
Secretaria de Cultura não é mencionada como possível agente de 
atuação junto ao programa. O que essa ausência revela? 

O programa Mais Infância parte do entendimento de que “favo-
recer o desenvolvimento infantil é promover a equidade, e é o caminho 
para resolver graves problemas sociais”,6 ou seja, a promoção do desen-
volvimento infantil não está associada à dimensão da criança como 
sujeito detentora de direitos, mas como possível “problema social”.

Outra questão é a completa dissociação da ideia de que o 
pleno desenvolvimento das crianças passa também por políti-
cas culturais. Como pensar em desenvolvimento pleno e integral 
sem considerar outros marcos legais para a infância, além dos 
aspectos relacionados à saúde e à educação? Por que não consi-

5 (CEARÁ, 2017).
6 (PRIMEIRA-DAMA..., 2015).
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derar como referência para o desenvolvimento infantil o Plano 
Estadual Cultura Infância, aprovado pela Assembleia Legislativa 
em 2017, que estabelece diretrizes para os próximos dez anos? 

Essas provocações foram relevantes para a análise dos 
projetos aprovados no edital Cultura Infância numa concepção 
mais contextualizada, em linha com a perspectiva adotada por 
Gussi (2017), para quem “a avaliação de políticas públicas é um 
processo sócio-político e cultural” (p. 3), e por Rodrigues (2008), 
que propõe uma avaliação em profundidade de políticas sociais.

A avaliação em profundidade, proposta por Rodrigues 
(2008), implica uma abordagem multi e interdisciplinar e, por 
isso mesmo, “extensa, detalhada, densa” (p. 11), como veremos 
no próximo tópico.

Pesquisa qualitativa e avaliação de políticas públicas 

A pesquisa A infância como objeto de políticas culturais: 
transformações possíveis na atenção à criança sujeito de direitos vin-
cula-se à perspectiva de Rodrigues (2008) de uma avaliação em 
profundidade de políticas públicas sociais.

Assim, desta perspectiva, quanto mais mergulhamos na situa-
ção estudada, mais ampliamos o campo de investigação. Olha-
mos à frente e para os lados, acima e abaixo, porque a compre-
ensão focada, direcionada, certamente a mais fácil, com certeza 
será sempre limitada (RODRIGUES, 2008, p. 10).

A autora entende que o esforço para desenvolver uma ava-
liação em profundidade pressupõe trabalhar com vários tipos de 
dados e informações, tais como: “questionários em novos e varia-
dos formatos; grupos focais que inovem em relação às propostas 
tradicionais; entrevistas em profundidade; análise de conteúdo; 
abordagem cultural” (RODRIGUES, 2008, p. 11).

Como estratégias de produção de dados, estabeleceram-se duas 
fases: a) levantamento das propostas dos projetos e sua categoriza-
ção, seguida de análise documental; b) pesquisa de campo desenvol-
vida por meio de instrumentos como diário de campo e entrevistas.
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A segunda fase da pesquisa implica visitar cada um dos 
sete projetos aprovados e realizar entrevistas, somadas às ob-
servações do trabalho de campo. Pretendemos, ainda, realizar 
entrevista com representante da Secretaria de Cultura do Estado 
de modo a compreender melhor questões que envolvem desde 
a liberação de recursos para a execução dos projetos ao tipo de 
acompanhamento feito pela secretaria das ações que estão sendo 
executadas com recursos do edital.

Edital Cultura Infância: inflexões iniciais ao campo 
das políticas públicas 

O Edital Cultura Infância foi lançado em 2016 e surge como 
uma iniciativa pioneira da Secretaria de Cultura do Estado do 
Ceará, com a premissa de reconhecer as crianças como “indivíduos 
autônomos, cidadãos e detentores de direitos, promovendo a in-
fância como categoria social e cultural”,7 tendo como intuito finan-
ciar 26 projetos culturais que contemplem as diferentes infâncias 
existentes no território cearense, divididos em três categorias: 

• “Criação, produção, circulação e fruição” 
• “Formação e pesquisa”
• “Memória cultural”

O edital tem entre os seus objetivos “democratizar o acesso 
da criança à arte e à cultura de forma equânime, contemplando 
as diferentes infâncias presentes em todo o território cearense 
e ofertar às crianças bens e serviços artísticos que superem os 
padrões e modelos impostos pela cultura de massa”.8

O gráfico abaixo indica o total de projetos aprovados na 
capital e no interior, bem como a distribuição por categorias: 14 
projetos na categoria 1, “Criação, produção, circulação e fruição”; 

7 Disponível em: http://mapa.cultura.ce.gov.br/files/project/186/edital_cultura_infancia_2016.pdf.
8 Idem.
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6 projetos na categoria 2, “Formação e pesquisa”; e 6 projetos na 
categoria 3, “Memória cultural”.

Gráfico 1 – Alcance do total de projetos selecionados pelo Edital Cultura Infância

Fonte: elaboração dos autores.

Com os resultados preliminares da primeira fase, que con-
sistiu na sistematização dos sete projetos aprovados na categoria 
“Criação, produção, circulação e fruição”, obtivemos: (I) a identi-
ficação dos proponentes e respectivos projetos; (II) as temáticas 
predominantes das propostas.

 Para a caracterização dos projetos, foram definidas as se-
guintes etapas:

• negociação e contato com a Secult para o acesso aos 
projetos;

• categorização das informações em um banco de dados 
específico, a partir dos dados disponibilizados pela 
Secult, tendo em vista três eixos: a) sobre o projeto;  
b) sobre a participação da criança; e c) sobre o 
proponente;
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• detalhamento das informações segundo cada eixo:  
a) eixo do projeto: área, temática, tipo de atuação, ter-
ritório e local da apresentação dos eventos culturais; b) 
eixo da participação da criança: faixa etária, papel da 
criança; c) eixo do proponente: formação, experiência 
com crianças.

Percebemos, em relação à localização, que os projetos 
concentram-se em espaços institucionais, como escolas de 
dança, teatro e música (quatro projetos), o que nos leva a pen-
sar as formas de cuidado e proteção que serão implementadas. 
Na pesquisa com crianças, ainda se privilegiam os espaços de 
educação formais (as escolas), por serem os lugares de pre-
sença regular da criança. Será importante entender que dife-
renças o trabalho, nesses outros contextos, revela. Quanto à 
participação das crianças, elas aparecem como coautoras nos 
dois projetos de dança e no de artes visuais. As observações e 
acompanhamento junto aos projetos (fase II) serão fundamen-
tais para compreender a relação entre participação e políticas 
públicas, no caso do edital.

Identificamos que os proponentes não necessariamente 
atuam em campos profissionais relacionados às crianças,  
aspecto que pretendemos compreender, assim como também as 
estratégias de realização dos projetos, as dificuldades que emer-
gem e seus efeitos para os envolvidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos dados até o presente momento apontou 
questões pertinentes no âmbito da proposição de políticas públi-
cas voltadas às infâncias e às crianças em exercício no estado do 
Ceará. A primeira delas diz respeito à compreensão de como as 
práticas culturais e as culturas infantis (objeto do edital Cultura 
Infância) podem ou não se articular com os discursos e práti-
cas do ponto de vista da promoção do desenvolvimento infantil, 
sem distanciar-se da compreensão da criança como sujeito de 
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direitos e produtora de cultura. Vemos uma tentativa de narrar 
diferentemente os espaços-tempos na definição de cultura da in-
fância presente no referido edital.

Fenômeno social e humano de múltiplos sentidos que abran-
ge diretamente ou indiretamente a categoria geracional de  
0 (zero) a 12 (doze) anos de idade, perpassando por toda sua 
extensão antropológica, sociológica, política, ética, estética, 
simbólica, produtiva e econômica e respeitando as peculiarida-
des das diferentes fases da infância (SECRETARIA DA CULTU-
RA DO ESTADO DO CEARÁ, 2016).

No campo dos novos estudos da infância, o conceito de 
culturas infantis não representa uma unanimidade discursiva, 
porém agrega ao debate sobre os lugares sociais das crianças 
temáticas historicamente marginalizadas, como a questão da 
participação, da cidadania, do uso do espaço público por esses 
sujeitos. Esse vir à superfície vem interferindo e provocando 
problematizações quanto às perspectivas maturacionistas e 
adultocêntricas, que permanecem dominantes como abordagens 
que fundamentam projetos destinados às crianças. Essa é uma 
questão que pode ser melhor considerada com a triangulação 
dos dados qualitativos produzidos na pesquisa em suas duas fa-
ses: realização de entrevistas, análise documental, observações 
participantes. Outro ponto importante diz respeito à possibili-
dade de que o edital Cultura Infância tenha oportunizado a ato-
res-adultos ampliarem suas experiências estético-políticas junto 
às crianças em diversas áreas, como mostra a categorização: dois 
projetos de teatro, um projeto de artes visuais, dois projetos de 
dança, um projeto de música e um projeto de implantação de um 
parque criativo com brinquedos e esculturas. 

Um terceiro aspecto diz respeito à concretização das propos-
tas envolvendo a necessidade de entender a relação entre a gestão 
dessas políticas culturais, seus destinatários e a cidade de Fortaleza.
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RESUMO

As emergentes questões ligadas ao desenvolvimento sustentável 
tiveram suas origens nos movimentos de preservação do meio 
ambiente. Com a evolução da temática para a formação de uma 
base sustentável, acrescentaram-se, ao meio ambiente, as ques-
tões econômicas e sociais. Os três itens formam juntos o tripé 
da sustentabilidade. A educação é tida como a principal fonte de 
conscientização da sociedade e propagação das ideologias do de-
senvolvimento sustentável, e as universidades colaboram nesse 
processo, disseminando o pensar e o agir sustentável, devendo 
elas próprias serem modelos de sustentabilidade, por meio de 
seus eixos de atuação (ensino, pesquisa, extensão e gestão). Este 
estudo objetivou desenvolver um método para analisar ações, 
aspectos e estratégias existentes dentro de uma Instituição 
Federal de Ensino Superior (Ifes) que contribuem para a prática 
do desenvolvimento sustentável. De natureza qualitativa, tra-
ta-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, um 
estudo de caso que se complementa com a pesquisa documental. 
O presente trabalho permitiu dimensionar o desenvolvimento 
sustentável dentro de uma Ifes, em suas diversas frentes de atu-
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: A CONTRIBUIÇÃO 
DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR
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ação. Após a aplicação do método proposto e, apesar da fase em-
brionária, verificou-se o interesse da instituição em evoluir nas 
questões sustentáveis. Há um extenso caminho a ser percorrido, 
tendo em vista que a preocupação com as futuras gerações per-
passa os limites físicos da universidade.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade. 
Educação. Ensino superior.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sustentável (DS) tem sua origem mar-
cada por movimentos ambientalistas, iniciados a partir de mea-
dos do século XIX, geralmente liderados por cientistas e artistas, 
com o objetivo inicial de criar áreas protegidas das ações huma-
nas onde a vida selvagem pudesse ser preservada. A partir de 
1960, contrapondo a corrente de pensamento do crescimento 
econômico sem medidas, o DS incorpora aspectos sociais e eco-
nômicos, além dos ambientais, ao seu conceito.

Estabelecendo uma linha do tempo dos principais mar-
cos do movimento DS, tem-se: a publicação do livro Primavera 
silenciosa, de Rachel Carson, em 1962; a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada 
em Estocolmo, em 1972; a resolução de 1986 da Assembleia 
da ONU; a divulgação do Relatório Brundtland, em 1987; 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro; e a assinatura 
do Protocolo de Kyoto no Japão, em 1997.

Aconteceram, em paralelo aos citados marcos, determina-
dos eventos voltados à compreensão da necessidade e aplicação 
do DS no campo da educação. Constatou-se que o ensino tem 
grande importância para a promoção e evolução das temáticas, 
levando a sociedade a aumentar a capacidade de entender e abor-
dar questões de meio ambiente e do desenvolvimento.

O movimento interdisciplinar apregoado por Morin 
(2003) afirma que, em uma realidade multidimensional – simul-



124

Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

taneamente econômica, psicológica, mitológica, sociológica –, 
essas dimensões são estudadas de forma separada. A educação 
nos habitua a uma concepção linear da causalidade. Contudo, a 
complexidade exige uma reforma de pensamento, o que pressu-
põe mudar a universidade. Uma reforma muito mais profunda/
ampla do que a de uma democratização do ensino universitário e 
da generalização da condição de aluno. Trata-se de uma reforma 
paradigmática, que diz respeito à atitude em relação à organiza-
ção do conhecimento. A universidade deve ultrapassar-se para 
se reencontrar.

Muito se especula sobre a relação teoria x empiria das 
questões ligadas ao DS. Justifica-se a presente pesquisa como 
uma contribuição acadêmica na tentativa de buscar entender as 
ações e aspectos dentro de uma instituição promotora de ensino. 
Busca-se verificar se, na prática, uma determinada Ifes contribui 
para o desenvolvimento sustentável. A pesquisa intenta respon-
der ao problema: como uma Ifes efetiva o desenvolvimento sus-
tentável em seus eixos de atuação: ensino, pesquisa, extensão e 
gestão? O objetivo geral da pesquisa é desenvolver um método 
para analisar ações, aspectos e estratégias, existentes dentro de 
uma Ifes, que contribuem para a prática do DS. O presente traba-
lho está estruturado em três partes: a primeira traz a  introdução; 
a segunda, a metodologia utilizada; a terceira, a análise dos da-
dos; e a última, a conclusão do estudo e as considerações finais.

METODOLOGIA 

A metodologia assume uma abordagem qualitativa e, 
quanto aos propósitos, é de caráter exploratório e descritivo. Por 
ser o recorte espacial do estudo uma Ifes, a pesquisa é conside-
rada ainda um estudo de caso, complementando-se com a pes-
quisa documental.

Buscando facilitar a aplicação, o método proposto foi di-
vidido em quatro blocos ou etapas, que serão apresentadas a se-
guir. É importante lembrar que, na Década da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável (DEDS/Unesco), estão explícitas, 
de forma abrangente e detalhada, as importantes temáticas in-
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corporadas pelo DS, que devem ser aplicadas e trabalhadas nas 
instituições de ensino. No Quadro 1, os referidos temas foram 
divididos, conforme contribuição de Rabelo et al. (2013), em 
três perspectivas: socioculturais; ambientais; sociopolíticas e 
econômicas:

Quadro 1 – Aspectos tratados pela Educação para o Desenvolvimento Sustentável

Perspectivas 

socioculturais

Perspectivas ambientais Perspectivas 

sociopolíticas  

e econômicas

• Direitos humanos

• Paz e segurança humana

• Igualdade de gênero

• Diversidade cultu-

ral e compreensão 

intercultural

• Saúde

• Governança

• Recursos naturais (água, 

energia, agricultura e 

biodiversidade)

• Mudanças climáticas

• Desenvolvimento rural

• Urbanização sustentável

• Prevenção e diminuição de 

desastres

• Redução da pobreza

• Responsabilidade das 

empresas

• Economia de mercado

Fonte: Rabelo et al. (2013).

DESENVOLVIMENTO

Na primeira etapa da aplicação do método proposto, os 
dados foram coletados por meio de consulta aos componentes 
curriculares ativos e disponíveis, na graduação e pós-graduação. 
A consulta foi realizada por funcionalidade pública, disponível 
aos alunos e docentes da Universidade, no sistema de controle 
acadêmico da instituição.

Após as consultas, estabelecendo relação do número de 
componentes curriculares distribuídas com as temáticas DEDS/
Unesco, constatou-se: dos 18.316 componentes curriculares 
existentes no sistema de controle acadêmico, com status “ativo”, 
ou seja, disponíveis para oferta, 5.251 pertencem ao stricto 
sensu, e 13.065, à graduação. Do total geral, 276 componentes 
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curriculares, constantes em estruturas curriculares ativas, con-
têm em sua nomenclatura pelo menos uma das temáticas da 
DEDS/Unesco.

Quadro 2 – Relação de componentes curriculares com os temas da DEDS/Unesco

Perspectivas  
socioculturais

Perspectivas  
ambientais

Perspectivas sociopolíticas  
e econômicas

Direitos humanos 15 em 106 Água 17 em 13 Redução da pobreza 0 em 0

Paz 3 em 3 Energia 31 em 9
Responsabilidade  
das empresas

2 em 1

Segurança 
humana

1 em 1 Agricultura 15 em 7 Economia de mercado
17 em 

14

Igualdade de 
gênero

7 em 9 Biodiversidade 3 em 3

 

Diversidade 
cultural

0 em 0
Mudanças 
climáticas

1 em 1

Compreensão 
intelectual

0 em 0
Desenvolvimento 
rural

7 em 8

Saúde 152 em 25
Urbanização 
sustentável

1 em 1

Governança 4 em 2
Prevenção e 
diminuição de 
desastres

0 em 0

Fonte: elaborado pelos autores.

No Quadro 2, a relação está entre o número de compo-
nentes e as matrizes curriculares. Quanto às três perspectivas, 
percebe-se que a maior concentração encontra-se na perspectiva 
sociocultural, totalizando 182 componentes curriculares em 146 
currículos, enquanto a perspectiva ambiental apresenta 75 com-
ponentes curriculares em 42 currículos, e a perspectiva sociopolí-
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tica e econômica apresenta apenas 19 componentes curriculares 
em 15 currículos. Quanto aos temas abordados, há uma maior 
incidência de algumas temáticas, em detrimento de outras. O 
tema direitos humanos, por exemplo, atende 106 matrizes curri-
culares, entre cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu, 
já a temática saúde consta em 152 componentes curriculares 
distintos, e outros termos sequer aparecem no quadro (diversi-
dade cultural, compreensão intelectual, prevenção e diminuição 
de desastres e redução da pobreza). Credita-se o grande volume 
de componentes curriculares com a temática direitos humanos à 
Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, do Conselho Nacional de 
Educação, vinculado ao Ministério da Educação. Essa resolução 
torna obrigatória a inclusão do conteúdo em estruturas curricu-
lares da educação básica e superior, não importando a área de 
atuação ou outras especificações.

O maior número de componentes curriculares com temas 
DEDS/Unesco encontra-se nos cursos de graduação: 208 compo-
nentes curriculares, distribuídos em 182 estruturas curriculares, 
enquanto são 68 componentes curriculares, constantes em 21 
estruturas curriculares da pós-graduação.

Na segunda etapa do método proposto, diagnosticar em 
projetos Pibic a abordagem de temas da DESD/Unesco, os dados 
foram coletados por meio de consulta aos projetos aprovados 
em 2016, junto à Coordenadoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação. Apesar de o cadastro ser realizado 
junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, os projetos 
Pibic são vinculados a cursos de graduação. Para consulta, foi 
utilizada a busca por termos, de acordo com as temáticas lista-
das no Quadro 1.

Atualmente, existem 752 projetos de pesquisa Pibic 
aprovados e devidamente cadastrados junto à Coordenadoria 
de Pesquisa, vinculados a alunos da graduação e docentes. 
Desses, 52 projetos carregam em seus títulos abordagens do DS. 
Relacionando as temáticas da DEDS/Unesco com os referidos 
projetos, tem-se a seguinte distribuição:
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Quadro 3 – Relação de projetos Pibic com os temas da DEDS/Unesco

Perspectivas  
socioculturais

Perspectivas 
 ambientais

Perspectivas sociopolíticas 
e econômicas

Direitos humanos 0 Água 12 Redução da pobreza 0

Paz 1 Energia 6
Responsabilidade das 
empresas

2

Segurança humana 0 Agricultura 3
Economia de 
mercado

3

Igualdade de gênero 2 Biodiversidade 3

 

Diversidade cultural 0 Mudanças climáticas 0

Compreensão 
intelectual

3 Desenvolvimento rural 0

Saúde 15
Urbanização 
sustentável

0

Governança 2
Prevenção e 
diminuição de 
desastres

0

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Nota-se, no Quadro 3, que a maior incidência ocorre, a 
despeito da primeira etapa do método, na perspectiva ambien-
tal, com 24 projetos. A perspectiva sociocultural apresenta um 
número bem próximo, 23 projetos cadastrados, e a perspectiva 
sociopolítica e econômica possui apenas 5 projetos. Quanto às 
temáticas, percebe-se a carência de projetos em várias áreas do 
desenvolvimento sustentável, ou seja, não existem projetos ca-
dastrados para os seguintes temas: direitos humanos, segurança 
humana, diversidade cultural, mudanças climáticas, desenvolvi-
mento rural, urbanização sustentável, prevenção e diminuição 
de desastres e redução da pobreza. Nota-se, ainda, um pequeno 
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percentual na relação projetos cadastrados x projetos com as te-
máticas DEDS/Unesco. Dos 752 projetos, apenas 52 fazem re-
ferência às temáticas, 6,9% do total de projetos. O tema direitos 
humanos, que predominava entre os componentes curriculares, 
não figura na tabela de projetos Pibic, já a temática saúde per-
manece com a maior concentração, 15 projetos, seguida pelo 
termo água, com 12 projetos Pibic cadastrados. 

Na terceira etapa do método, as ações de extensão foram 
verificadas no sentido de encontrar relação com os temas emer-
gentes da DEDS/Unesco. Os dados foram coletados por meio 
de consulta às ações aprovadas em 2016 junto à Pró-Reitoria 
de Extensão. Para consulta, foi utilizada a busca por termos, de 
acordo com as temáticas listadas na Quadro 1.

No ano de 2016, foram cadastradas na Pró-Reitoria de 
Extensão 375 ações. Entende-se por ação: projetos, cursos, even-
tos e programas com a supervisão da Pró-Reitoria de Extensão. 
Dessas, 29 possuem relação com os temas ligados à DEDS/
Unesco, conforme Quadro 4:

Quadro 4 – Ações de extensão com os temas da DEDS/UNESCO

Perspectivas  
socioculturais

Perspectivas  
ambientais

Perspectivas sociopolíticas 
e econômicas

Direitos humanos 3 Água 1 Redução da pobreza 1

Paz 3 Energia 2
Responsabilidade das 
empresas

0

Segurança humana 0 Agricultura 0
Economia de 
mercado

0

Igualdade de gênero 1 Biodiversidade 0

 

Diversidade cultural 1 Mudanças climáticas 0

Compreensão 
intelectual

0 Desenvolvimento rural 1

Saúde 16
Urbanização 
sustentável

0

Governança 0
Prevenção e 
diminuição de 
desastres

0

Fonte: elaborado pelos autores.
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A relação é percentualmente pequena entre as ações de ex-
tensão e as que possuem as temáticas DEDS/Unesco. Como visto, 
das 375 ações cadastradas, apenas 29 têm relação com as temáti-
cas, ou seja, um número menor que 10%. Conforme o Quadro 4, 
quanto às perspectivas, 22 pertencem à perspectiva sociocultural, 
sendo esta a que detém a maior concentração de ações, 4 ações per-
tencem à perspectiva ambiental, e apenas 1 pertence à perspectiva 
sociopolítica e econômica. Quanto aos temas, muitos não são abor-
dados: segurança humana, compreensão intelectual, governança, 
agricultura, biodiversidade, mudanças climáticas, urbanização sus-
tentável, prevenção e diminuição de desastres, responsabilidade 
das empresas e economia de mercado. O termo saúde, mais uma 
vez, sobressai em relação aos demais, com 16 ações.

Na última etapa do método proposto, buscou-se identifi-
car as ações, coordenadas pela gestão da referida universidade, 
diretamente relacionadas ao desenvolvimento sustentável. 
Nessa fase, todas as ações foram analisadas, independentemente 
da vinculação com as perspectivas constantes no Quadro 1. 
Tomou-se essa iniciativa tendo em vista o reduzido número de 
ações. Os dados primários foram coletados em consulta ao Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI), anuários estatísticos e 
outros documentos oficiais, sendo o principal deles o Plano de 
Logística Sustentável (PLS), com validade de dois anos, publicado 
em dezembro de 2013. O PLS elencou diretrizes, ações e práticas 
sustentáveis atualmente adotadas e os projetos, metas e políticas 
que a universidade intenta implementar, em um futuro próximo, 
rumo ao desenvolvimento sustentável. O levantamento dos da-
dos secundários foi realizado por meio de entrevista, ocorrida em 
janeiro de 2017, ao servidor lotado no setor de Gestão Ambiental. 
No roteiro, constavam duas questões, a saber: Quais as ações de-
senvolvidas pela gestão relacionadas ao DS? Qual a atual situação 
de cada uma delas e os possíveis gargalos?

Relaciona-se no Quadro 5 as ações gerenciadas pela Gestão, 
constantes no PLS, que adotam práticas do DS. O fato de as ações es-
tarem contidas no plano não significa a sua realização total ou parcial.
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Quadro 5 – Ações e práticas sustentáveis

a. Bibliotecas e “adote um livro”;

b. Coleta seletiva solidária;

c. Deslocamento sustentável;

d. Energia elétrica, água, esgoto, limpeza e telefonia;

e. Material de consumo (licitação sustentável e redução de consumo);

f. Obras sustentáveis e manutenção predial;

g. Paisagismo e revitalização;

h. Processamento de dados;

i. Programa de gerenciamento de resíduos;

j. Qualidade de vida no trabalho;

k. Semana do meio ambiente;

l. Sistema de gestão ambiental;

m. Terceirizados;

n. Tratamento de reciclados.

 Fonte: Universidade Federal do Ceará (2013). Plano de Logística Sustentável. 

Em seguida, far-se-á um breve resumo de cada ação:

a. Em parceria com as bibliotecas: I) programa de cons-
cientização, conservação e restauro dos livros; II) in-
vestimento significativo na aquisição de livros digitais; 
III) “adote um livro”, para cada capa doada aos livros, o 
aluno recebe uma squeeze ou ecobag;

b. Quanto à coleta seletiva: incentivar e ampliar a coleta 
seletiva solidária, realizar a gestão dos resíduos, implan-
tar coletores específicos nos campi, entre outras ações;

c. Deslocamento sustentável: instalar sete bicicletários, 
com ciclofaixas, acompanhar a frequência dos ônibus 
intercampi para reduzir a circulação de linhas que sejam 
verificadas como pouco utilizadas, entre outras ações;

d. Energia elétrica, água, esgoto e telefonia: adquirir equi-
pamentos com melhor classificação disponível de con-
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sumo, criar projeto piloto de medição individualizada 
de consumo de energia/água para as unidades acadêmi-
cas, desenvolver projetos que utilizem energias renová-
veis, realizar campanhas para conscientização do uso 
de energia/água, revisar contratos para torná-los mais 
eficientes, entre outras medidas;

e. Material de consumo: dar preferência à aquisição de 
bens reciclados ou recicláveis, reduzir a confecção 
de agendas, utilizar apenas mensagens eletrônicas 
(e-mail) na comunicação de ofícios circulares e convi-
tes internos para servidores. Trabalhos de conclusão 
de curso, monografias, dissertações e teses deverão ser 
enviadas à biblioteca apenas em meio digital, entre ou-
tras medidas;

f. Obras sustentáveis e manutenção predial: revisar plano 
de gestão de resíduo da construção civil e fiscalizar sua 
adequada execução em todas as obras, garantir uma 
ocupação racional dos campi com critérios sustentá-
veis, indicar diretrizes de projetos que aproveitem ao 
máximo a iluminação natural, entre outras medidas;

g. Paisagismo e revitalização: garantir a seguridade das 
árvores presentes em todos os campi da instituição, 
bem como recompor as extensões geográficas afetadas, 
elaborar o georreferenciamento das espécies e institu-
cionalizar as praças e bosques de todos os campi;

h. Processamento de dados: eliminar a aquisição de esta-
bilizadores, adotar as certificações de T&I verde para 
licitações de computadores, substituir as impressoras 
individuais por impressão compartilhada, entre outras;

i. Programa de gerenciamento de resíduos: foi criado em 
setembro de 2005 o Programa de Gerenciamento de 
Resíduos, que reúne um conjunto de procedimentos e 
ações para a implantação de um sistema integrado de 
redução, reutilização e reciclagem dos diversos tipos de 
resíduos gerados nas unidades da instituição;

j. Qualidade de vida no trabalho: as ações direcionadas à 
qualidade de vida no trabalho são planejadas, promo-
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vidas e gerenciadas por uma coordenadoria específica, 
dentro da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas;

k. Semana do meio ambiente: realizada anualmente, 
desde 2003, tendo como envolvidos alunos e servido-
res. A semana conta com oficinas de cultivo de hor-
tas em pequenos espaços, distribuição de mudas de 
essências arbóreas nativas para arborização urbana e 
debates voltados para os públicos interno e externo à 
universidade;

l. Sistema de gestão ambiental: após a aprovação do 
PLS, a Pró-Reitoria de Planejamento irá submeter ao 
Conselho Universitário a criação da Divisão de Gestão 
Ambiental. Essa divisão terá como finalidade acompa-
nhar a execução do PLS, realizar as revisões e elaborar 
os próximos planos;

m. Terceirizados: inserir requisitos de treinamento para os 
novos editais e contratação de terceirizados, a fim de 
que os trabalhos sejam realizados com maior produti-
vidade e qualidade, entre outros;

n. Tratamento de reciclados: aumentar a rotatividade de 
coleta das unidades, realizar doação de materiais reci-
cláveis para cooperativas de catadores, realizar treina-
mento dos funcionários responsáveis pela coleta, entre 
outros.

Quanto aos gargalos que impossibilitaram a execução das 
ações da gestão, citam-se:

• alterações na execução das ações propostas pelo PLS. 
Tendo em vista haver uma descentralização, cada uni-
dade responsável pela tarefa possui autonomia sobre 
a ação;

• escassez de orçamento e recursos específicos para a 
execução das referidas ações;

• existência, em determinados setores da universidade, 
de uma cultura que não prioriza ou não considera im-
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portantes as questões ligadas à gestão ambiental/de-
senvolvimento sustentável; e

• a não adesão da comunidade acadêmica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às perspectivas, em termos percentuais, a maior 
concentração de componentes curriculares encontra-se na pers-
pectiva sociocultural, totalizando 65,9%. A maior parte (208) 
consta nas estruturas curriculares da graduação, enquanto a me-
nor parte (68) consta nos cursos stricto sensu. Quanto às temáti-
cas, os componentes curriculares que envolvem a temática saúde 
possuem uma fatia de 55,1% do total geral, enquanto outros ter-
mos sequer constam na relação dos componentes curriculares e 
carecem de atenção especial, caso a universidade queira evoluir 
nas questões ligadas à sustentabilidade. 

Quanto às perspectivas, em termos percentuais, a maior 
concentração de projetos Pibic encontra-se na perspectiva am-
biental, totalizando 47,2%. Quanto aos temas, o tratamento, 
manuseio e tecnologia da água possuem uma fatia de 22,6% do 
total, e os projetos relacionados à saúde possuem 28,2%. Juntos, 
são os dois tópicos mais apresentados em forma de projetos Pibic, 
com 50,8% do total, enquanto, mais uma vez, outros termos se-
quer constam na relação dos projetos de pesquisa, carecendo de 
atenção especial para que a universidade possa evoluir no que 
concerne à sustentabilidade. Há muito para ser percorrido, no 
sentido de envolvimento dos demais cursos e unidades acadê-
micas com a problemática da sustentabilidade, e, como visto no 
referencial teórico deste trabalho, o envolvimento deve permear 
toda a universidade.

Atualmente, a universidade conta com 375 ações de exten-
são, supervisionadas pela Pró-Reitoria de Extensão. Dessas, 29 
tratam das temáticas relativas ao desenvolvimento sustentável. 
Quanto às perspectivas, percentualmente, a maior concentração 
encontra-se na perspectiva sociocultural, totalizando 82,75%. 
Há apenas uma ação cadastrada que se relaciona à perspec-
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tiva sociopolítica e econômica, referente à redução da pobreza. 
Quanto aos temas, as ações de extensão relacionadas à saúde 
dominam, com 30,2%, 16 das 29 ações, enquanto outros ter-
mos sequer constam na relação dos projetos de pesquisa, neces-
sitando de atenção especial, a fim de que a universidade possa 
progredir nos aspectos relacionados à sustentabilidade. Cerca 
de apenas 7% das ações de extensão possuem relação com o de-
senvolvimento sustentável, de acordo com os temas constantes 
na DESD/Unesco. Das etapas do método, esta é a que apresenta 
menores percentuais e ações.

A análise das ações promovidas/gerenciadas pela Gestão, e 
de seus respectivos gargalos, foi realizada de acordo com a coleta 
de dados, conforme descrito no método proposto, e com o le-
vantamento que está sendo providenciado via Divisão de Gestão 
Ambiental, unidade responsável gestora do Plano de Logística 
Sustentável. O PLS, conforme dito anteriormente, está expirado, 
e as ações propostas estão em processo de consolidação pela re-
ferida Divisão, visando à elaboração do novo plano. Não há ainda 
uma avaliação entre o proposto x realizado.

Na análise dos dados, verifica-se a fase embrionária em 
que a instituição se encontra quanto à inclusão das emergentes 
necessidades do desenvolvimento sustentável em seus eixos de 
atuação: ensino, pesquisa, extensão e gestão. É nítido o interesse 
da instituição em evoluir nas questões sustentáveis, consideran-
do-se que a universidade deve ser exemplo de disseminação e 
prática dessas temáticas, mas há um extenso caminho a ser per-
corrido. A preocupação com as futuras gerações perpassa os li-
mites físicos de uma universidade, mas encontra no movimento 
educacional, de transmissão de valores, seu alicerce. Vivemos em 
uma sociedade de realidade multidimensional, e os múltiplos co-
nhecimentos, os diversos setores e departamentos devem se unir 
em busca de uma universidade multidisciplinar e sustentável. 

A universidade é referência em diversos aspectos, deve pri-
mar, ainda, por ser referência na sustentabilidade de suas ações, 
em todos os eixos, e por melhor definir, ou redefinir, um modelo 
de ações estratégicas que deem suporte a essa nova realidade 
com brevidade.
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RESUMO

Este trabalho discute a educação no semiárido enquanto promo-
tora de inovação social, que estimula o desenvolvimento regio-
nal sustentável do território, em conjunto com a sociedade civil, 
ONGs e movimentos sociais. Isso se dá no sentido de viabilizar 
universidades mais inclusivas, em que a conjugação dos saberes 
popular e acadêmico contribua para que essas instituições pos-
sam ser vistas como instituições próprias do semiárido. Tal pro-
cesso implica a criação de um modelo universitário voltado ao 
atendimento das demandas e necessidades do semiárido e que 
contrarie a lógica do capital ao se colocar a serviço do social, en-
tendendo que a educação não pode se prestar a apenas auferir 
lucros aos grandes grupos privados de educação. Por isso, a apro-
priação pelo social das ferramentas surgidas para auxiliar na 
disputa pela concorrência, tais como a gestão e a inovação, deve 
auxiliar na busca por suprir as necessidades da sociedade. Isso 
beneficiaria os moradores do semiárido e auxiliaria na inserção 
da região no desenvolvimento do país, dentro de uma perspec-
tiva mais ampla, na qual o semiárido seja observado não apenas 
pelo viés econômico, mas por seus aspectos físicos, biológicos, 
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CONTRIBUIÇÕES DA INOVAÇÃO SOCIAL PARA A EDUCAÇÃO 
SUPERIOR NO SEMIÁRIDO



140

Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

históricos, sociológicos e culturais, entre outros. Dessa forma, 
a educação superior para o semiárido manteria, como política 
pública, a universidade pública, gratuita, de qualidade e identifi-
cada com o território em que se situa. 

Palavras-chave: Inovação social. Gestão social. Educação. 
Semiárido.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo entender as contribuições 
que a educação superior e a inovação social podem trazer aos 
sertanejos do semiárido. Diante da conjuntura iniciada pelo 
governo Michel Temer, caracterizada pela diminuição dos in-
vestimentos públicos em diversas áreas que contribuíam para 
amenizar a desigualdade social entre as regiões brasileiras, é 
importante ressaltar que a inovação social representaria uma 
relevante ação da sociedade em direção ao combate dessa desi-
gualdade. As políticas públicas do governo federal, atualmente, 
são inspiradas no Estado mínimo, em que parte dos direitos da 
população brasileira são entregues para a exploração privada, 
sendo ofertados como mera prestação de serviços, notadamente 
no que se refere à saúde, segurança e educação.

Entendendo que o desenvolvimento regional sustentável 
deve ser estimulado por um conjunto de políticas públicas, den-
tro dessa conjuntura neoliberal, a inovação social é uma das fer-
ramentas que podem ser utilizadas no contexto do semiárido, 
um território que, nos últimos anos, tem modificado a forma 
como se insere na realidade social brasileira. A necessidade de 
produção de novos conhecimentos para atuação na região aponta 
a educação como uma das áreas na qual se deve realizar interven-
ções que influenciarão positivamente o semiárido. 

As políticas públicas de expansão de campi universitários e 
ampliação do acesso de camadas mais pobres da população bra-
sileira, marcadamente presentes na última década, estão agora 
ameaçadas. Faz-se necessária a defesa dessas políticas pela so-
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ciedade civil, ao mesmo tempo em que se adote na administra-
ção das instituições um modelo de gestão comprometido com o 
social, garantindo não apenas as conquistas, mas a sua amplia-
ção, uma vez que o déficit que ensejou essas políticas públicas de 
interiorização e acesso às universidades ainda perdura.

Realizar a valorização dos saberes populares é repensar a 
educação para além do capital. A educação não deve limitar-se ao 
consumo de cultura, ela precisa ser promotora da “transformação 
desses saberes mediante a problematização dos conhecimentos, 
dos valores, dos comportamentos, enfim, de todo o cabedal cultu-
ral” (SILVA, 2006, p. 21). É realizando essa premissa, continua a au-
tora, que a educação torna-se necessária no processo de negação da 
realidade atual e afirmação de uma outra. A formação profissional 
ministrada nas universidades deve formar quadros que dialoguem 
com os saberes populares e que possam, conjugando esses com os 
saberes acadêmicos, produzir conhecimento relevante. Aqui se rea-
liza a importância deste trabalho, ao propor que isso seja feito por 
meio de duas ferramentas: educação e inovação social. 

METODOLOGIA

O presente trabalho enquadra-se como uma pesquisa ex-
ploratória, que, de acordo com Gil (2008), é o modo de pesquisa 
que se caracteriza por ter como objetivo principal desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, a serem utilizados para 
a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesqui-
sáveis para estudos posteriores. Ainda de acordo com o autor, 
as pesquisas exploratórias são as que possuem o planejamento 
menos rígido, pois buscam proporcionar uma aproximação dos 
fatos. Oliveira (2011) acrescenta, ainda, que a pesquisa explora-
tória possui um processo de pesquisa flexível e não estruturado, 
ou seja, é mais espontânea. 

A utilização desse tipo de pesquisa permite a utilização de 
métodos mais amplos e versáteis, sendo úteis para realizar diag-
nósticos das situações, explorar alternativas e mesmo descobrir 
novas ideias (OLIVEIRA, 2011). Tais características puderam ser 
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utilizadas por este trabalho para apresentar o cenário em que a 
educação e a gestão e a inovação social poderiam atuar, possibili-
tando aprofundar o conhecimento sobre o assunto.

Para Oliveira (2011), a pesquisa bibliográfica é parte de todo 
trabalho científico e caracteriza-se como uma coleta de dados se-
cundários, fornecendo um valoroso guia analítico para a pesquisa. 

Para que os dados coletados para esta pesquisa fossem re-
levantes, realizou-se um levantamento bibliográfico, uma pes-
quisa “desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2008, p. 50). 
A pesquisa atual é feita exclusivamente de fontes bibliográficas, 
como parte exploratória de uma pesquisa sobre a universidade 
no semiárido. Esse trabalho dialogará com as fontes e apresen-
tará as contribuições para o desenvolvimento sustentável do se-
miárido, sob a perspectiva da gestão social. 

DESENVOLVIMENTO

As economias de mercado têm estimulado pesquisas sobre 
inovação e o seu uso nas mais diversas organizações, sejam pú-
blicas ou privadas, mantendo o enfoque segundo o qual a inova-
ção é uma ferramenta para garantir competitividade no mercado 
e tornar a organização mais lucrativa (JULIANI, 2014). Diante 
dessa constatação, utilizar a inovação em organizações do setor 
público parece deslocado, uma vez que acaba por direcionar “o 
investimento público para o aumento de competitividade em de-
trimento do desenvolvimento social” (JULIANI, 2014, p. 2). 

A inovação a ser utilizada no setor público deve ser repen-
sada para que gere mudança social, buscando a solução dos pro-
blemas que afligem populações inteiras, o que lhe confere um 
caráter diferente, denominado de inovação social. De acordo 
com Juliani (2014, p. 5), 

Inovação social é um modo de criar novas e mais efetivas res-
postas aos desafios enfrentados pelo mundo hoje. É um campo 
em que não há limites, que pode ser desenvolvido em todos os 
setores, público, sem fins lucrativos e privado, e no qual as ini-
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ciativas mais efetivas ocorrem quando existe colaboração entre 
os diferentes setores, as partes interessadas e os beneficiários. 
Inovação social é uma nova ideia ou uma ideia melhorada que, 
simultaneamente, atende as necessidades sociais e cria novas 
relações sociais.

Com isso, a construção, por meio de aprendizagem cole-
tiva, de ações, ideias, novos conhecimentos ou a melhoria de 
conhecimentos, com objetivo de suprir ou de superar as necessi-
dades sociais dos atores envolvidos compreende inovação social, 
que visa, ainda, à inclusão social, à capacitação e ao empodera-
mento desses atores. Juliani (2014) lista, como atores da ino-
vação social, os beneficiários da inovação, os governos, ONGs e 
movimentos sociais, os quais devem atuar

(...) reciprocamente, por isso, é essencial que haja cada vez mais 
atores dispostos a envolver com esse modo de mudar e benefi-
ciar a sociedade. Recorrentemente tais atores despendem esfor-
ços para suprir determinada necessidade, a fim de que esta seja 
atendida de forma o mais precisa possível (JULIANI, 2014, p. 9).

Para uma inovação social, os atores devem identificar uma 
necessidade que não está sendo atendida ou que está sendo mal 
atendida e gerar ideias sobre como suprir essa necessidade. Essa 
ideia precisa ser testada por meio da construção de modelos 
ou protótipos que, aplicados, devem ser avaliados, corrigidos 
ou melhorados para que possam evoluir e ser desenvolvidos na 
prática. Após essa fase, a ideia deve ser “alimentada, ampliada, 
replicada, adaptada a outras realidades (espalha-se) ou ainda 
franqueada. A última fase é a do aprendizado e a da adaptação” 
(JULIANI, 2014, p. 9).

Para Souza e Silva Filho (2014), as particularidades da re-
gião semiárida e as necessidades de mudanças que melhorem as 
condições de vida para a população do território demandam um 
novo olhar, que pode ser melhor compreendido sob a ótica da 
inovação social. É essa abordagem sobre o semiárido que pode 
influenciar os estudos e pesquisas sobre o território e estimular 
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as transformações sociais, notadamente, por meio de uma nova 
abordagem da educação, que contrarie a busca da lógica mercan-
til e privilegie o social.

O território semiárido brasileiro é o maior do mundo, 
com uma população que ultrapassa os 21 milhões de habitan-
tes (SILVA, 2016). De acordo com Bursztyn e Chacon (2011), as 
cidades do semiárido têm poucas características urbanas, exer-
cendo funções ligadas à prestação de serviços públicos, muitas 
vezes, precários, e à atividade comercial, sendo que “as cidades 
de maior porte começam a revelar um perfil mais caracteristi-
camente urbano, com atividades industriais e serviços mais di-
versificados, mas o quadro geral ainda é de forte vinculação ao 
campo” (BURZSTYN; CHACON, 2011, p. 44).

Durante boa parte de sua história, o semiárido brasileiro 
foi visto como uma região problema (QUEIRÓZ, 2009). A soma 
de julgamentos superficiais sobre o território com os interesses 
políticos das elites locais acabou por construir essa visão, pela 
qual os diversos problemas do semiárido seriam produtos das 
condições naturais (SILVA, 2003), tais como a seca, apontada 
como a principal responsável pelo atraso do território. No en-
tanto, responsabilizar a seca é apenas uma forma de encobrir

[...] as formas dominantes da exploração econômica que cria-
ram e reproduziram a concentração das riquezas e do poder 
político, gerando miséria e dependência de milhares de serta-
nejos. A concentração fundiária e a exploração da mão-de-obra 
dos sertanejos têm destaque na explicação da manutenção da 
miséria na região semiárida (SILVA, 2003, p. 362).

Na verdade, o sertanejo e seus problemas não são tanto 
resultado de uma natureza inclemente quanto resultado do de-
senvolvimento das forças produtivas do semiárido, uma vez que 
“o modo de produção da vida material condiciona o processo em 
geral de vida social, político e espiritual” (MARX, 1986, p. 25). 

Na busca por soluções para o território, Silva (2003) iden-
tifica dois paradigmas formulados para atuar no semiárido: o de 
combate às secas, com fins economicistas de exploração e produ-
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ção de riquezas, e o de convivência com o semiárido, paradigma 
este ainda em construção. É na construção desse paradigma que 
a inovação social pode contribuir.

Para o primeiro paradigma, o semiárido seria uma região 
problema, portanto não possuiria nem produziria conheci-
mento, com um povo sem educação e atrasado, o que justificaria 
que o conhecimento necessário para a resolução de seus proble-
mas fosse imposto, vindo de fora da região, reforçando precon-
ceitos e exclusões; essa é a premissa básica do combate à seca 
(BAPTISTA; CAMPOS, 2013). De acordo com Buarque (2001), o 
combate às secas surgiu no século XIX, quando a região deixou 
de ser um polo dinâmico do país e começou a ser vista como uma 
região de solos pobres, afetada periodicamente pelas secas, cuja 
solução passava pela engenharia: a construção de represas foi 
pensada para o Nordeste, e criou-se o Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS).

O DNOCS se converteu no instrumento de redenção do Nor-
deste. Durante décadas, foi essa a solução buscada e durante 
décadas ela não foi encontrada. O trabalho do DNOCS, apesar 
do êxito técnico de criação de grandes reservatórios, em nada 
mudou a situação de nítida penúria de uma parte considerável 
da região nordestina (BUARQUE, 2001, p. 373).

Para Pereira (2013), essa política concentrava terra, água e 
poder, negando direitos à população e perpetuando sua depen-
dência, além de ser ineficaz, pois a abordagem tecnocrata, consti-
tuída por ações emergenciais, de curto prazo, não conseguia nem 
mesmo realizar o que se propunha: combater a seca. A saída es-
tava na convivência, com ações pensadas em longo prazo. Ações 
que não podem ser pensadas separadamente de uma ação contex-
tualizada com a educação (QUEIRÓZ, 2009). Para Serra e Rolim 
(2013), existe uma estreita ligação entre educação e desenvolvi-
mento, dentro do entendimento de que “a educação não é neutra. 
Ela perpetua e muitas vezes, reproduz aquilo que se vive na so-
ciedade, seja para construir ou desconstruir estigmas e ideias. Ou 
seja, serve a um projeto político de sociedade” (PEREIRA, 2013, 
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p. 117). Daí o porquê de a democratização da sociedade perpassar 
todas as questões relacionadas à educação. O acesso à educação 
foi negado durante anos à população do semiárido:

Primeiro, porque a população mais pobre do semiárido ficou sem 
acesso às possibilidades de “educar-se” nos moldes oficiais deter-
minados pelo país e suas autoridades, através do acesso à escola, 
universidades e livros, pois assim se tornava mais vulnerável e 
manipulável; depois, porque eram coibidas, pela força, quaisquer 
tentativas existentes de organizar-se e produzir outro conheci-
mento; e, finalmente, porque seus conhecimentos e processos 
educacionais eram catalogados e tidos como folclore, magias, su-
perstições, diabólicos, ridicularizados e, por isso, deviam ser con-
denados e evitados (BAPTISTA; CAMPOS, 2013, p. 100-101).

As estratégias de convivência com o semiárido “relacio-
nam-se a um processo de aprendizagem social, através de um 
novo olhar sobre o semiárido, considerando suas particularida-
des e potencialidades” (BEZERRA; ROSITO, 2011, p. 185). Para 
que se efetuem, é preciso que estejam em consonância com a 
educação, não a tradicional, mas uma forma de educação adap-
tada ao semiárido, na qual,

[...] a estratégia de convivência ajudará os alunos, os profes-
sores e as famílias a compreenderem a importância do meio 
ambiente, partindo para uma visão crítica em relação à pre-
servação da natureza, à valorização do trabalho agrícola e sua 
cultura. O objetivo é que haja uma melhor convivência com o 
semiárido, além de o desenvolvimento da comunidade e de sua 
qualidade de vida (BEZERRA; ROSITO, 2011, p. 185).

Queiróz (2009, p. 134) aponta que, para atuar numa pers-
pectiva de convivência com o semiárido, faz-se “necessário que 
se tenha bem delineado quais as competências que existem e que 
podem, a partir de ações específicas, transformar e consolidar 
o semiárido como uma região capaz de se integrar à dinâmica 
econômica do país”. O delineamento dessas competências e a 
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criação de métodos para que possam ser trabalhadas é uma das 
várias funções que a educação no sertão semiárido pode assumir. 
A criação de novas universidades e campi na região, na última 
década, contribui também para o desenvolvimento desse para-
digma, afinal, a criação de instituições de ensino superior

[...] gera condições favoráveis para refletir acerca dos problemas 
que atingem este território e a partir daí contribuir com conhe-
cimentos úteis à proposição de políticas públicas com foco no 
desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo a dependência 
em relação às capitais do nordeste quanto à formação profissio-
nal em áreas específicas tem sido sanada ao longo desta década 
(BARRETO; CHACON; NASCIMENTO, 2013, p. 180).

Desse modo, como aponta Burzstyn e Chacon (2011), a 
oferta de educação técnica e superior pode contribuir não só para 
o fornecimento de mão de obra qualificada, como ainda pode ser 
uma ferramenta para evitar a emigração de parte da população. 
Por isso, deve-se ter claro, no momento da concepção, que esses 
cursos técnicos e/ou superiores irão formar

[...] os técnicos/pesquisadores/professores que irão atuar no se-
miárido e, portanto, será de grande significado que as discipli-
nas desses cursos, pelo menos aquelas que sejam profissionali-
zantes tenham uma inserção da questão do semiárido de modo 
a ajudar na formação dos estudantes para compreenderem a 
região e possam contribuir com inovações relevantes para o de-
senvolvimento do semiárido (QUEIRÓZ, 2009, p. 139).

O ensino tradicionalmente ofertado no sertão semi-
árido ampliava a sensação de desprezo pelo semiárido e até 
mesmo estimulava o êxodo para outras regiões. Moldada de 
acordo com a política de combate às secas, a educação era 
usada para “manter as pessoas do Semiárido, especialmente 
do campo, ignorantes, analfabetos e desprovidos de qualquer 
conhecimento que os ajudassem a enfrentar a situação de des-
caso e discriminação que sofriam” (PEREIRA, 2013, p. 118). 
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Mesmo os cursos técnicos e superiores voltavam-se para “pa-
drões tecnicistas e produtivistas da agricultura convencional, 
com vistas a produzir mais a qualquer custo, seja ele da saúde 
das pessoas, da depredação da natureza ou da desertificação” 
(BAPTISTA; CAMPOS, 2013, p. 101). Na prática, desconside-
rava-se o que já existia na região, seus recursos, tanto natu-
rais quanto humanos, realizando uma desertificação de ideias, 
de propostas e de iniciativas que pudessem surgir do próprio 
semiárido. Com a prática da convivência com o semiárido, a 
educação valorizaria “as lutas e as conquistas do povo desta 
região diante do desafio de viver em um lugar estereotipado 
historicamente de inviável” (PEREIRA, 2013, p. 116). 

No caso do semiárido, a educação deve pensar nas especi-
ficidades desse território, possibilitando uma nova percepção do 
semiárido, integrando as ações da universidade ao contexto dos 
alunos (BEZERRA; ROSITO, 2011). A universidade pode

[...] desempenhar um papel determinante no processo de de-
senvolvimento regional, que ultrapassa a mera condição de for-
madoras de profissionais para o mercado de trabalho. De fato, 
as universidades podem se transformar nos principais difuso-
res do crescimento econômico de suas regiões na medida em 
que produzem conhecimento... (SERRA; ROLIM, 2013, p. 83).

A universidade contribuiria para a profissionalização de 
cientistas das mais variadas disciplinas, forjando novos instru-
mentos para transformar o mundo rural (GARCIA; PALMEIRA, 
2001, p. 71) e, assim, reconstruir ou mesmo criar uma relação de 
convivência entre a população do semiárido e a natureza, sendo 
respeitada a sustentabilidade ambiental, a qualidade de vida do 
sertanejo e o incentivo a atividades econômicas adequadas ao 
bioma da caatinga (SILVA, 2003). Levando em consideração que 
a expansão do Ensino Superior em direção a áreas antes desas-
sistidas do país deve
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[...] contribuir de forma concreta para mudanças de atitude fren-
te ao crescimento econômico, aos problemas e oportunidades 
por ele causados, como por exemplo, melhorando a formação 
profissional de sua população, possibilitando a formação crítica 
e por consequência melhor participação na vida política, desen-
volvendo estudos que subsidiem políticas públicas, oferecendo 
capacitação docente com foco na educação básica, implantando 
ações de extensão com fins de promover a sustentabilidade, en-
tre outras tantas contribuições que as IES podem e devem ofere-
cer (BARRETO; CHACON; NASCIMENTO, 2013, p. 182).

Dessa forma, a educação superior, no semiárido, teria a 
missão, entre outras, de promover o desenvolvimento sustentá-
vel, realizando pesquisas que não se submetessem aos interesses 
das elites locais (GARCIA; PALMEIRA, 2001). Ela “deve mobili-
zar e explorar as potencialidades locais e contribuir para elevar 
as oportunidades sociais, as viabilidades e a competitividade da 
economia local, assegurando a conservação dos recursos natu-
rais locais” (BEZERRA; ROSITO, 2011, p. 184). Esse é o cenário 
que representa um efetivo engajamento da universidade com 
o território semiárido, um compromisso efetivo da instituição 
com o desenvolvimento econômico, social e cultural das regiões 
onde esteja implantada, construindo um projeto político que 
possa contribuir para imprimir um caráter mais dinâmico ao se-
miárido, fazendo-o inserir-se na economia de forma competitiva 
(SERRA; ROLIM, 2013). Baptista e Campos (2013) destacam al-
gumas ações que podem nortear a educação do semiárido:

• valorização do conhecimento dos agricultores, pro-
movendo o resgate das práticas da comunidade, qua-
lificando e incentivando a produção de conhecimentos 
entre os agricultores;

• respeito à história e à vida das pessoas, considerando-
-as protagonistas de suas histórias;

• formação de técnicos que, em vez de impor conhecimen-
tos e técnicas, dinamizem os processos das comunida-
des, intermediando debates e incentivando a produção 
e as trocas de conhecimentos nas comunidades.
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Somada a essas ações, aponta-se a constituição de redes 
com instituições e ONGs presentes no semiárido, para que 
atuem sistematicamente na intervenção e na formulação de 
políticas públicas, realizando estudos, formação e publicações 
sobre a convivência com o semiárido. Essas redes, ainda, atu-
ariam na assistência técnica aos agricultores e suas comunida-
des, adotando novos paradigmas científicos para a construção 
do conhecimento, evitando o reducionismo e a ideia de neu-
tralidade da educação e do conhecimento por ela produzido e 
considerando os saberes produzidos pela comunidade quando 
da construção desse conhecimento.

Essa concepção de convivência com o semiárido implica a re-
construção de valores, princípios e prioridades que orientem 
novas concepções de desenvolvimento sustentável, que depen-
dem, em grande parte, de mudanças de conhecimentos e atitu-
des por parte da população e, principalmente, dos governantes, 
construindo e implementando políticas de educação inclusiva e 
contextualizada que garantam acesso, qualidade e respeito às di-
versidades do semiárido. É nesse espaço que a escola/educação 
adquire uma importância significativa: a de estar colaborando 
com a formação desses valores e o estabelecimento de priorida-
des para a região semiárida (BEZERRA; ROSITO, 2011, p. 186).

O que se deseja nesse processo é que a universidade possa 
reconhecer-se e ser reconhecida pela comunidade como parte 
dela e não como uma instituição estranha. Para isso, a comuni-
dade acadêmica deve possuir

[...] a disposição de mostrar que o Semiárido é um espaço cheio 
de possibilidades, e que a sociedade que ali habita pode e deve 
ser incluída no processo de desenvolvimento de todo o país. 
Não como uma região pobre e dependente, mas como uma 
região com riquezas naturais, culturais e sociais que apontam 
para um modelo sustentável, e que permitem que a região se 
insira ativamente, de forma complementar ao processo nacio-
nal (BARRETO; CHACON; NASCIMENTO, 2013, p. 189-190).
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Silva (2003) diz que a complexidade do semiárido pede a 
constituição de novas formas de pensar, sentir e agir. Como co-
loca Pereira (2013, p. 120), “a educação, para ser contextualizada 
no Semiárido brasileiro, precisa respeitar os saberes e experiên-
cias dos sujeitos que residem na região e promover um processo 
de ensino-aprendizagem que parta desse pressuposto”. Na ver-
dade, a educação superior a ser implementada no semiárido deve 
basear-se em outro modelo de universidade, diferente do que 
atua nos grandes centros, pois

Estabelecer uma universidade que se abra à complexidade do 
semiárido implica a assunção de novas formas da universidade 
se relacionar interna e externamente. Implica em mais demo-
cracia, em maior participação dos servidores técnicos, dos estu-
dantes e da comunidade na gestão da instituição, na elaboração 
de seus princípios e normas (SILVA, 2016, p. 75-76).

 

As universidades não podem apenas se estabelecer fisica-
mente, é preciso que elas, no contato com o semiárido, transfor-
mem-se e possam responder às demandas do território criando 
conhecimento que leve em consideração tanto o saber acadê-
mico, quantos os saberes populares, realizando, na prática, o pa-
radigma da convivência com o semiárido.

Para tanto, conjugar a inovação social e a educação é fun-
damental para construir soluções coletivas que levem em conta 
a realidade da região, buscando escapar do economicismo e en-
xergando o território para além da lógica de mercado. Essa é uma 
tarefa que não é das mais fáceis, haja vista a predominância no 
governo federal de políticas neoliberais, em que predomina a 
concepção de Estado mínimo e de redução de investimentos em 
políticas que contribuíam para a diminuição das desigualdades 
regionais e sociais.

Educar é uma prática que se realiza e se elabora dentro dos 
espaços públicos. Assim, uma abordagem que privilegie um mo-
delo mais sensível às demandas e necessidades do social retrata 
as contribuições da educação para o desenvolvimento sustentá-



152

Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

vel do semiárido em um escopo mais amplo e mais dialógico, en-
volvendo os diversos atores que atuam no território. 

O exercício da gestão deve abandonar as premissas indivi-
dualistas e buscar a prática de construção coletiva da adminis-
tração. Isso implica estimular a participação da sociedade, num 
contexto de cidadania ampla, em que a sociedade civil se veja in-
clusa nas decisões da gestão. As ações de democracia direta reali-
zadas nos movimentos sociais, o planejamento e a ação de ONGs, 
que, sem fins lucrativos, atuam junto a comunidades carentes e/
ou a públicos específicos, constituem experiências participativas 
importantes para a ampliação da gestão sob a perspectiva social, 
uma vez que, como observa Tenório (2005), é preciso inverter os 
binômios Estado/sociedade e capital/trabalho para sociedade/
Estado e trabalho/capital, sinalizando que a sociedade e o traba-
lho precisam ser os protagonistas dessa relação. 

As universidades do semiárido precisam acolher os diver-
sos atores da região para que essas instituições possam desen-
volver-se. Não seguindo os modelos que prevalecem nos grandes 
centros, a quilômetros de distância, mas dentro de uma pers-
pectiva sertaneja, em que o conhecimento possa ser criado num 
modelo inovador, voltado para solucionar as questões que se co-
locam para o território. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O semiárido é um território complexo e, como tal, possui 
“a necessidade de um princípio de explicação mais rico do que 
o princípio de simplificação (separação/redução), que podemos 
denominar princípio de complexidade” (MORIN, 2014, p. 30). O 
que se propõe para o semiárido, nesta pesquisa, é entendê-lo den-
tro de seu contexto físico, cultural, biológico, sociológico, histó-
rico, entre outros. Por isso, a necessidade de um modelo de gestão 
que utilize também de diversas perspectivas e que dialogue com 
esse contexto rico e complexo em que se insere o território. 

O exercício da cidadania por parte da sociedade civil do 
semiárido permitirá que esta, envolvida na resolução de seus 
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problemas, entenda que pode tomar em suas mãos seus des-
tinos e abdicar das soluções simplistas que impedem o terri-
tório semiárido de desenvolver suas plenas potencialidades. 

Para que o semiárido abandone de vez o paradigma de 
combate às secas e assuma o de convivência com o semiárido, 
é preciso conjugar a inovação social por meio da educação.
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RESUMO

Desde que assumiu a Prefeitura de Fortaleza, em 2013, Roberto 
Cláudio tem acenado em direção à sociedade civil para a cons-
trução de “uma cidade mais acessível, justa e acolhedora” para 
os seus e para aqueles que a visitam. O Plano Fortaleza 2040, 
iniciado em 2014, revela as distintas cidades formuladas em 
seu plano de governo. Reverbera, contudo, um planejamento de 
curto, médio e longo prazos para a cidade que se quer. Embora o 
plano abarque seis dimensões (além do eixo zero), a investigação 
está centralizada no último eixo, ou seja, na governança munici-
pal. O estudo traz como metodologia uma pesquisa de natureza 
documental, descritiva e de abordagem qualitativa, desenvol-
vida pela análise bibliográfica, com aplicação da técnica de en-
trevista. Para tanto, a pesquisa, como o próprio Plano Fortaleza 
2040, está organizada em três seções, cujos objetivos são: (i) 
descrever a Fortaleza de hoje; (ii) relatar a cidade que se quer 
para o futuro; (iii) registrar os caminhos por meio das diretri-
zes, planos, ações. O resultado encontrado retrata que a partici-
pação deu-se pela provocação e consentimento do poder público; 
que o controle ocorre por meio do observatório da cidade, dos 
fóruns instituídos nos bairros e nas setoriais. Embora o plano 
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ENSAIO DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA DE FORTALEZA A PARTIR DO PLANO FORTALEZA 2040
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tenha sido participativo, sua avaliação tem cunho positivista/ge-
rencialista, baseada na eficiência, eficácia e efetividade, e apre-
senta dissenso quanto a Fortaleza que se quer, bem como sobre 
a referida participação. 

Palavras-chave: Políticas públicas. Gestão municipal. Participação. 
Controle social.

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo apresentar um en-
saio acerca do Plano Fortaleza 2040, idealizado pela Prefeitura 
Municipal de Fortaleza, na gestão do prefeito Roberto Cláudio. 
O plano conta com a coordenação do Instituto de Planejamento 
de Fortaleza (Iplanfor), o apoio técnico e administrativo 
da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) e da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Tem o intuito de pensar 
a cidade a partir do seu presente, daquilo que se deseja para o 
futuro e de como realizar tais transformações. 

O município de Fortaleza está localizado no norte do 
estado do Ceará, Nordeste do Brasil, e tem extensão territo-
rial absolu ta de 313,14km². Ao norte, limita-se com o oceano 
Atlântico e com uma pequena porção do território de Caucaia; 
ao sul, com os municípios de Maracanaú, Itaitinga, Pacatuba 
e Eusébio; a oeste, com Caucaia e Mara canaú; e a leste, 
com Eusébio, Aquiraz e o oceano Atlântico (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2015d). 

O “Fortaleza 2040” é um plano de desenvolvimento es-
tratégico para a cidade e para a sociedade, iniciado em 2014 e 
finalizado em dezembro de 2016 (primeira gestão do prefeito 
Roberto Cláudio). O plano foi elaborado por uma equipe de for-
mação interdisciplinar e está dividido em três dimensões: (i) 
Plano de Desenvolvimento Econômico e Social; (ii) Plano Mestre 
Urbanístico; (iii) Plano de Mobilidade Urbana. É composto por 
três fases: (i) Fortaleza hoje, na qual foi realizado um diagnós-
tico da cidade; (ii) Fortaleza 2040, momento de idealização da 
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cidade que se quer no futuro; (iii) definição de diretrizes, planos 
e ações para se chegar aos objetivos propostos. Baseia-se, ainda, 
num tripé de participação social circunscrito pelo (i) núcleo ter-
ritorial; (ii) núcleo setorial; (iii) núcleo governamental. O plano 
contou com a presença de mais de oito mil participantes3 nos 
encontros territorial, setorial e institucional, além das manifes-
tações ocorridas na plataforma virtual da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza.

O eixo seis trata da governança municipal, que possui duas 
estratégias para a implementação do plano: de um lado, está an-
corada no Executivo municipal uma estrutura organizacional e 
processo de gestão composto por escritório e núcleos de gestão 
de projetos (em rede), como também um conjunto de câmaras 
setoriais e comissões; do outro, existe o Observatório da Cidade, 
responsável pelo controle social do Plano Fortaleza 2040. São, 
por conseguinte, dois “ambientes”, um interno ao governo e ou-
tro externo, respectivamente. 

De acordo com o plano, em Fortaleza, existem 285 con-
selhos escolares, 112 conselhos locais na área da saúde, 6 con-
selhos tutelares, 6 conselhos regionais de saúde, 30 conselhos 
municipais de políticas públicas. O Instituto de Planejamento 
do Município (Iplanfor), em pesquisa realizada no universo dos 
conselhos de políticas públicas, no ano de 2014, constatou que 
somente 54% dos conselhos estavam ativos, 36% não tinham re-
gimento interno, 71% dos representantes não eram paritários, 
apresentando maioria composta pelo poder público, e 79% não 
possuíam plano de trabalho.

O estudo aqui apresentado traz como metodologia uma 
pesquisa de natureza documental, descritiva e de abordagem 
qualitativa, desenvolvida por meio da análise bibliográfica, com 
aplicação da técnica de entrevista. Para tanto, a investigação, 
como o próprio Plano Fortaleza 2040, está organizada em três 

3 Duas entrevistadas relataram a presença de mais de dez mil participantes. Uma delas, servidora pública 
de carreira, com mais de 33 anos no serviço público municipal, diz ter sido o maior ensaio de planejamento 
participativo vivenciado na cidade.
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seções, cujos objetivos são: (i) descrever a Fortaleza de hoje; (ii) 
relatar a cidade que se quer para o futuro; (iii) registrar os cami-
nhos por meio das diretrizes, planos, ações, sistema de gover-
nança e controle social, para acompanhamento, monitoramento 
de resultados, além da introdução e considerações.

DESENVOLVIMENTO

Fortaleza hoje

O Plano Fortaleza 2040 foi pensado a partir do plano de 
governo do então candidato à Prefeitura de Fortaleza, Roberto 
Cláudio, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), no ano de 2012, 
dividido sob a nomenclatura de 12 cidades.4 O projeto visa a 
transformar Fortaleza numa cidade mais justa, acolhedora. A 
cidade cresceu de forma desordenada, com abismos e desigual-
dades sociais, resultando numa cidade com diversos problemas, 
por isso a necessidade de criar um plano mestre urbanístico de 
mobilidade urbana e de desenvolvimento socioeconômico. 

Ainda na campanha eleitoral, percebeu-se, contudo, 
segundo Luiza (informação verbal),5 que o Plano Diretor 
Participativo de Fortaleza (PDPFOR/2009) não tinha uma pro-
posta urbana razoável. Era preciso, nesse sentido, pen sar um 
plano includente, com integração das políticas públicas, riqueza 
e redistribuição de renda, e de longo prazo, com duração de pelo 
menos 20 anos, porque uma transformação não acontece numa 
única gestão. Um plano em que a população tivesse senso de per-
tença, porque as demandas tinham que ser da sociedade e não 
elaboradas a partir dos técnicos governamentais. 

Em entrevista, a servidora municipal Maria informou que 
a revista “Iniciando o diálogo” foi apresentada aos secretários re-

4 Cidade saudável, conhecimento, mobilidade e acessibilidade, segura e pacífica, produtiva e empreende-
dora, criativa e inovadora, sustentável, juventude, esportiva, tolerante e inclusiva, planejada, participativa, 
transparente e justa (COMISSÃO PLANO DE GOVERNO, 2012, p. 15-16).

5 Este e outros nomes de entrevistados para a presente pesquisa são pseudônimos, adotados com o intuito 
de preservar a privacidade dos sujeitos.
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gionais, que se encarregaram de eleger articuladores para serem 
o canal entre o Iplanfor e os bairros. Esses articuladores ficaram 
responsáveis por mapear nos bairros as entidades, instituições e 
lideranças comunitárias existentes. Posteriormente, a partir dos 
dados coletados, foram elaborados relatórios. O novo desafio foi 
eleger coordenadores dos bairros para discutir sobre a história 
econômica, política, social, cultural do bairro.

A primeira fase do projeto, “A cidade que temos (Fortaleza 
hoje)”, diz respeito ao diagnóstico da cidade nos mais diferentes 
matizes, uma interpretação do real a partir de três grupos distin-
tos da sociedade que se entrelaçam no dia a dia da metrópole: o 
olhar da pessoa a partir do seu bairro; a perspectiva setorial dos 
grupos patronais, sindicalistas, instituições corporativas, movi-
mentos sociais; a dinâmica dos atores públicos pertencentes às 
esferas municipal, estadual e federal, que formulam, implemen-
tam, avaliam políticas públicas. A discussão sobre a “Fortaleza 
de hoje” tinha como objetivo construir uma identidade coletiva 
sobre a cidade, em que fosse possível reconhecer o que existia, o 
que não existia, o que existia, mas necessitava de melhoramento, 
os problemas, as potencialidades. 

Para cada público, foi idealizado um “caderno de trabalho” 
distinto. O caderno do núcleo bairros era composto por cinco 
pontos: (i) caracterização do bairro; (ii) situação da infraestru-
tura e mobilidade; (iii) serviços existentes; (iv) integração social; 
(v) economia do bairro. Trazia, ainda, de forma lúdica e singu-
lar, um mapa do bairro para os moradores pintarem com seis 
cores: azul para as principais áreas utilizadas pela comunidade; 
vermelha para áreas mais violentas; marrom para identificação 
dos espaços com problemas de acidentes de trânsito; amarela, lo-
calização dos moradores que representam a memória do bairro; 
preta, problemas de lixo, esgoto e água suja a céu aberto, insetos 
e ratos; verde, foco no comércio, indústria e serviço do bairro 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, s/d(a)). 

Nos bairros, a simbologia e representatividade das cores 
traziam um retrato da perversa realidade, em que, por vezes, a 
criminalidade substitui o Estado e até participa do planejamento 
da cidade. Além disso, percepções da relação com a cidade, o que 
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as pessoas dão para Fortaleza e o que o município retribui em 
forma de serviço e de políticas públicas, pautaram o diagnóstico. 

Para Luiza, as tessituras das relações de poder interna e 
externa e do posicionamento ideológico do plano, muitas vezes, 
divergiram do posicionamento institucional da própria prefei-
tura. Houve avanços em algumas pastas, no entanto, em outras, 
o corporativismo permaneceu. 

Abaixo, um desenho das formas de participação do plano:

Figura 1 – Núcleos de participação

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza (2014, p. 11).
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Na primeira fase do projeto, participaram mais de 1.800 
pessoas, tanto representantes de bairros como de instituições. 
O retrato da cidade traz um diagnóstico preocupante. Os dados 
elaborados a partir do tripé dos núcleos elencados acima foram 
organizados a partir de sete temas. O contexto social é marcado 
pela desigualdade social e espacial que introduziu Fortaleza no 
rol das dez cidades mais violentas do mundo, sendo a quinta 
mais desigual.6 

 Quanto ao índice de pobreza,7 Fortaleza tem um percen-
tual de 13,6% e consegue ficar abaixo de capitais como Salvador, 
com 14,2%, e Recife, com 15,1%. A cidade de Curitiba ocupa a 
melhor colocação, com 3,8%. Sobre o índice de desigualdade Gini 
– que vai de 0 a 1, no qual, quanto mais perto de 0, melhor é a 
distribuição e, quanto mais perto de 1, maior o nível de desigual-
dade –, Fortaleza apresentou, em 2010, um índice de 0,61, fi-
cando novamente abaixo nos dados comparativos com Salvador 
(0,63) e Recife (0,68). Dados assustadores são revelados quando 
o tema é violência. Se, em 2002, a taxa de homicídio era de 18 por 
100 mil habitantes, em 2012, já atingia 69. Com maior impacto 
na faixa etária de 15 a 29 anos e no espaço periférico da cidade, 
a taxa saltou de 35,8, em 2002, para 164,3, dez anos depois, e 
o tráfico de drogas aparece como principal fator (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, s/d(d)).

No que se refere ao fator educação, é plausível a melhoria 
encontrada nas escolas públicas, mas ainda persiste um distanci-
amento qualitativo entre escolas públicas e privadas. No campo 
da saúde, o que chama atenção são as mortes por causas exter-
nas, classificadas por acidentes e assassinatos. No maior hospital 
de trauma, o Instituto José Frota (IJF), diariamente, dão entrada 
cerca de 40 a 80 vítimas de acidentes com motos. Outro fator 
preocupante é o crescente uso abusivo de drogas, que gera uma 
rede de problemas e conflitos. Esses ocasionam mais demanda 

6 De acordo com dados do Relatório da Organização das Nações Unidas “State of the World Cities 2010/2011 
– Cities for all: bridging the urban divide” (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, s/d(d), p. 11).

7 Medido através do percentual de pessoas que ganham até ¼ de salário-mínimo, de acordo com o IBGE 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, s/d(d), p. 12).
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por políticas públicas, além da ausência de médicos e remédios 
nos postos de saúde. Apesar disso, a população está com uma 
expectativa de vida maior, chegando em 2010 a uma idade média 
de 74,4 anos. Cerca de 44% da população fortalezense vivem 
em situação de grande vulnerabilidade social, com a existência 
de 843 assentamentos precários, os quais abrigam 1.077.000 
pessoas, predominantemente situadas na faixa de baixa renda 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, s/d(d)).

Para participação e controle social, item 6, foi diagnosti-
cado quantitativamente um amplo número de instâncias de par-
ticipação, atingindo um total de 438,8 no entanto não existe um 
ordenamento organizacional de atividades e acompanhamento 
das políticas públicas. Em contraponto, do lado governamental, 
o município não possui ingerência quanto ao atendimento das 
demandas solicitadas por meio desses espaços de participação. 
Dessa forma, será que a ausência da ação do município contribui 
para a desorganização dessas esferas de participação? Ou será 
que a deficiência do controle social faz a esfera governamental 
não atender às solicitações demandadas pela sociedade? No 
tema economia, mercado de trabalho, emprego e renda: a capital 
cearense ocupou, em 2010, de acordo com dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a nona colocação no 
quesito Produto Interno Bruto (PIB) do país, a melhor posição 
entre as capitais do Nordeste (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, s/d(d)).

O diagnóstico de Fortaleza é muito mais amplo. Neste 
artigo, optou-se por um recorte de dados capazes de mensurar 
panoramicamente os elementos de maior impacto, como econo-
mia, renda, trabalho, educação, saúde, violência, entre outros. 

A primeira fase do plano foi mais participativa; na segunda 
fase, houve um declínio da participação, devido à responsabili-
dade que os colaboradores e moradores tinham em encaminhar 
relatórios dentro de prazo e agenda estabelecida.

8 Existe divergência quanto ao número de canais de participação do Plano Fortaleza 2040, oscilando entre 
438 e 439.
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A cidade que se quer

Na segunda fase do plano, “A Fortaleza que queremos”, foi 
elaborado um novo “Caderno de trabalho”. Nesse momento do 
projeto, foi possível confrontar a realidade encontrada na pri-
meira etapa e a expectativa e desejo de futuro. Perguntas chaves 
serviram de guia: como deseja que a cidade esteja em 2040? E 
quais desafios necessitam ser enfrentados para isso?

Ao final dessa segunda etapa, os sete temas transforma-
ram-se em seis eixos com 26 objetivos estratégicos: (i) cidade 
conectada, acessível e justa; (ii) vida comunitária, acolhimento e 
bem estar; (iii) desenvolvimento da cultura e do conhecimento; (iv) 
qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais; (v) dinami-
zação econômica e inclusão produtiva; (vi) governança municipal. 

O último eixo, governança municipal, é o que deve assegu-
rar a execução dos demais eixos estratégicos. Na compreensão 
do plano, a governança municipal representa a capacidade de os 
governos municipais planejarem e executarem políticas públi-
cas de forma eficiente, eficaz, efetiva, de maneira a privilegiar o 
menor custo, com máxima implementação do que fora definido 
e com alcance dos resultados finalísticos. 

Para a governança, foram traçados quatro objetivos es-
tratégicos: (i) instituições públicas fortalecidas e atuando com 
transparência; (ii) gestão pública participativa e eficiente; (iii) 
marcos regulatórios adequados ao desenvolvimento; (iv) modelo 
de acompanhamento e avaliação do Fortaleza 2040 instituído. 

Nesse tópico, merecem destaque as formas de participação 
que necessitam de aprimoramento, com vistas a gerar uma maior 
participação da população nas decisões de interesse público, atra-
vés dos canais de diálogo com a gestão pública. Existem barreiras 
a serem transpostas decorrentes do baixo investimento na par-
ticipação da juventude e da baixa priorização das deliberações 
dos conselhos no processo de elaboração e monitoramento das 
políticas públicas. A participação ainda é pouco atrativa e cen-
tralizada. Ademais, são necessários processos participativos de 
execução e controle das ações e políticas de Estado, associados a 
uma ambiência de negócios desburocratizada e inovadora. Para 
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o último subitem, “Modelo de acompanhamento e avaliação”, 
o plano não traz nenhum paradigma avaliativo (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2016d). Para quem comunga da 
ideia de que a população não sabe participar, porque vê a cidade 
somente circunscrita ao seu bairro, deve ter estranhado que “a 
comunidade falou da visão de futuro da cidade, uma visão co-
letiva de cidade, não da comunidade. A comunidade teve mais 
senso coletivo, muito mais do que a visão segregada na entidade 
e no governo […]. Eles se desprendiam para uma visão mais glo-
bal”, como afirma Luiza.

Quanto à participação institucional, houve, ainda se-
gundo Luiza, “grupos da prefeitura que ficaram alheios, por uma 
questão ideológica […], mas, teve gente que ajudou e comprou a 
ideia, ficaram satisfeitos com a participação […], e perderam um 
pouco o medo da experiência da participação, limites da gestão 
pública”. Esse tensionamento governamental tem ocasionado 
reações do prefeito Roberto Cláudio em cumprir uma agenda 
com os secretários de todas as pastas para uma prestação de 
contas no que se refere à implementação do plano. É uma ten-
tativa de alinhar e fazer pressão pelo que fora acordado com a 
sociedade, mas isso requer uma mudança de cultura dos órgãos, 
gestores e corpo técnico. É um processo contínuo em busca de 
uma boa governança.

As diretrizes, planos e ações 

Fortaleza apresenta-se como uma cidade tão desigual que 
foi criado o eixo zero, com prioridades básicas, sem as quais não 
há garantia de vida. Essa desigualdade pode estar associada à 
ausência de pertencimento dos moradores que vêm do interior 
para a cidade e, por isso, têm uma “identidade de cearense mais 
que fortalezense, identidade a se constituir, são uma elite polí-
tica econômica segregadora, com visão de que pobre é marginal. 
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Na Beira Mar tem mais bandido de colarinho do que no Poço da 
Draga[...]”9  (LUIZA, 2017). 

Para composição desse eixo, foram elecandos os seguintes 
objetivos: (i) comunidades valorizadas e integradas à sociabilidade 
urbana; (ii) atividades promotoras de inclusão produtiva dinami-
zadas; (iii) cultura de paz e segurança cidadã; (iv) oportunidades 
de emprego e renda distribuídas no conjunto do território munici-
pal. Com essas alterações, o Plano conta com 2410 grande objetivos 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2016b).

Entre os resultados estabelecidos, destacamos a requali-
ficação e regularização dos assentamentos, como também a titu-
lação de posse para os moradores; redução, em 2040, para 27,5% 
de trabalhadores na informalidade, os números em 2012 che-
gavam a 56,1%; atenção aos jovens com idade de 15 a 29 anos 
considerados “nem, nem”,11 que então representavam 21,3% da 
popu lação, com redução para 5,3% ao final do plano. Para con-
cretização desses resultados, serão promovidas ações de regu-
larização fundiária; emprego e inclusão produtiva da população 
carente, por meio de capacitação de mão de obra direcionada 
ao mercado de trabalho; introdução do empreendedorismo na 
grade curricular das escolas municipais e estaduais para fomen-
tar a cooperação produtiva; fortalecimento dos micro e pequenos 
negócios; estruturação e consolidação do comércio ambulante 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2016b).

O eixo seis, Sistema de governança da cidade, possui um 
conjunto de instrumentos que devem garantir a participação e o 
controle social no monitoramento e avaliação de políticas públi-
cas, melhoria e qualidade dos serviços públicos, alocação dos 
recursos, compromisso dos servidores com o plano, (re)formu-
lação de políticas públicas, construção de corresponsabilidade do 
cidadão na transformação da cidade. Com a institucionalização 

9 A Beira Mar é um dos cartões postais de Fortaleza, bem como local de morada de grande parte da elite 
fortalezense. O Poço da Draga é uma comunidade na Praia de Iracema, lugar boêmio da cidade.

10 Existe divergência no quantitativo de objetivos, oscilando entre 23 e 24 (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, 2016b).

11 “Nem estudam, nem trabalham”, expressão utilizada no Plano Fortaleza 2040.
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do sistema de governança, é possível melhorar a capacidade da 
administração pública municipal, pois a gestão necessita prio-
rizar os programas que tiveram deliberação orçamentária para 
fortalecer o debate do orçamento participativo. 

A governança, regulamentada no art. 37 da Constituição 
Federal de 1988, será estabelecida no âmbito municipal por 
meio da normalização do Sistema de governança, do Sistema 
de participação e controle social e do Sistema de informação 
pública. Para o Sistema de participação e controle social, é 
proposto o Ciclo participativo de planejamento, orçamento e 
gestão, que elabora e monitora o plano plurianual (PPA), a lei 
de diretrizes orçamentárias (LDO), a lei orçamentária anual 
(LOA) e em que estão presentes os conselhos de políticas públi-
cas, conselhos participativos territoriais, agentes de cidadania 
e demais membros da sociedade interessados na temática. Os 
meios utilizados são as audiências e consultas públicas, fóruns, 
assembleias, sistemas digitais. Outros canais de participação e 
aproximação entre Estado e sociedade são as ouvidorias e encon-
tros comunitários. O observatório da cidade funcionará como 
uma incubadora governamental e, posteriormente, poderá tor-
nar-se uma organização da sociedade civil de interesse público 
(Oscip) (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2016b; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2016c).

Na colaboração de Luiza para esta investigação e na entre-
vista com Crispim, fica clara a difícil coalizão de ideias e de visão de 
futuro para uma cidade quando, no processo eleitoral, as coligações 
são realizadas por diversos partidos políticos que, por vezes, se-
quer possuem um pensamento ideológico formado. São legendas 
que fazem a diferença numa eleição, mas que não agregam uma 
capacidade crítica para fomentar o desenvolvimento e a construção 
de uma sociedade mais igualitária. Para Crispim, “o comando polí-
tico dela é uma salada, essa composição política para eleição, ela se 
reproduz depois nos órgãos. Órgão que tem crença e prática, órgão 
que tem crença e não a prática, órgão que não tem nenhum dos 
dois”. Na medida em que se faz um grande esforço para transcen-
der de um tipo de participação tutelada e consultiva, há também 
um tensionamento de forças internas e externas ao governo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Fortaleza 2040 foi iniciado no primeiro semestre 
de 2014 e teve sua formulação finalizada em dezembro de 2016. 
Nesse ínterim, foi apresentado em vários coletivos da cidade, nas 
universidades, faculdades, sindicatos patronais, no conselho da 
cidade, sítio oficial da prefeitura. Desse diálogo, seis eixos (além 
do eixo zero) foram elaborados para fazer de Fortaleza “uma ci-
dade mais acessível, justa e acolhedora” para os seus e para aque-
les que a visitam. 

Atualmente (2018), estão em fase de instalação 14 câmaras 
setoriais: direitos humanos, educação, cultura e patrimônio, 
desenvolvimento urbano, habitação e regulamentação fundiária, 
inclusão produtiva, saúde, assistência social e segurança alimen-
tar, segurança cidadã, esporte e lazer, cultura e patrimônio, 
desenvolvimento econômico, governança municipal e turismo. 
Essas camâras terão um aporte financeiro de R$ 4,5 milhões de 
reais, em parceria celebrada entre o Governo do Estado do Ceará 
e a Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Fortaleza, dividida administrativamente em sete Secretarias 
Executivas Regionais (SERs), com uma aglomeração populacional 
extensa, encontra no plano a concretude de uma maior descentrali-
zação, por meio da subdivisão dessas regionais em um quantita-
tivo de 14 a 16 subregionais ou subprefeituras, concentrando de 
250.000 a 300.000 pessoas. Em cada uma, existe um fórum per-
manente, autônomo e independente, com participação e controle 
social das políticas públicas pela sociedade.

Para a atual gestão, o programa OP, modelo de orçamento 
participativo implementado na gestão de Luizianne Lins (an-
terior à gestão de Roberto Cláudio), está na contramão de uma 
gestão participativa, tendo em vista que nele havia um agente 
correspondente, figura do delegado, que fazia a ponte entre a 
administração e a população, e, por vezes, não era possível evi-
denciar se a demanda era da população ou do próprio delegado. 

Outro traço do atual modelo que merece atenção é o fato 
de todos os eixos possuírem um orçamento específico para cada 
objetivo, além de uma gama de fundamentação normativa que 
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deverá ser demandada para o Legislativo. Os valores planejados 
não são estáticos, nem tampouco o próprio plano. Na verdade, é 
uma construção que se renova e acompanha o tempo presente.

Contudo, a participação se dá de diversas maneiras. Para 
Bordenave (1983), a participação pode ser de fato, espontânea, 
imposta, voluntária, provocada (dirigida ou manipulada), con-
cedida. Percebe-se, em Fortaleza, que a participação se deu por 
meio da provocação e consentimento do poder público. Quanto 
ao controle social, fase posterior à participação no processo de 
formulação, ocorrerá a partir do acompanhamento das ações 
decididas nos três eixos participativos. Os instrumentos serão 
o observatório da cidade, os fóruns instituídos nos bairros e 
nas setoriais.

Críticas são feitas no sentido de questionar se o plano diz 
respeito à “Fortaleza que queremos” ou à “Fortaleza que Fausto 
Nilo12 quer”.13 Ou ainda com relação à participação: “no desenro-
lar dos eventos, já se pôde perceber a falsidade que é a participa-
ção popular”, afirma Felipe Alves, engenheiro de transporte, em 
matéria intitulada “Fortaleza 2040 – mais um plano de gaveta?”, 
do Jornal O Povo, de 2 de maio de 2016. 

Chama atenção, ainda, a inconsistência no que se refere à 
questão da avaliação, que está preconizada pela eficiência, efi-
cácia e efetividade, uma avaliação positivista e hegemônica que 
destoa de um plano participativo. Nesse sentido, a avaliação não 
deveria seguir o mesmo princípio de partilha de poder? A avalia-
ção vai servir para quem, a mando de quem, e por quê? 

Percebe-se que consenso e dissenso andam juntos. Há 
quem diga que o Plano Fortaleza 2040 foi o mais participativo 
da história da cidade, mas há quem afirme tratar-se de mais um 
planejamento participativo sem, na verdade, haver participação. 
Estudos posteriores poderão mostrar que rumo o projeto de ci-
dade mais acessível, justa e acolhedora foi possível trilhar.

12 Renomado arquiteto de Fortaleza e um dos formuladores do Plano Fortaleza 2040.
13 https://www20.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2016/05/02/noticiasjornalopiniao,3609513/fortaleza-

-2040-mais-um-plano-de-gaveta.shtml. 
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A participação da sociedade civil na constituição de políticas pú-
blicas é condição fundamental na gestão democrática de cidades. 
Em Fortaleza, capital do estado do Ceará, o turismo tornou-se 
uma atividade econômica de destaque a partir da década de 
1990, com políticas públicas que valorizavam espaços conside-
rados simbólicos da cidade. O bairro Praia de Iracema, histori-
camente marcado por bares ditos boêmios, foi um dos espaços 
escolhidos para receber o turismo. Por meio de políticas públicas 
que se apropriaram de uma produção simbólica acerca do bairro, 
notadamente de seu vínculo com artistas considerados boê-
mios, a Prefeitura Municipal de Fortaleza e o Governo do Estado 
do Ceará realizaram intervenções na infraestrutura urbana do 
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bairro, dotando-o de calçadão, realizando reformas em equipa-
mentos de caráter lúdico, a fim de torná-lo propício ao turismo 
e simbolicamente determinante para a produção de imagens da 
cidade. Porém, esse projeto de cidade turística, expresso direta-
mente na Praia de Iracema, é alvo de intensas críticas que asso-
ciam o turismo à prostituição e à decadência do bairro. Assim, é 
evidente que as políticas públicas implementadas não se cons-
tituíram com a participação dos artistas cuja produção simbó-
lica acerca do bairro se desejou incorporar ao turismo da cidade. 
Assim, este trabalho tem por objetivo analisar se, na constitui-
ção dessas políticas públicas, ocorreu uma efetiva participação 
da sociedade civil na gestão da cidade, utilizando como metodo-
logia de pesquisa a história oral. 

Palavras-chave: Participação social. Sociedade civil. Praia de 
Iracema. 

INTRODUÇÃO

O bairro Praia de Iracema é simbólico para a cidade de 
Fortaleza. Historicamente marcada por bares considerados 
boêmios, como o Estoril6 e o Cais Bar,7 a Praia de Iracema é 
vista como um tradicional reduto de artistas, intelectuais, mo-
vimentos políticos de esquerda, sobretudo até fins dos anos 
1990, o que se constitui em memórias acerca do bairro (BRASIL 
JÚNIOR, 2017). Dessa forma, memória e história confundem-
-se num espaço que, por meio de políticas públicas, tornou-se 
imensamente utilizado para uma produção simbólica acerca da 
cidade de Fortaleza. Intervenções urbanísticas, reformas em 

6 Restaurante e bar que se destacou na Praia de Iracema entre 1948 e 1992. É considerado o berço da tradi-
ção boêmia da Praia de Iracema. 

7 Destacado bar da Praia de Iracema que funcionou entre os anos 1985 e 2003. Além de associado à boêmia, 
o Cais Bar é considerado um reduto de resistência e militância política, sobretudo de esquerda, com des-
taque para militantes do Partido dos Trabalhadores (PT). Sobre o Cais Bar e sua história no bairro Praia de 
Iracema, ver Brasil Júnior (2017).
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equipamentos públicos, propaganda turística, atividades lúdicas 
financiadas pela Prefeitura de Fortaleza (como pré-carnavais, 
viradas de ano) indicam que a Praia de Iracema tem uma repre-
sentatividade pública fundamental para a produção simbólica 
acerca da cidade de Fortaleza: se está limpa, a cidade é limpa; 
se está violenta, a cidade é violenta; a Praia de Iracema assume 
representação de metonímia de Fortaleza, ou vitrine da cidade 
(AQUINO, 2003). 

Como apontam Schramm (2001), Bezerra (2008) e Brasil 
Júnior (2017), as representações acerca da Praia de Iracema es-
tão associadas a ideias de liberdade, a um lugar de arte e cultura, 
legitimado por sua história e seus bares. Numa tentativa de ofi-
cializar essa memória, a Prefeitura Municipal de Fortaleza e o 
Governo do Estado do Ceará realizaram esforços, via políticas 
públicas, para dotar a Praia de Iracema de infraestrutura para o 
turismo e o lazer, o que, nos anos 1990, materializou-se na cons-
trução do calçadão da Praia de Iracema (1991-1993), reforma da 
Ponte dos Ingleses (1994), reconstrução do Estoril (1995).8 

Porém, a falta de uma participação efetiva dos artistas 
identificados com a Praia de Iracema no processo de formulação, 
planejamento e gestão das políticas públicas implementadas 
provocou críticas. Como apontado por Bezerra (2008) e Brasil 
Júnior (2017), após as intervenções públicas na Praia de Iracema, 
nos anos 1990, bares fecharam, ocorrendo um distanciamento 
dos que tradicionalmente compunham a paisagem simbólica do 
bairro. Artistas afastaram-se, e a produção artístico-intelectual 
simbólica da Praia de Iracema perdeu-se com a ascensão do tu-
rismo em fins dos anos 1990 e inícios dos anos 2000.

Nesse sentido, para uma efetiva participação social e a 
instituição de uma democracia participativa como ferramenta 
de governo, na perspectiva de que todos os cidadãos tenham di-
reito de participar do poder e assim praticar a governança, este 
trabalho caracteriza-se por ampliar a participação dos artistas 

8 Detalhes das políticas públicas implementadas na Praia de Iracema dos anos 1990 podem ser encontrados 
em Schramm (2001) e Bezerra (2008). 
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identificados com o bairro Praia de Iracema, dando voz aos que 
se sentiram excluídos dos processos decisórios dos anos 1990. 

 Assim, as entrevistas com os artistas ditos boêmios, que 
se apresentavam no Estoril e no Cais Bar, buscam trazer os sujei-
tos que impuseram marcas simbólicas ao bairro Praia de Iracema 
para o debate acerca das políticas públicas, que se utilizaram 
dessa produção simbólica na promoção do turismo da cidade de 
Fortaleza. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar se, na cons-
tituição dessas políticas públicas, ocorreu uma efetiva participa-
ção da sociedade civil na gestão da cidade.

METODOLOGIA 

Para tanto, utilizou-se, preponderantemente, da meto-
dologia da pesquisa histórica, conhecida como história oral. 
Recolhendo entrevistas com artistas, empresários, frequenta-
dores e moradores da Praia de Iracema nos últimos três anos 
(2014-2017), foi constatado que as políticas implementadas 
para o desenvolvimento do turismo na Praia de Iracema dos 
anos 1990 foram constituídas sem a efetiva participação da so-
ciedade civil, ou seja, foram políticas impostas do alto, de cima 
para baixo. Isso fica evidente na oralidade dos entrevistados ao 
avaliarem as políticas de forma negativa, como será constatado 
ao longo deste trabalho.

Segundo Jucá (2011), a história oral, que consiste em co-
lher entrevistas acerca de uma temporalidade passada, tendo 
como recurso a memória dos sujeitos, não deve ser vista ape-
nas na perspectiva individual, mas social: “A memória remete a 
algo mais do que a um mundo pessoal, deixando transparecer 
a relação entre o indivíduo e o seu meio social, que torna mais 
abrangente o perfil da realidade estudada” (JUCÁ, 2011, p. 25). 
Já para Montenegro (1994, p. 26): “A história oral, no trabalho 
com a população, tem possibilitado o resgate de experiências, vi-
sões de mundo, representações passadas e presentes”. 

Portanto, ao trazermos os artistas boêmios para o debate 
acerca das políticas públicas implementadas na Praia de Iracema, 
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é possível constatar não apenas dados e informações de fatos 
ocorridos ou opiniões enviesadas e imbuídas por um roman-
tismo para com o bairro e a boemia, mas investigar se as políticas 
públicas foram constituídas junto aos sujeitos históricos afeta-
dos por sua implementação. Acredita-se, por conseguinte, na 
capacidade da história oral de proporcionar subsídios para um 
debate acadêmico, mas sobretudo social, acerca da constituição 
de políticas públicas junto à sociedade civil. 

Para analisar essa gama de relatos alcançados pela história 
oral, é necessário que ela esteja em debate com uma matriz te-
órica, pois, como apontou Jucá (2011), do contrário, a história 
oral é reduzida à mera compilação de dados. Por conseguinte, 
utilizou-se da matriz teórica gramsciana em seu debate acerca do 
conceito de Estado e sociedade civil. 

Concepções de Estado em Gramsci: um debate para a participação da 
sociedade civil em políticas públicas

Gramsci, ao examinar a superestrutura, distingue duas es-
feras em seu interior, que ele conceitua como “sociedade civil” 
e “sociedade política”. Sociedade política, para ele, designa pre-
cisamente o conjunto de aparelhos por meio dos quais a classe 
dominante detém e exerce o monopólio legal de fato da violên-
cia, ou seja, dos aparelhos coercitivos do Estado, encarnados nos 
grupos burocrático-executivos ligados às forças armadas e poli-
ciais e à imposição de leis (COUTINHO, 1994, p. 53). 

Coutinho (1994) aponta que a originalidade de Gramsci 
e sua “ampliação” do conceito marxista de Estado aparecem na 
definição de sociedade civil. Marx e Engels designam sociedade 
civil como o conjunto das relações econômicas capitalistas, o que 
eles também conceituam como “infraestrutura” ou “base mate-
rial”. Em Gramsci, conforme Coutinho (1994), o termo “socie-
dade civil” refere-se ao conjunto das instituições responsáveis 
pela representação dos interesses de diferentes grupos sociais, 
bem como pela elaboração e/ou difusão de valores simbólicos e 
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de ideologias. Portanto, compreende o sistema escolar, as igre-
jas, os partidos políticos, as organizações profissionais etc.9 

Gramsci distingue essas duas esferas pela função que exer-
cem na organização da vida social e na articulação das relações 
de poder (COUTINHO, 1994, p. 54). Portanto, em conjunto, as 
duas esferas formam o Estado em sentido amplo, definido por 
Gramsci como “sociedade política + sociedade civil, isto é, he-
gemonia escudada pela coerção” (COUTINHO, 1994, p. 54). 
Assim, no âmbito da “sociedade civil”, as classes buscam exer-
cer sua hegemonia, ou seja, ganhar aliados para os seus proje-
tos por meio da direção e do consenso. Pela “sociedade política”, 
também chamada por Gramsci de “Estado em sentido estrito” 
ou “Estado-coerção”, exerce-se sempre uma dominação fundada 
na coerção. Assim, Coutinho (1994) aponta que, enquanto a 
“sociedade política” tem seus portadores materiais nos “apare-
lhos coercitivos do Estado”, os portadores materiais da “socie-
dade civil” são o que Gramsci chamou de “aparelhos ‘privados’ 
de hegemonia”. Coutinho (1994) explica as aspas em “privados”: 
o adjetivo “privados” entre aspas significa que, apesar desse seu 
caráter voluntário ou contratual, eles têm uma indiscutível di-
mensão pública, pois são parte integrante das relações de poder 
em dada sociedade. 

Por conseguinte, ao definir a “sociedade política”, Gramsci 
a caracteriza como o aparelho de coerção estatal que assegura 
legalmente a disciplina dos grupos que não consentem de forma 
espontânea com o que é constituído para toda a sociedade. A 
necessidade de conquistar o consenso impõe a criação e/ou re-
novação de determinadas instituições sociais, que passam a 
funcionar como portadores materiais específicos das relações so-
ciais de hegemonia, ou seja, com estrutura e legalidade próprias 
(COUTINHO, 1994, p. 55). 

9 No caso da proposta deste trabalho, o conceito de sociedade civil em Gramsci inclui os grupos de boêmios 
que se identificavam pelos estilos e bares na Praia de Iracema. Inclusive esses grupos elaboraram e difundi-
ram valores simbólicos e ideologias acerca do bairro, como se verificará ao longo deste trabalho. 
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Outra teorização de Gramsci fundamental para a apreensão 
conceitual do Estado são as formações sociais de tipo “ocidental” 
e “oriental”. Em primeiro lugar, Gramsci não faz essa distinção 
em termos geográficos, mas sim em articulação com os conceitos 
de “sociedade política” e “sociedade civil”. As formações sociais 
de tipo “ocidental”, explica Coutinho (1994), detêm uma relação 
equilibrada entre “sociedade política” e “sociedade civil”. Assim, 
a luta de classes tem como terreno prévio e decisivo os apare-
lhos “privados” de hegemonia na medida em que essa luta visa 
à obtenção da direção político-ideológica e do consenso. Assim, 
o Estado já se ampliou, e o centro da luta de classes está na con-
quista progressiva e processual de espaços por meio da sociedade 
civil. Já nas formações sociais de tipo “oriental”, o Estado é tudo, 
e a sociedade civil é primitiva e gelatinosa, portanto, nessas for-
mações, o Estado é “restrito” (COUTINHO, 1994, p. 58).

Estado e sociedade civil na Praia de Iracema: com a palavra, os 
artistas boêmios10 

Os artistas ditos boêmios fazem análises das políticas pú-
blicas implementadas no bairro que indicam anseios de segmen-
tos da sociedade civil frente às atitudes assumidas pelo Estado. 
Ao se referir ao bairro a partir do calçadão, inaugurado em 1994, 
seu Joaquim Ernesto Cavalcante,11 ex-proprietário do Cais Bar, 
demonstra desencanto com a Praia de Iracema requalificada: 
“[...] mas não tinha a mesma característica de boemia, de se to-
car violão, de ser aquele lugar romântico”. A presença de turistas, 
prostituição, violência e consumo de drogas são intensamente 
apontados em sua entrevista como fatores de decadência da 
Praia de Iracema, tendo como marco-referência o calçadão e a 
posterior ascensão do turismo na cidade. 

10 As entrevistas citadas compõem o trabalho de Brasil Júnior (2017). Atualmente, estão sendo realizadas 
novas entrevistas a fim de trazer novos sujeitos para o debate.

11 Joaquim Ernesto Cavalcante é engenheiro, violonista e um dos sócios proprietários do antigo Cais Bar.
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Perguntado sobre a violência, seu Joaquim Ernesto 
Cavalcante afirma que antes do turismo existia tranquilidade:

Rapaz, era tranquilo. De 85 a 92, antes do calçadão, os carros 
entravam ali... Ora, rapaz, os caras saíam do bar, iam fumar 
maconha nas pedras, transava lá, voltava, tinha problema ne-
nhum, ninguém tinha registro de violência. De 92 pra frente, 
começou, quando começou o turismo mesmo a vir, aí veio tudo 
junto, veio a bandidagem, veio a prostituição, veio o turista, isso 
aí é três coisas que quando se junta é mesmo que gasolina com 
fogo. Prostituição, turismo, gringo, né, e bandido. Aí acaba com 
qualquer lugar. Não tem quem resista (CAVALCANTE, 2016).

Duas questões podem ser levantadas: primeiramente, até 
que ponto os problemas apontados são reais? Recorrendo a jor-
nais em circulação na cidade, Schramm (2001) e Bezerra (2008) 
apontam diversas matérias que constatam com grande evidên-
cia os problemas apontados.12 A segunda questão é: por que seu 
Joaquim Ernesto Cavalcante, mesmo sendo um dos empresários 
da orla marítima da Praia de Iracema, faz duras críticas ao tu-
rismo? Teoricamente, o turismo deveria proporcionar lucros ao 
empresário. Porém, em outro momento ele faz a descrição:

Prostituição, muito gringo lá, encheu de prostituição, aí co-
meçou a substituir o pessoal por gringo e prostituta. Falta de 
policiamento. Descaso mesmo do poder público, assim, com 
um lugar assim de turismo, podia ser orientado, podia ser, mas 
aí deixaram pra lá. Não tinha policiamento, muito assalto...  
(CAVALCANTE, 2016). 

As representações de uma Praia de Iracema boêmia, local 
perdiam-se a partir de uma política que a tornou espaço voltado 
ao turista, um ponto de turismo por excelência e não de lazer 

12 Os trabalhos de Schramm (2001) e Bezerra (2008) contam com grande listagem de referências a reporta-
gens em jornais na cidade de Fortaleza que testemunham a prostituição, o consumo de drogas, a violên-
cia, entre outras problemáticas na Praia de Iracema após o crescimento do turismo no bairro.
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e boemia. As novas representações fizeram com que a Praia de 
Iracema perdesse sua identidade para com seus frequentadores 
locais e empresários, por isso seu Joaquim Ernesto Cavalcante 
tece tamanhas críticas ao turismo. 

Porém, a observação atenta indica que as críticas não se 
direcionam ao turismo em si. Assim como diversos artistas  
boêmios entrevistados,13 seu Joaquim Ernesto Cavalcante faz 
críticas às atitudes do Estado. Esse é um indicativo de que as 
políticas implementadas não se constituíram, em sua formula-
ção, planejamento e implementação, com a efetiva participação 
de segmentos da sociedade civil, sobretudo os artistas boêmios, 
identificados com a Praia de Iracema boêmia. 

Após uma onda de crescimento do turismo no bairro 
Praia de Iracema, em fins dos anos 1990, os bares boêmios 
que caracterizavam a orla marítima foram fechando. Nos anos 
2000, uma crise generalizada atingiu os bares, incluindo o fa-
moso Cais Bar, que fechou no ano de 2003. A Praia de Iracema  
transform ava-se, culminando no afastamento de frequenta-
dores, ao ponto de ser considerada abandonada, como afirmou 
a manchete do dia 14 de fevereiro de 2002 do jornal Diário do 
Nordeste: “Praia de Iracema está abandonada”. Esse tipo de notí-
cia, veiculada nos jornais, fortalecia representações de decadên-
cia no bairro, ao mesmo tempo em que afastava o público.

Os entrevistados que se dizem boêmios, músicos e artis-
tas não realizam avaliações positivas das políticas públicas dos 
anos 1990, pois as ações do Estado não dialogaram com os an-
seios e representações de moradores, empresários e frequenta-
dores do bairro. Os boêmios não se identificaram com a política 
perpetrada pelo Estado e, por isso, acusam-no também de má 
gestão. A própria ideia de mercantilização da boemia, se, de al-
guma forma, poderia beneficiar os proprietários dos bares, não 
era assumida pelos boêmios, na realidade, eles se afastavam dos 
espaços, procurando novos points. Quando esses novos points 

13 Por questão de espaço, não foi possível listar todos os artistas entrevistados entre 2014 e 2017. Para o 
contato com outras entrevistas, ver Brasil Júnior (2017). 
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eram ocupados, os boêmios afastavam-se novamente, comentou 
outro entrevistado, o professor e músico Wagner Castro,14 afir-
mando que: “A gente não gostava muito daquilo não. A gente foi 
se afastando também né, não foi inserido no processo”. 

Além disso, a proliferação de casas de favorecimento à 
prostituição conferiu ao espaço representações de decadência. 
Segundo o músico Tarcísio Sardinha,15 que trabalhou por déca-
das na Praia de Iracema, esse processo gerou a decadência do 
bairro, o que levou ao fechamento dos bares. Para o músico, os 
bares sofreram por conta da situação, demonstrando as repre-
sentações de desencanto para com a Praia de Iracema requalifi-
cada. Esse sentimento pode ser evidenciado na fala a seguir: 

Na verdade, é o seguinte, a decadência dos bares foi tudo junto 
né. Na verdade, a Praia de Iracema foi que caiu, não foram os 
bares. Começou com aquele negócio de prostituição, mendi-
gos, num sei o quê, aí começou a cair mesmo. Os governantes 
não ligavam, acabou que todo mundo... foi falindo todo mundo 
(SARDINHA, 2016).

A fala de Tarcísio Sardinha faz referência aos governantes e 
denota as representações assumidas pelas políticas públicas per-
petradas pelo Estado. As gestões que não dialogavam de forma 
consistente com aqueles que viviam o bairro Praia de Iracema, 
elaborando um projeto de turistificação “de cima para baixo”, 
sem construí-lo de forma coletiva com a comunidade, fortale-
ceram representações de um Estado que contribuiu para a de-
gradação do bairro. As memórias da falência dos bares sem uma 
atitude direta do Estado, bem como o aflorar das problemáticas 
sociais, como a violência, a prostituição e o consumo de drogas, 
sem uma política social direcionada, demonstram um Estado 
distante dos interesses locais daqueles que faziam a boemia na 

14 Wagner Castro é músico, compositor e professor de História, apresentou-se em diversos bares da Praia de 
Iracema, incluindo o Cais Bar e o Estoril.

15 Tarcísio Sardinha é compositor e mestre do chorinho, trabalhou no Cais Bar e apresentou-se em diversos 
bares pela Praia de Iracema.
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Praia de Iracema. Um sentimento de desamparo por parte dos 
poderes públicos. Esse sentimento fica ainda mais evidente por 
conta da política que de fato modificou o bairro, a turistifica-
ção. Seus produtos, os gringos, ao serem rememorados, são uma 
prova da política em sua descaracterização das representações 
do bairro, vistos a partir de um encanto com o passado e desen-
canto com o presente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Retornando às teorizações de Gramsci, fica evidente que, 
no caso da turistificação do bairro Praia de Iracema dos anos 
1990, o Estado não manteve diálogo consistente com os artistas 
boêmios, implementando políticas públicas sem a efetiva parti-
cipação da sociedade civil.16 A sociedade política, nomeadamente 
os gestores públicos, concebeu e implementou políticas públicas 
de “cima para baixo”, com um Estado que pensa e executa um 
projeto de cidade sem um debate público ampliado, ou seja, sem 
que se traduza na participação e governança de políticas públicas 
de forma democrática.

Os gestores públicos dos anos 1990 buscavam integrar 
Fortaleza aos ditames do capital globalizado, na atual fase em 
que o turismo e o lazer são indústrias do capital que detêm 
grande influência nas agendas governamentais. Como aponta 
Carvalho (2015), o Estado brasileiro nos anos 1990 adentrou a 
onda neoliberal, caracterizando-se como um Estado ajustador, 
que ajusta e ajusta-se aos ditames do capital. Portanto, ao imple-
mentar políticas de valorização simbólica da Praia de Iracema, 
visando ao desenvolvimento do turismo no bairro, preocupou-
-se, fundamentalmente, em ajustar a cidade aos ditames do capi-

16 É importante assinalar que, diante das dificuldades enfrentadas pelo bairro, a sociedade civil manteve es-
forços para a ampliação do Estado. Foram criadas organizações que lutaram e lutam pela elaboração de 
políticas públicas constituídas junto às comunidades locais, como é o caso da Associação dos Moradores da 
Praia de Iracema (AMPI) e de focos de resistência por parte da Comunidade do Poço das Dragas.
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tal turístico e do lazer. Ao mesmo tempo em que o Estado ajusta, 
ele se ajusta aos ditames desse capital.

A falta de efetiva inserção da sociedade civil provocou 
as atuais críticas às políticas públicas e ao turismo na Praia de 
Iracema, pois setores importantes do bairro foram desconside-
rados, contribuindo para a crise enfrentada nos anos 2000 e o 
afastamento de setores-chave do espaço, como muitos dos artis-
tas boêmios. 

Portanto, torna-se fundamental, no processo de planeja-
mento e implementação de políticas públicas, que os gestores 
tenham o conceito de Estado ampliado de Gramsci em seus pro-
jetos. O Estado jamais pode ser visto apenas como a sociedade 
política, mas como o somatório da sociedade política e da socie-
dade civil. Portanto, os projetos de cidade precisam contar com a 
efetiva participação da sociedade civil na constituição de políti-
cas democráticas e consistentes. 

Para Ribeiro (2007), o processo ocorrido na Praia de 
Iracema deu-se por uma atenção dos gestores públicos à orla ma-
rítima do bairro, o que ele denomina “Praia de Iracema turística”, 
ao mesmo tempo em que se deixou de lado a “Praia de Iracema 
não turística”. Ou seja, moradores e comerciantes que viviam em 
áreas afastadas da orla foram negligenciados dos processos deci-
sórios, sendo esquecidos pelas políticas públicas. Como se cons-
tatou neste trabalho, mesmo na “Praia de Iracema turística”, alvo 
das políticas públicas, existiu a falta de uma participação efetiva 
de setores-chave da sociedade civil, como os artistas menciona-
dos, que imprimiam marcas simbólicas ao bairro. 

 Dessa forma, conforme Silva (2014), é fundamental des-
tacar que um aspecto importante no processo de formulação de 
políticas públicas é a participação da sociedade e a definição de 
novos modelos de gestão. O processo de planejamento contem-
porâneo exige que as discussões dos problemas e a definição de 
alternativas sejam objetos da participação efetiva dos agentes e 
atores sociais do processo. 
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RESUMO

O artigo ora apresentado consubstancia um processo de estudos 
e análises no âmbito da Política de Mobilidade Urbana Cicloviária 
em Fortaleza, incidindo o foco avaliativo em dois programas mu-
nicipais em curso: Bicicletar e Bicicletas Integradas ao Transporte 
Público. Trata-se de uma investigação avaliativa da articulação 
entre os dois programas, centrada em três eixos analíticos, que 
delimitam recortes do objeto da pesquisa: discutir o alcance social 
dos dois programas municipais no tecido urbano de Fortaleza, 
focando interesses atendidos e sujeitos beneficiados; avaliar a pe-
netração do Bicicletar e do Bicicletas Integradas, como projetos 
da gestão municipal, junto aos diferentes segmentos da popula-
ção fortalezense, discutindo a sua legitimidade ou rejeição social; 
avaliar as repercussões desses dois programas nas intervenções 
do poder público municipal em relação ao ciclismo como via de 
mobilidade, adentrando a infraestrutura montada em termos  
de ciclofaixa, ciclovia e ciclorrota e a ampliação de uma cultura de 
respeito ao ciclista. O artigo circunscreve o desenho metodoló-
gico desta pesquisa avaliativa demarcando como base de constru-
ção duas matrizes inspiradoras na avaliação de políticas públicas: 
o paradigma pós-construtivista de Raul Lejano e a avaliação em 
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FORTALEZA NAS TRILHAS DE BICICLETAS PÚBLICAS:  
UMA AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA 

MOBILIDADE CICLOVIÁRIA
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profundidade de Léa Carvalho. Dando concretude ao encaminha-
mento da avaliação sob a ótica de tais matrizes, são delineados 
percursos de uma pesquisa social de natureza qualitativa. Em 
síntese, o texto materializa um artesanato intelectual no campo 
epistemológico de avaliação de políticas públicas, perseguindo 
uma perspectiva contra-hegemônica.

Palavras-chave: Questão urbana. Mobilidade cicloviária. Bicicletas 
públicas.

INTRODUÇÃO

A mobilidade urbana tem sido um tema muito discutido 
nos últimos anos, constituindo um dos dilemas da contempora-
neidade e emergindo nos mais diferentes países onde a busca de 
soluções é uma constante.

No Brasil, a mobilidade urbana vem ganhando visibilidade 
crescente, ao longo do agravamento dos dilemas no modo de vi-
ver nas cidades. De forma inconteste, o caos urbano coloca essa 
questão na agenda pública, com caráter inadiável. Além disso, 
cabe ressaltar que, no “Brasil do presente”, a mobilidade adentra o 
foco da crítica a partir dos protestos de 2013, quando o transporte 
coletivo motivou as lutas. Em verdade, com essas manifestações, 
explicita-se uma crítica ao padrão de políticas públicas nesse país, 
enfatizando-se a precarização e a exigência de mudança. Hoje, no 
entrecruzamento de diferentes áreas – urbanismo, ciências so-
ciais, políticas públicas –, ampliam-se estudos sobre a temática da 
mobilidade urbana, vinculada a um estilo de vida.

A rigor, na civilização do capital, os homens e mulheres assu-
mem o consumismo como referência de vida: tudo se transforma 
em mercadoria, o valor de troca se faz absolutamente dominante. 
São “vidas para consumo”, nos termos de Zigmunt Bauman (2008).

Esse modo de vida é predatório, comprometendo a própria 
natureza e o bem viver. Um caso emblemático disso é o crescente 
consumo de automóveis. Vivemos em uma civilização marcada 
pela mobilidade individualizada para grupos que podem con-
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sumir esse bem de mercado e convivemos com uma mobilidade 
precarizada dos transportes coletivos. Assim vai se constituindo 
o enigma da mobilidade urbana nas cidades que se expandem 
sem limites e sem o devido planejamento integrado.

Com este trabalho, pretendemos discutir a mobilidade ur-
bana em articulação com as políticas públicas, tomando como 
referência empírica de estudo a articulação de dois programas 
municipais, quais sejam: Bicicletar e Bicicletas Integradas ao 
Transporte Público.

Nesse sentido, vamos privilegiar, neste trabalho, a aná-
lise dos documentos em que essa política está circunscrita. Esse 
estudo é de caráter documental, em uma perspectiva qualita-
tiva. Em verdade, trata-se de uma reflexão crítica acerca do pro-
grama Bicicletar e, especificamente, da alternativa da Bicicleta 
Integrada, ou seja, desse sistema de bicicletas como via de trans-
porte urbano. Buscamos, assim, compreender as pretensões e o 
alcance social desse programa e as perspectivas de sustentabili-
dade no quadro da mobilidade em Fortaleza.

É importante situar que este estudo é parte integrante da 
investigação desenvolvida no PPGAPP/UFC, direcionada para 
uma “avaliação em profundidade”3 dos programas ora enfocados.

OBJETIVOS

Nessa perspectiva, assim delineio os objetivos:

Objetivo geral:

• Avaliar a implementação do sistema de bicicletas pú-
blicas – Bicicletar – em articulação com o programa 
Bicicletas Integradas, no âmbito da política de mobi-
lidade urbana em Fortaleza, discutindo o seu alcance 
social, com foco nos interesses atendidos e sujeitos be-

3 É uma perspectiva de avaliação de políticas públicas que focaliza o fenômeno no contexto sócio-histórico 
e cultural, exercitando a hermenêutica compreensiva.
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neficiados, bem como avaliando as repercussões desses 
programas nas intervenções do poder público munici-
pal em relação ao ciclismo como via de mobilidade.

Objetivos específicos:
 

• Contextualizar o Bicicletar e o Bicicletas Integradas ao 
Transporte Público no cenário da vida urbana contem-
porânea em Fortaleza.

• Avaliar a penetração desses dois programas municipais 
junto aos diferentes segmentos sociais.

• Discutir o alcance social do Bicicletar em articulação 
com o Bicicletas Integradas, considerando as extremas 
desigualdades e apartações territoriais de Fortaleza, 
encarnadas nas chamadas “áreas nobres” das elites 
e classe média alta, áreas urbanas de classe média e 
“áreas de vulnerabilidade e risco” das periferias.

• Delinear interesses socias atendidos e sujeitos be-
neficiados com essa articulação programática entre 
Bicicletar e Bicicletas Integradas.

• Avaliar os rebatimentos do Bicicletar no tocante à 
maior visibilidade do ciclismo em Fortaleza, no sentido 
de criação de uma infraestrutura na cidade, em termos 
de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas.

• Avaliar como esses dois programas municipais de in-
centivo ao uso da bicicleta em Fortaleza interferem na 
disseminação de uma cultura de respeito ao ciclismo.

DISCUSSÃO TEÓRICA

Mobilidade  é o grande desafio das cidades contemporâ-
neas, em todas as partes do mundo. Segundo Rolnik (2013), o 
direito à mobilidade nas cidades brasileiras se entrelaçou for-
temente com outras pautas e agendas constitutivas da questão 
urbana, como o tema dos megaeventos e suas lógicas de gentri-
ficação e limpeza social.
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Maricato (2011), nas suas reflexões, alerta: “na cidade do 
capitalismo periférico, a saúde, a previdência, a moradia digna e 
legal, a mobilidade urbana são apenas para uns poucos”.

Com efeito, a questão urbana encarna o padrão extrema-
mente desigual e excludente que estrutura a vida social brasi-
leira. Especificamente, a mobilidade urbana deixa à mostra 
contradições que perpassam o modo de viver nas cidades na ci-
vilização do capital. No ritmo vertiginoso das cidades, surgem 
outras alternativas de deslocamento, muitas das quais à margem 
da fiscalização, buscando encontrar formas de movimentar-se 
no caos urbano.

É essa uma lógica extremamente individualizante, cen-
trada no acesso ao transporte privado. Vale ressaltar que o 
Estado, em suas políticas, tende a assumir essa lógica, privile-
giando, nos orçamentos públicos, os investimentos no sistema 
viário relacionados ao uso do automóvel (MARICATO, 2011).

Nesse contexto, cabe ressaltar que os processos de urba-
nização brasileira foram marcados pela emergência de contra-
dições, em ritmo intensivo, provocando uma visibilidade da 
questão urbana. Constitui-se, nos processos de democratização 
dos anos 1980, uma pauta de lutas sociais nesse campo.

No entanto, como marca do padrão centralizador do 
Estado brasileiro, essa pauta de lutas urbanas foi fragilmente ex-
perimentada pelos estados e municípios nos anos 1980 e início 
de 1990. De fato, é preciso registrar que as proposições para o 
enfrentamento da questão urbana brasileira foram secundariza-
das pelo poder público dominante em todas as esferas. Contudo, 
as resistências se fizeram sentir no contexto brasileiro, conse-
guindo, inclusive, conquistar, no plano jurídico-institucional, 
leis específicas a regular a questão urbana. É o caso da Lei Federal 
nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Nessa perspectiva, ganham prioridade os modos de lo-
comoção não motorizados, especificamente o caminhar a pé  
e o uso de bicicletas. Merece especial destaque o uso de bicicle-
tas no espaço das cidades como tendência na construção de vias 
de mobilidade urbana. Em verdade, as bicicletas, antes invisíveis 
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como meio de transporte, passaram a ser incentivadas nos pla-
nos e projetos municipais como meio de transporte alternativo 
ao automóvel, visto o seu reduzido tamanho e a completa ausên-
cia de emissão de gases nocivos ao meio ambiente.

Inspirações conceituais: delineando vias analíticas

Na reflexão crítica sobre a mobilidade urbana, impõe-se 
circunscrever teoricamente elementos conceituais que estão na 
base do raciocínio analítico aqui delimitado.

Nesse sentido, começamos pelo próprio conceito de mobi-
lidade urbana, compreendida como processos de deslocamentos 
dos indivíduos dentro das cidades, no exercício de suas ativida-
des corriqueiras do dia a dia.

Hoje, no contexto da civilização do capital, sob a égide da 
tecnologização da ciência, vivenciam-se novos padrões de vida, 
com a mediação das máquinas que ditam o ritmo e a dinâmica 
nos circuitos contemporâneos. Esse modo de viver, altamente 
tecnologizado, expressa-se, com clareza, no modo de organiza-
ção das cidades. É o urbanismo capitalista, como sustenta David 
Harvey (2014).

São desenvolvimentos urbanos traçando o cenário para o 
conflito social. As cidades nunca foram, é verdade, lugares har-
moniosos, sem confusão, conflito ou violência (HARVEY, 2014). 
Hoje, no ritmo intensivo de expansão do capital, as cidades tor-
nam-se lócus de profundas desigualdades. O tecido urbano é 
atravessado pela violência que, de diferentes formas, alastra-se 
nas cidades, gerando medo e insegurança.

Nesse cenário de urbanismo capitalista, a questão da mo-
bilidade urbana impõe-se como um grande dilema. Coloca-se em 
xeque um padrão de transporte que encarna o mito da máquina 
como definidor da vida social.

O deslocamento, no interior das cidades, passou a ser cen-
trado no automóvel, revelando um modo de viver consumista e 
individualizante. De fato, a mobilidade urbana, no tempo pre-
sente, vem produzindo um quadro caótico, em meio a conges-
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tionamentos, emissão de gases poluentes e restrição do acesso 
à cidade.

Segundo Prado (2009), atividades simples, como o acesso 
ao trabalho, à educação e à recreação, têm sido dificultadas por 
graves problemas, relacionados à mobilidade. Para a autora, isso 
consome recursos financeiros, humanos e naturais, causando 
fortes impactos ao meio ambiente. Assim, além de serem respon-
sáveis por prejuízos econômicos e ambientais, as insuficiências e 
lacunas da mobilidade urbana trazem, também, reflexos diretos 
no convívio social e na interatividade no espaço das cidades.

 Nesse tipo de sociedade, tem-se a exarcebação de dois 
fenômenos que se complementam, gestando circuitos predató-
rios no campo da mobilidade urbana: primeiro, a exacerbação 
da modalidade individual de transporte, via carros, cada vez 
mais sofisticados; e, ao mesmo tempo, a precarização extrema 
do transporte público. A rigor, o modal individual para as elites 
e as classes médias e, em contrapartida, a extrema precariza-
ção do transporte coletivo para aqueles que estão às margens 
da vida social.

Assim, delineia-se o que se pode nomear de paradoxo ur-
bano, que materializa o padrão extremamente desigual que rege 
a sociabilidade nessa civilização contemporânea do capital. De 
fato, nesse contexto, no século XXI, a mobilidade urbana reve-
la-se em toda sua complexidade, comprometendo a natureza, as 
formas de sociabilidade, o movimentar-se nos espaços das cida-
des, enfim, o bem-viver.

Nesse modo de vida, fundado na tecnologização, as cida-
des encarnam enigmas de insustentabilidade, impondo, como 
exigência histórica do nosso tempo, decifrá-los e enfrentá-los. É 
esse um desafio posto para as lutas ecológicas, ambientalistas e 
um horizonte para as próprias políticas públicas.

Assim, dialeticamente, a insustentabilidade coloca em 
pauta a sustentabilidade que se configura como uma categoria-
-chave, iluminando a reflexão em torno do ciclismo na contem-
poraneidade. Incidimos, então, o olhar reflexivo na categoria 
específica de desenvolvimento urbano sustentável, fundado na 
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salvaguarda do direito à cidade para todos os segmentos sociais 
de uma dada população, sempre na perspectiva do bem-viver. 

Desse modo, as políticas públicas de mobilidade urbana 
sustentável buscam trazer soluções para os problemas de trans-
porte, considerando os aspectos ambientais, socioeconômicos e 
culturais, tendo como norte o bem-viver da população.

Boareto (2003) afirma que a mobilidade urbana sustentá-
vel pode ser definida como o resultado de um conjunto de políti-
cas de transporte e circulação que visam a proporcionar o acesso 
amplo e democrático ao espaço urbano, por meio da priorização 
dos modos não motorizados e coletivos de transporte, de forma 
efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável, com 
base nas pessoas e não nos veículos.

Em verdade, “andar de bicicleta” para locomover-se no 
caos da mobilidade urbana, baseada no uso intensivo de trans-
porte motorizado, é uma forma de exercer uma “cultura da re-
cusa” a esse “padrão de circulação e mobilidade dependente do 
transporte sobre pneus e portanto, de alto consumo energético 
e potencial poluidor” (KLINK; ROLNIK, 2011, p. 13).

A escolha pela mobilidade por bicicleta faz parte de um 
processo de libertação dos dogmas de riqueza, relacionados ao 
carro, e dos estigmas de pobreza, vinculados à bicicleta. Optar 
pela bicicleta como transporte simboliza a escolha por um estilo 
de vida, focado na saúde e aptidão física. É uma opção de pessoas 
preocupadas com o desenvolvimento pessoal, compromissadas 
com o social, com a natureza e com as gerações futuras.

Nessa linha de entendimento, impõe-se à reflexão, como 
inspiração norteadora, a ideia-chave de “andar de bicicleta como 
estilo de vida”. Na busca de medidas concretas para uma mo-
bilidade urbana sustentável, vêm despontando e afirmando-se, 
como alternativa de política pública, o incentivo e a criação de 
condições para o desenvolvimento do ciclismo. Substituir o au-
tomóvel ou promover a diminuição do seu uso por modos mais 
atrativos e saudáveis para o cidadão é uma questão de prioridade 
na agenda de gestores que procuram orientar-se pelos princípios 
da mobilidade urbana sustentável.
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Inegavelmente, uma profícua alternativa é incentivar e priorizar 
o uso da bicicleta, principalmente nos centros urbanos e em trajetos 
curtos, promovendo a construção e separação de espaços apropria-
dos para essa prática, mediante a implantação de ciclovias/ciclofai-
xas. É forçoso reconhecer uma dupla exigência no fortalecimento 
do ciclismo como uma dimensão de políticas públicas de mobilidade 
urbana sustentável: investimento em infraestruturas apropriadas e 
esforços sistemáticos em educação e informação a fim de criar uma 
cultura do ciclismo como meio de locomoção nas cidades.

DESENHOS METODOLÓGICOS

No encaminhamento do percurso avaliativo do objeto, per-
seguindo o alcance dos objetivos propostos e sob a inspiração 
das bases teóricas aqui esboçadas, configuro o desenho metodo-
lógico na articulação de duas vias:

1 – A metodologia de avaliação de políticas públicas, 
considerando a definição no âmbito de determinadas matrizes.
2 – A metodologia dos processos investigativos no âmbito 
de estudos no campo do social.

É uma tessitura metodológica construída de forma orgâ-
nica e articulada. Nesse sentido, delimito como matrizes ins-
piradoras o paradigma pós-construtivista de Raul Lejano e a 
avaliação em profundidade de Léa Carvalho. São duas matrizes 
interconectadas que abrem perspectivas analíticas fecundas 
para a investigação avaliativa da articulação dos programas 
Bicicletar e Bicicletas Integradas ao Transporte Público.

Para enriquecer essa construção avaliativa, encontramos 
referências no paradigma pós-construtivista de Raul P. Lejano 
(2012), em suas indicações da fusão do texto e contexto, conside-
rando a dimensão complexa e multidimensional da experiência 
avaliativa. Pelas trilhas de Lejano (2012), privilegiamos a con-
textualidade e complexidade, configurando a chamada avaliação 
experiencial. Nessa direção, na condição de avaliar a articulação 
Bicicletar/Bicicletas Integradas, é preciso considerar a multidi-
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mensionalidade e a complexidade dos fenômenos que só podem 
ser apreendidos pela realização na prática, ou seja, vivendo o coti-
diano da política. Assim, maior atenção será conferida aos carac-
teres processuais e contextuais da realização da política.

Por fim, assumimos como referência analítica, por excelên-
cia, o paradigma da avaliação em profundidade propugnado por 
Léa Carvalho Rodrigues (2008, 2011), que constitui um norte no 
esforço avaliativo empreendido.

Tomando como tarefa avaliativa a articulação de dois pro-
gramas municipais – Bicicletar e Bicicletas Integradas, no âmbito 
da mobilidade urbana em Fortaleza –, encarnamos a diretriz de 
Rodrigues de construir a perspectiva avaliativa a partir do local, 
ampliando seu escopo e seu alcance interpretativo no nível da 
realidade brasileira.

De fato, partimos das configurações de programas de ciclo-
mobilidade em Fortaleza, considerando desenhos de programas 
de uso de bicicletas como alternativa de mobilidades em outros 
espaços urbanos brasileiros.

Com inspiração na avaliação em profundidade de Léa 
Rodrigues, a perspectiva de uma avaliação contextual é reafir-
mada no sentido da compreensão e interpretação, encarnando 
a dimensão hermenêutica-compreensiva, privilegiando métodos 
etnográficos de pesquisa, junto, sobretudo, aos usuários das bi-
cicletas públicas e aos militantes cicloativistas.

Ao longo do processo de investigação, o esforço de efeti-
var a dialética entre as trajetórias institucionais do Bicicletar/
Bicicletas Integradas e a compreensão singular dos sujeitos en-
volvidos nesses programas em seus interesses e demandas será 
continuado. Igualmente, assumimos como diretriz a indicação 
analítica de Léa Rodrigues de que as trajetórias institucionais 
não são percorridas senão pelos sujeitos, mas sem nos limitar-
mos às produções discursivas e práticas desses, formando uma 
noção em profundidade da relação entre o cidadão e as políticas 
públicas, sem que os contextos de exclusão sejam desconsidera-
dos (o não cidadão e a ausência de políticas públicas).
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Com essa inspiração analítica de Rodrigues, três dos eixos 
analíticos do desenho metodológico são delineados: 

1 – análise de conteúdo do programa com atenção a três 
aspectos: formulação; bases conceituais e coerência interna; 

2 – análise de contexto da formulação da política: levan-
tamento de dados sobre o momento político e as condições so-
cioeconômicas em que foi formulada a política em estudo, com 
atenção para a articulação entre as instâncias local, regional, na-
cional, internacional e transnacional; 

3 – trajetória institucional do programa, dimensão analí-
tica que pretende dar a perceber o grau de coerência/dispersão 
do programa, ao longo do seu trânsito pelas vias institucionais.

Com a perspectiva da avaliação em profundidade, assu-
mimos a condição do pesquisador em formação que precisa ter 
claro o papel do avaliador, como um descritor da realidade (em 
sentido etnográfico), buscando colher e recolher os diversos tex-
tos e contextos em suas relações e mediações, desvelando o dito 
e o não dito. Para dar concretude ao encaminhamento da avalia-
ção sob a ótica de tais matrizes, delineamos o desenvolvimento 
de uma pesquisa social de natureza qualitativa com um triplo 
encaminhamento:

- Realização de uma enquete sobre os programas municipais 
Bicicletar e Bicicletas Integradas ao Transporte Público, no sen-
tido de avaliar a questão do conhecimento e legitimidade social.

- Estudo de inspiração etnográfica com usuários do pro-
grama Bicicletar e Bicicletas Integradas ao Transporte Público, 
bem como junto aos não usuários, excluídos do alcance dessa 
política pública.

- Mapeamento institucional da infraestrutura implemen-
tada na cidade de Fortaleza de apoio ao ciclismo como via de 
mobilidade.

Em relação especificamente ao estudo de inspiração etno-
gráfica, será desenvolvida pesquisa de campo nas estações do 
Bicicletar e Bicicletas Integradas ao Transporte Público. Seis 
estações do programa Bicicletar e uma estação do Bicicletas 
Integradas ao Transporte Público serão investigadas. Para tanto, 
como critério, escolhemos estações em localidades distintas, 
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considerando as Secretarias Executivas Regionais (SERs) que 
dispõem de estações do Bicicletar:

Programa Bicicletar
Secrefor – Estação 18 (Praça do Ferreira)
SER I – Estação 42 (North Shopping)
SER II – Estação 01 (Praça Luiza Távora)
SER III – Estação 43 (Campus do Pici)
SER IV – Estação 33 (Shopping Benfica)
SER VI – Estação 70 (Shopping Iguatemi)

Programa Bicicletas Integradas 
Estação Conjunto Ceará

Considerando que os bairros que compõem a SER V não 
abrigam nenhuma estação do programa Bicicletar e nem do 
Bicicletas Integradas ao Transporte Público, sentimos a necessi-
dade de ouvir os não usuários. Para tanto, definimos um bairro 
da Regional V, qual seja, Genibaú.

Nesse incurso em campo, vamos desenvolver observações 
sistemáticas, como informações e entrevistas semiestruturadas. 
Para a construção do mapeamento institucional, será feita pes-
quisa virtual em sites da Prefeitura Municipal de Fortaleza e vi-
sitas aos órgãos vinculados à Política de Mobilidade Urbana e, 
especificamente, ao ciclismo.
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Tecendo fios nos circuitos da mobilidade cicloviária: primeiras 
descobertas a abrir vias analíticas

1. O programa Bicicletar, como uma intervenção da Política de 
Mobilidade Urbana em Fortaleza, vem consolidando sua le-
gitimidade social, expressa na aceitação desse programa por 
segmentos da população fortalezense, especialmente os vin-
culados ao ciclismo.

2. O Bicicletar, em princípio, atende a uma exigência circunscri-
ta na Lei de Mobilidade Urbana – Lei Federal nº 12.587/12 
– de priorizar transportes não motorizados, cabendo aos mu-
nicípios com mais de 20.000 habitantes elaborar e apresentar 
um plano de mobilidade urbana até 2015, sob pena de não 
receberem recursos orçamentários federais destinados a essa 
área. Assim, o prefeito Roberto Cláudio, ao iniciar a sua ges-
tão em 2013, viu-se na obrigatoriedade de cumprir o exigido 
pela lei, reforçando, inclusive, a utilização da bicicleta como 
transporte não motorizado.

3. O Bicicletar, em decorrência de suas próprias peculiaridades 
de implantação, precisou desenvolver-se em áreas com maior 
afluência populacional, inseridas em regiões com disponibi-
lidade de serviços, que agregam contingentes expressivos da 
população fortalezense. Assim, as estações desse programa 
privilegiam as chamadas “áreas nobres” e áreas de concentra-
ção da classe média, com maior visibilidade no tecido urbano. 
Para difundir o uso da bicicleta nas periferias, atingindo sobre-
modo os ciclistas que fazem uso da bicicleta para fins utilitá-
rios, está em implantação uma experiência pioneira no Brasil, 
o Programa Bicicletas Integradas ao Transporte Público. Logo, 
para pensar o alcance social de uma política municipal de uso 
de bicicleta como alternativa de transporte, impõe-se, como 
exigência analítica, a vinculação do Bicicletar com o Bicicletas 
Integradas ao Transporte Público.

4. O prefeito Roberto Cláudio é deveras antenado com o 
marketing das cidades, capturando a tendência contemporânea 
do uso da bicicleta como via de mobilidade alternativa e 
transformando-a em uma política pública municipal, com 
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dois programas que se complementam e se articulam.
5. A gestão Roberto Cláudio conta com uma assessoria de 

excelência na área urbana, com destaque para a equipe 
interdisciplinar da Cooordenação de Gestão Cicloviária, o 
que vem contribuindo para a legitimidade que o programa 
Bicicletar vem assumindo na cidade de Fortaleza.

6. O Bicicletar, implantado em Fortaleza há quase três anos, e o 
Bicicletas Integradas ao Transporte Público, em implantação 
desde junho de 2016, vêm propiciando uma intervenção 
urbana favorável ao ciclismo, no sentido da criação de 
ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas.

7. Tais programas de incentivo ao uso da bicicleta por parte 
do poder público municipal, com a implementação de uma 
infraestrutura favorável ao ciclismo, vêm deflagrando em 
Fortaleza o início de uma cultura de respeito ao ciclista, 
na acirrada disputa de poder entre diferentes modais de 
transporte.

8. Os programas municipais Bicicletar e Bicicletas Integradas 
ao Transporte Público beneficiam os diferentes segmentos 
sociais de Fortaleza de forma diferenciada. Para determinados 
grupos de ciclistas que possuem bicicletas próprias – seja 
“bikes” sofisticadas ou bicicletas populares –, os benefícios 
chegam de forma indireta, a partir da infraestrutura favorável 
ao ciclismo e da difusão de uma cultura de respeito ao andar 
de bicicletas.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo elucidar as características 
do curso de Administração Pública da Unilab, bem como ca-
racterizar o perfil dos egressos das três primeiras turmas do 
curso. Como procedimentos metodológicos, utilizou-se téc-
nica qualiquantitativa com a aplicação de questionário online 
com 44 egressos. No geral, eles avaliam positivamente a for-
mação oferecida pelo Bacharelado, mas indicam que algumas 
questões poderiam ser melhoradas na formação que o curso 
oferece, como a articulação entre teoria e prática e a não aber-
tura do mercado de trabalho. Considera-se que, para essa rea-
lidade mudar, é necessário que a universidade se proponha a 
estabelecer articulação com as organizações públicas da região 
do Baturité, sobretudo as prefeituras municipais, assim como 
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com as organizações públicas estaduais brasileiras e o setor 
público dos países parceiros. 

Palavras-chave: Perfil do egresso. Avaliação. Administração 
Pública. Unilab.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o Brasil foi cenário da expansão de vagas 
em cursos de Ensino Superior. Pode-se atrelar o aumento no nú-
mero de vagas ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais (Reuni), iniciativa fede-
ral instituída em 2007, com o objetivo de ampliar o acesso e a 
permanência dos alunos na educação superior. 

A criação da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) se insere nesse contexto. A 
Unilab foi criada em 2010 pela Lei Federal nº 12.289 e integra o 
Reuni com um duplo objetivo: a internacionalização e a interiori-
zação do Ensino Superior. O primeiro consiste na cooperação so-
lidária sul-sul com os países membros da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP); já o segundo se verifica por sua im-
plantação no Maciço de Baturité, região cearense que não contava 
com uma grande oferta de cursos de Ensino Superior públicos. 

Entre os cursos ofertados inicialmente pela Unilab, destaca-
-se o Bacharelado em Administração Pública. A escolha pela oferta 
de um curso na área de gestão pública representa uma iniciativa de 
responder à demanda por uma burocracia pública bem qualificada 
no Brasil e nos demais países da CPLP, sobretudo os africanos. A 
implantação do curso na Unilab também está inserida no processo 
de instituição do chamado Campo de Públicas no Brasil.

As três primeiras turmas do curso de Administração 
Pública já se formaram. É necessário, então, que sejam pensadas 
avaliações sobre os resultados que o curso vem realizando e se 
seus objetivos vêm sendo alcançados. Diante disso, este traba-
lho busca elucidar as características do curso de Administração 
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Pública da Unilab, bem como caracterizar o perfil dos egressos 
das três primeiras turmas do curso. 

No âmbito teórico, a relevância deste estudo ampara-se na 
contribuição para o mapeamento das especificidades locais do 
processo de institucionalização do Campo de Públicas no Brasil, 
especialmente no Ceará; no âmbito empírico, justifica-se na en-
trega à Unilab de uma avaliação institucional participativa, base-
ada na perspectiva dos egressos sobre a formação ofertada pelo 
curso de Administração Pública e sua inserção do mercado de 
trabalho. “A avaliação focada no egresso pode produzir retornos 
importantes no planejamento, na redefinição de diretrizes curri-
culares e nos planos pedagógicos” (SILVA, 2010, p. 12).

Campo de públicas e a expansão do Ensino Superior no Brasil

O Campo de Públicas surge para agrupar, a nível nacional, 
os cursos voltados para o setor público. Em meados dos anos 90, 
existia apenas o curso na área de Administração Pública, isto é, 
os cursos de Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Gestão 
Social e Políticas Públicas ainda não existiam.

Esse campo é formado por professores com várias forma-
ções acadêmicas, discentes dos cursos que possuem “público” 
na nomenclatura e profissionais que atuam nesse campo, res-
saltando que é um campo multidisciplinar, que envolve, em 
sua maioria, mestres e doutores nas áreas de Ciências Sociais 
Aplicadas e Ciências Humanas. Saliente-se que tal campo está 
em movimento e construção, desse modo, não é possível uma 
definição própria e definitiva.

Nos anos 80, o curso de Administração Pública era tido como 
uma subárea do curso de Administração de Empresas (privada), 
mesmo possuindo objetos distintos e mecanismos completamente 
específicos, apesar de lidarem com assuntos e dilemas de gestão. 

As diversas mobilizações acadêmicas acerca das discus-
sões teóricas sobre as mudanças na Administração Pública, nos 
anos 80, fortaleceram o campo de públicas, que sequer era co-
nhecido assim. 
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Autores, como Pires et al. (2014), afirmam que “a termi-
nologia Campo de Públicas contém uma ideia-força que foi rele-
vante, [...] para opor Administração Pública a Administração de 
Empresas (privada), por razões não só epistemológicas, mas de 
gestão e de avaliação educacional”. À medida que esse campo de-
cide se estabelecer para resguardar os profissionais que se doam 
diariamente nesse setor, surge o que atualmente se conhece por 
Campo de Públicas.

Para entender melhor o contexto de seu nascimento, é im-
portante destacar que, em determinados países, observou-se a 
diminuição do papel do Estado, bem como o endividamento pú-
blico, junto à crise no ensino de Administração Pública no Brasil. 
Ocorreu, ainda, o fechamento do mais antigo curso de graduação 
em Administração Pública, da EBAP-FGV, em 1983.

Se não bastasse, o então presidente do Brasil, Collor de 
Mello, em 1990, iniciou o processo de ajustamento estrutu-
ral do Estado e as privatizações, que acabaram confundindo 
os acadêmicos e fazendo com que a Administração Pública 
fosse percebida como sendo o mesmo que a Administração 
de Empresas, mesmo que, na prática, fosse quase completa-
mente diferente.

Essa década foi marcada pela estagnação dos únicos três 
cursos de graduação em Administração Pública existentes 
no Brasil, a saber: o da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo 
(FGV-SP); o da Universidade Estadual Paulista (FCL-Unesp); e o 
da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro (EG-FJP/MG). 
Cabe ressaltar que os futuros bacharéis recebiam seus diplomas 
com habilitação em Administração Pública.
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Quadro 1 – Marcos na autonomia dos cursos do Campo de Públicas frente à lógica da 
Administração de Empresas e no âmbito do sistema brasileiro de regulação  
e avaliação educacional

Primeiro período (anos 2002 
a 2005): a afirmação das di-
ferenças e o reconhecimento 
da identidade própria

A subordinação ao campo da Administração geral começa a 
ser questionada, por inadequada à área de Administração 
Pública, apenas no começo do século XXI, no curso de um 
novo contexto histórico e de dois eventos marcantes. Os 
dois eventos embrionários do futuro Campo de Públicas 
ocorreram no ano de 2002: o II Encontro Nacional sobre 
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em 
Administração (13 de junho de 2002, Brasília) e o I Encon-
tro Nacional dos Estudantes de Administração Pública (I 
Eneap, início do mês de agosto de 2002, em Araraquara-
-SP). Esses dois eventos foram embriões de iniciativas pos-
teriores que, por sua vez, culminaram na efetiva criação do 
Campo de Públicas.

Em 17 de maio de 2006, pelo despacho do diretor do De-
partamento de Supervisão do Ensino Superior do Minis-
tério da Educação (Desup/MEC), tem-se a distinção entre 
o Bacharelado em Administração e o Bacharelado em Ad-
ministração Pública.

Destaca-se que, a partir de 2004, novos cursos de Admi-
nistração Pública foram criados, sendo o da Esag-Udesc o 
primeiro. Nos anos 2000, tem-se a expansão das universi-
dades federais e estaduais, bem como a criação do curso de 
Gestão de Políticas Públicas da EACH-USP, em 2005.

Segundo período (2006-
2009): o nascimento do 
Campo de Públicas

O Campo de Públicas foi se estruturando como um 
movimento em torno dos Eneaps, reforçado pelos Fóruns 
de Professores e Coordenadores dos Cursos do Campo de 
Públicas (FP3CP).

Em 2007, na sexta edição do Eneap, com sede na Esag-
Udesc, criou-se a Feneap e o Fórum dos Coordenadores 
dos Cursos de Administração Pública.

A Carta de Balneário Camboriú (escrita na nona edição 
do Eneap, em Esag-Udesc, em 2010) serviu de elemen-
to catalisador para a disseminação do movimento junto 
às instâncias reguladoras da Educação Superior, como o 
CNE e o MEC, bem como junto à mídia, no intuito de 
dar ampla divulgação à sociedade da busca por legitimi-
dade dos profissionais com potencial de atuarem na área 
pública.
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Terceiro período (2010-no-
vembro de 2013): o cresci-
mento do Campo de Públicas 
e a ameaça de retrocesso

O ano de 2010 representa o início de um novo perío-
do no percurso para a efetiva constituição do Campo de 
Públicas. O marco desse novo período foi uma reunião 
realizada em novembro de 2009, no Conselho Nacional 
de Educação (CNE), em que um grupo de professores de 
cursos de Administração Pública – sobretudo da FGV-SP 
e FGV-RJ – formulou uma primeira versão de texto para 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Admi-
nistração Pública, para discussão e aprovação no CNE. 
Em 13 de janeiro de 2014, o CNE, por meio de sua Câmara 
de Educação Superior (CES), institui, pela Resolução Nº 1, 
as DCNs de Administração Pública, abarcando os cursos 
do Campo de Públicas.

Quarto período (dezembro 
de 2013): o início da conso-
lidação do Campo e seu re-
conhecimento no âmbito do 
sistema de avaliação educa-
cional

O período entre final de 2013 e início de 2014 dá início à 
nova etapa na trajetória do Campo de Públicas, com sua 
efetiva consolidação como área de ensino e pesquisa com 
vida própria no sistema de graduação. O primeiro passo 
em direção a essas novas conquistas foi dado no final de 
2013, com a homologação das DCNs; o segundo ocorreu 
no primeiro trimestre de 2014, com uma audiência 
realizada na Diretoria de Avaliação da Educação Superior 
(Daes), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sinalizando a 
abertura de um novo ciclo.
Desde 2007, o Conselho Nacional de Educação 
começou a discutir as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) de Administração Pública, sendo aprovadas 
em 19 de dezembro de 2013. Foi publicado, então, no 
Diário Oficinal da União (DOU), o texto das DCNs de 
Administração Pública.

Fonte: Adaptado de Pires et al. (2014).

 
Após essa recuperação histórica do nascimento do Campo 

de Públicas, destaca-se que, em 2013, existiam 25 cursos do 
Campo de Públicas (Administração Pública, Gestão Pública, 
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Social e Política Públicas) 
registrados no Ministério da Educação, entre eles o Bacharelado 
em Administração Pública da Unilab.

 Por fim, seguem os eventos que mais atraem pesquisadores, 
professores, acadêmicos e profissionais interessados no Campo 
de Públicas: o Encontro da Associação Nacional de Programas 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (Enanpad); o 
Encontro Nacional da Divisão de Administração Pública da Anpad 
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(EnAPG); o Encontro Nacional dos Pesquisadores em Gestão 
Social (Enapegs); o Encontro Nacional da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs); o 
Encontro Nacional da Associação Brasileira de Ciência Política 
(ABCP); o Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (Enanpur); e o 
Colóquio Internacional de Poder Local.

Universidade da �ntegração �nternacional da �usofonia  
�fro-brasileira: origem e trajetória

No município de Redenção-CE, localizado a aproximada-
mente 60 quilômetros da capital, nasce um projeto no qual con-
verge um conjunto de pressupostos e ideais. Esse projeto, de um 
lado, possui uma perspectiva internacional e, de outro, um olhar 
canalizado ao desenvolvimento regional. O seu nome carrega em 
si a sua essência, tendo sua trajetória, de fato, iniciado com a 
promulgação da Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, que dis-
põe sobre a criação da Universidade da Integração Internacional 
da Lusofonia Afro-Brasileira (BRASIL, 2010).

A Unilab nasce no segundo período de expansão do Campo 
de Públicas, entre 2010 e 2011. O seu objetivo permeia o tripé 
ensino, pesquisa e extensão, tendo como missão internacionali-
zar e interiorizar o Ensino Superior, como consta no Art. 2º da 
sua lei de criação: 

[...] formar recursos humanos para contribuir com a integra-
ção entre o Brasil e os demais membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa – CPLP, especialmente os países 
africanos, bem como promover o desenvolvimento regional e 
intercâmbio cultural, científico e educacional (BRASIL, 2010).

Como escopo internacional, a Unilab busca dar respostas 
a problemáticas que ultrapassam as fronteiras nacionais, alcan-
çando Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, os quais, juntamente com o 
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Brasil, compõem a CPLP. Sincronicamente, volta-se à interiori-
zação do Ensino Superior, com instalações em dois estados da 
região Nordeste (DIÓGENES; AGUIAR, 2013).

A Unilab possui estrutura multicampi. Além da sede e 
de instalações no estado do Ceará – Campus da Liberdade, 
dos Palmares e das Auroras –, situa-se também no estado da 
Bahia, com o Campus dos Malês, que se localiza no municí-
pio de São Francisco do Conde (DIÓGENES; AGUIAR, 2013; 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, 2016a).

Quanto à vertente da interiorização do Ensino Superior 
no estado do Ceará, a Unilab localiza-se no Maciço de 
Baturité. Os municípios que compõem essa região são treze: 
Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, 
Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e 
Redenção (MEDEIROS, 2017).

A implantação dos cursos da Unilab baseou-se em um 
diagnóstico tendo em vista a sua dupla, porém não conflitante, 
atuação: a convergência de temas comuns aos países parcei-
ros e as necessidades e demandas nacionais. A universidade 
iniciou suas atividades de ensino em 2011, com os seguin-
tes cursos: Administração Pública, Agronomia, Enfermagem, 
Engenharia de Energias e Licenciatura em Ciências da Natureza 
e Matemática (DIÓGENES; AGUIAR, 2013). Atualmente, seu 
quadro de graduações presenciais conta com mais onze cursos 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, 2017a). 

No âmbito de pós-graduação, a universidade possui cursos 
semipresenciais precipuamente voltados ao campo de públicas, 
de graduação e pós-graduação lato sensu. Além desses, em 2014, 
é dado o primeiro passo para o strictu sensu, com o Mestrado 
em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis (MASTS). 
Posteriormente, a instituição abriu/recebeu mais quatro mes-
trados (UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, 2017b). 

A Unilab tem evoluído bastante em seus aproximados 
sete anos de atuação. Seguindo esse progresso, o seu Plano 
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de Desenvolvimento Institucional (PDI) do período de 2016 a 
2021 visa à sua expansão, de questões físicas e infraestruturais 
às relacionadas ao seu tripé, bem como ao desenvolvimento e à 
inserção regional e às relações interinstitucionais e internacio-
nais (UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, 2016b).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa possui natureza qualiquantitativa. Quanto 
aos objetivos, pode ser classificada como exploratória/descri-
tiva. Buscou-se reconstruir, de maneira geral, o processo de ins-
titucionalização do curso de Administração Pública da Unilab e 
caracterizar o perfil do egresso do curso.

Utilizou-se o estudo de caso como estratégia de pes-
quisa, a fim de identificar as particularidades da graduação em 
Administração Pública em uma instituição que se pauta pela di-
nâmica de internacionalização/interiorização. Para isso, definiu-
-se como recorte a perspectiva dos egressos das três primeiras 
turmas do Bacharelado.

A coleta de dados se deu por documentos oficiais sobre a 
Unilab e o Curso de Administração Pública e de questionários. 
Tomou-se como base para construção do instrumento o questio-
nário aplicado por Silva (2010) em seu estudo sobre o perfil do 
egresso do curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas da 
Universidade de São Paulo, fazendo as devidas adaptações para 
o estudo de caso aqui proposto. O questionário mesclou ques-
tões objetivas e subjetivas e foi construído pela Google Forms, 
obtendo um total de 44 respostas.

Por fim, realizou-se uma avaliação descritiva das respostas 
dos questionários. “Esse processo de avaliação considera diver-
sos aspectos, desde a estrutura física e o perfil profissional do 
egresso, até ter um feedback para mensurar o andamento e a efe-
tividade das diretrizes curriculares” (SILVA, 2010, p. 12).
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Caracterização do curso de Administração Pública na Unilab

Os cinco primeiros cursos da Unilab tiveram como base 
as áreas de maior demanda nos países parceiros e na região do 
Maciço de Baturité, local onde a universidade se instalou. Assim, 
a universidade criou o curso de Bacharelado em Administração 
Pública, visto como uma estratégia para suprir a necessidade de 
profissionais que viessem a compor o quadro da gestão pública 
local, até então marcada pela baixa profissionalização e capaci-
dade técnico-operacional.

O curso de Administração Pública tem o intuito de for-
mar profissionais com amplo conhecimento na área com vis-
tas a promover o interesse coletivo e a justiça social. Enfatiza 
como atividade profissional administrar ou assessorar organi-
zações e órgão estatais, entidades públicas não estatais, orga-
nizações sociais, entidades internacionais ou no exercício de 
mandato eletivo.

O atual projeto pedagógico do curso (PPC) aponta que 
o egresso do curso de graduação em Administração Pública da 
Unilab deverá “apresentar capacidade tanto para o estabele-
cimento de vínculos internacionais como para a preservação e 
valorização das especificidades nacionais e das identidades re-
gionais e locais”. Esse direcionamento está alinhado com o perfil 
dos ingressantes do curso, uma vez que a grande maioria são jo-
vens oriundos de regiões interioranas e dos países africanos de 
língua portuguesa. Essa abrangência é norteada pela missão da 
instituição e possibilitada por programas de ações afirmativas.

No início do curso, em 2011, o projeto pedagógico do 
curso de origem estabelecia que ele se desenvolveria em três 
linhas de formação: gestão governamental, gestão social e po-
líticas públicas. Para essas linhas, foram criados componentes 
curriculares específicos. Devido às diversas mudanças na coor-
denação do curso, durante seus oito anos de funcionamento, o 
PPC foi alterado pelo menos cinco vezes. Numa dessas altera-
ções, foram extintas as linhas de formação, acrescentadas e reti-
radas disciplinas, e, por último, foi mudado o regime trimestral 
para semestral.
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Atualmente, o curso conta com 53 disciplinas, de forma-
ção básica e formação profissional, divididas entre obrigatórias 
(49), optativas (2) e eletivas (2), além de carga horária de es-
tágio supervisionado e de atividades complementares. O atual 
PPC chama atenção para o caráter interdisciplinar que a refe-
rida graduação contempla, assim dispõe de disciplinas na área 
de ciências humanas, métodos quantitativos, direito, ciências da 
gestão e economia. O corpo docente também é referência para a 
interdisciplinaridade. As atividades de ensino, pesquisa e exten-
são são executadas por 20 professores, a maioria com título de 
doutor, nas áreas acima mencionadas. 

Ainda assim, pode-se mencionar que há uma concentração 
maior de disciplinas instrumentais e voltadas especificamente 
à Administração Pública, em detrimento de disciplinas voltadas 
para Ciência Política e análise de políticas públicas setoriais.

Caracterização e avaliação do perfil do egresso do curso de 
Administração Pública da Unilab

Um total de 44 pessoas responderam ao questionário, 
sendo 47,7% da primeira turma de Administração Pública, 
20,5% da segunda turma e 31,8% da terceira turma. Os alunos 
que responderam o questionário possuem entre 24 e 26 anos. 
São jovens que saíram do Ensino Médio e ingressaram imedia-
tamente no Ensino Superior e, na maioria, são pessoas que se 
identificam com o gênero feminino. 

O curso de Administração possui duração de quatro anos, 
mas boa parte dos egressos só conseguiu terminar a graduação 
em cinco anos ou mais. Entre as principais causas apontadas, 
estão o número de greves e a baixa oferta de algumas disciplinas. 
A dificuldade com o conteúdo das disciplinas não foi apontada 
como uma causa relevante. 

Durante o período da graduação, a maioria dos alunos rea-
lizou atividades dentro da universidade, como atividades vincu-
ladas ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(Pibic), ao Programa de Bolsa de Tecnologia da Informação 
(Probti), ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
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Docência, ao Programa de Bolsas de Extensão, Arte e Cultura 
(Pibeac) e à representação estudantil. Apenas uma pessoa conse-
guiu realizar estágio remunerado, e catorze pessoas realizaram 
estágio não remunerado. As prefeituras municipais foram os lo-
cais que mais receberam alunos.

No curso de Administração Pública, os alunos podem uti-
lizar da carga horária de atividades ligadas aos programas da 
Unilab como carga horária de estágio. No entanto, essa não é a 
principal causa que leva os estudantes a não realizarem estágio. 
O principal motivo está relacionado à baixa oportunidade de es-
tágios nas organizações públicas da região do Maciço de Baturité. 

A maioria dos alunos está cursando cursos de pós-gradua-
ção, sendo que 6,8% estão em mestrados acadêmicos, 2,3%, em 
mestrado profissional, e 43,2 % estão em especializações. Desses 
últimos, um número considerável está cursando especializações 
a distância na própria Unilab, sendo elas: gestão pública munici-
pal e gestão pública.

Dos 44 alunos que responderam ao questionário, 59,1% 
estão exercendo atividade remunerada, sendo que o principal 
meio de acesso ao cargo foi a indicação por meio de pessoas, e 
40,9% estão sem nenhum vínculo empregatício. Dos que estão 
trabalhando, 72,7% estão exercendo atividades administrativas, 
mas que não estão relacionadas à área de Administração Pública. 
A restrição do mercado de trabalho para o administrador público 
aparece como a principal questão que leva tanto ao expressivo 
número de egressos desempregados como ao número de ex-alu-
nos que não atua em sua área de formação.

A maior expectativa futura dos egressos em relação à sua 
atuação profissional é ocupar cargo público por meio de concurso 
público. Uma segunda expectativa, apontada consideravelmente, 
é seguir a carreira acadêmica. Os alunos possuem expectativas 
bem baixas no que se refere à possibilidade de ocuparem cargos 
comissionados em organizações públicas.

Os egressos, em sua maioria, são da região do Maciço de 
Baturité e, devido a isso, possuem preferência por trabalhar 
na própria região. A opção de trabalhar na capital do estado, 
Fortaleza, foi a segunda que os alunos brasileiros mais levanta-
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ram. Esses não possuem grande interesse em outras regiões do 
Brasil. 

Os alunos estrangeiros mostraram mais interesse em tra-
balhar em outros países do que os seus de origem. Isso revela que 
não só os alunos brasileiros estão com dificuldade de se inserir 
no mercado de trabalho em sua região de origem, como também 
os alunos que vêm dos países parceiros. 

A maioria dos egressos (75%) avalia que o conteúdo curri-
cular disponibilizado no curso atende parcialmente às necessi-
dades que decorrem da atuação profissional. Um percentual de 
20,5% considera que o conteúdo curricular atende totalmente 
às necessidades. Direito Administrativo e Contabilidade foram 
duas das disciplinas apontadas como as que mais contribuíram 
para a sua formação durante o curso. Considera-se que isso se 
dá pelo grande interesse dos egressos em acessar o mercado de 
trabalho via concurso público. 

No geral, a maioria dos egressos que respondeu o ques-
tionário considera que teve suas expectativas atendidas parcial-
mente em relação à formação na graduação em Administração 
Pública. A falta de oportunidade para atuação profissional e a 
dissociação entre a teoria apresentada em sala de aula e a real 
vivência de organizações públicas são elencadas como motivos 
para que as expectativas não tenham sido totalmente atendidas. 

Os egressos consideram que o mercado de trabalho para 
o administrador público está fechado, sendo o setor público o 
principal espaço que deveria absorver os estudantes formados 
pelo curso na Unilab. A dificuldade é superar a típica troca de 
favores que é realizada na contratação de profissionais. 

Uma reivindicação dos egressos estrangeiros é que o curso 
e a universidade ainda precisam dispor de conteúdos adequados 
às realidades dos países parceiros. Alguns países africanos fun-
cionam com uma base portuguesa muito forte, o que deve ser le-
vado em conta durante a elaboração das ementas das disciplinas. 

Na perspectiva dos egressos, as organizações públicas em 
volta da Unilab sequer reconhecem a existência de profissio-
nais formados em Administração Pública. Possivelmente, isso 
acontece devido à ausência de articulação entre a universidade 



216

Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

e as organizações do setor público, sobretudo as prefeituras 
municipais.

Mesmo com a dificuldade de se inserir no mercado de tra-
balho, a maioria dos egressos indicou que recomendaria o curso 
para outras pessoas. Eles apontam que o curso de Administração 
possui um grande potencial, especialmente por ser oferecido por 
uma universidade pública federal e com uma proposta inovadora 
como a da Unilab.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo caracterizar o curso de 
Administração Pública da Unilab, bem como o perfil dos egressos 
das três primeiras turmas do curso, contribuindo para uma ava-
liação dos resultados que o curso vem alcançando na perspectiva 
do egresso. Os concludentes do curso passaram pelas diversas 
mudanças institucionais, políticas e econômicas que marcaram 
os primeiros anos da universidade.

No geral, os egressos avaliam positivamente a formação 
oferecida pelo Bacharelado, mas indicam que algumas questões 
poderiam ser melhoradas na formação que o curso oferece, como 
a articulação entre teoria e prática. A não abertura do mercado 
de trabalho é a principal queixa dos egressos.

Considera-se que, para essa realidade mudar, é necessário 
que a universidade se proponha a estabelecer articulação com as 
organizações públicas da região do Baturité, sobretudo as prefei-
turas municipais, assim como com as organizações públicas es-
taduais brasileiras e o setor público dos países parceiros. Existe, 
ainda, uma cultura do não profissionalismo do setor público, e 
não é viável esperar que esse cenário se altere sem a intervenção 
da universidade. Caso isso não ocorra, estaremos avançando na 
interiorização do ensino e internacionalização do ensino supe-
rior, mas formando mão de obra qualificada que não impacta os 
resultados das políticas públicas.



Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

217

REFERÊNCIAS 

BRASIL.  Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010. Dispõe so-
bre a criação da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB e dá outras providências. 
Brasília, DF, 21 jul. 2010. Disponível em: http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12289.
htm. Acesso em: 2 fev. 2018.

COELHO, F. S. A problemática atual do ensino de gra-
duação em Administração Pública no Brasil. Cadernos 
EBAPE, Rio de Janeiro, Edição Especial, p. 1-21, 2008. 
 
COELHO, F. S. Uma radiografia do ensino de gra-
duação em Administração Pública no Brasil (1995-
2006). In: ENCONTRO DA ANPAD, 32., 2008, Rio 
de Janeiro.  Anais  [...]. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.  
 
COELHO, F. S.; NICOLINI, A. M. Do auge à retração: aná-
lise de um dos estágios de construção do ensino de Ad-
ministração Pública no Brasil (1966-82). Organiza-
ções & Sociedade, Salvador, v. 20, n. 66, p. 403-422, 2013.   
 
COELHO, F. S.; OLENSCKI, A. R. B.; CELSO, R. P. Da letargia 
ao (re)alento: notas sobre o ensino de graduação em Adminis-
tração Pública no Brasil no entremeio da crise do Estado e da 
redemocratização no país (1983-94). Revista de Administração 
Pública, Rio de Janeiro, v. 45, n. 6, p. 1707-32, nov./dez. 2013.

DIÓGENES, C. G.; AGUIAR, J. R. (org.). Unilab: caminhos e desa-
fios acadêmicos da cooperação sul-sul. Redenção: Unilab, 2013. 
120 p.

MEDEIROS, C. N. de et al. Panorama socioeconômico das regiões de 
planejamento do Estado do Ceará. Fortaleza: Ipece, 2017. 339 p.



218

Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

PIRES, V. et al. Dossiê – Campo de Públicas no Brasil: definição, 
movimento constitutivo e desafios atuais. Administração Pública 
e Gestão Social, Viçosa, 6, n. 3, p. 110-126, 2014.

SILVA, A. G. Um estudo do perfil do egresso do curso de graduação 
em Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. 2010. 
88 f. Monografia (Bacharelado em Gestão de Políticas) – Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2010. 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA. Cursos de graduação. 2017a.  
Disponível em: http://www.unilab.edu.br/cursos-de-gradua-
cao/. Acesso em: 1 fev. 2018. 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA. Estatuto nº 42/2016, de 
2016.  Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira. Redenção, 2016a. 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA. Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 2016b. Disponível em: http://www.proplan.unilab.
edu.br/sobre/coordenacao-de-planejamento/plano-de-desen-
volvimento-institucional/. Acesso em: 1 fev. 2018.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA. Pós-graduação. 2017b. 
Disponível em: http://proppg.unilab.edu.br/index.php/pos-gra-
duacao/. Acesso em: 1 fev. 2018. 



Lívia Maria Xerez de Azevedo1

Joaquim Liberato Matos Neto2

RESUMO

Após figurar em diagnósticos nacionais como território de ori-
gem de vítimas, o Ceará foi um dos pioneiros a realizar um traba-
lho contra o tráfico de pessoas. O presente relato de experiência 
objetiva expor a sequência histórica dos eventos que levaram 
à inserção do tema na agenda do governo do estado do Ceará. 
Apresenta um recorte qualitativo, delineado pelas experiências 
profissionais da autora que, desde 2012, coordena o Núcleo de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) e o Posto Avançado 
de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), da 
Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado (Sejus), bem como 
traz a análise dos marcos normativos federais e estaduais ine-
rentes à temática. A análise documental é o principal método de 
pesquisa. Assim, será possível explanar as iniciativas internacio-
nais, nacionais e locais para a formulação, execução e monitora-
mento de políticas de prevenção, atenção às vítimas e repressão 
ao crime, conforme as especificidades do Ceará.

Palavras-chave: Enfrentamento ao tráfico de pessoas. Políticas 
públicas. Institucionalização.

1 Advogada. Coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) e do Posto Avan-
çado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado 
do Ceará (Sejus). Mestranda em Avaliação de Políticas Públicas (MAPP/UFC). E-mail: livia.maria.xerez@
gmail.com.

2 Mestrando em Avaliação de Políticas Públicas (MAPP/UFC). E-mail: jl-mn@hotmail.com.

O ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS NO CEARÁ: 
INSTITUCIONALIZAÇÃO E INICIATIVAS DE GESTÃO  
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INTRODUÇÃO

O tráfico humano é uma grave violação de direitos que 
coisifica milhões de pessoas em todo o mundo. Aproveitando-se 
de vulnerabilidades sociais, econômicas e emocionais, aliciado-
res lançam falsas promessas que induzem o deslocamento, in-
terno ou internacional, de milhares de pessoas. Movidos pela 
esperança de uma vida melhor, homens, mulheres e crianças 
embarcam rumo a situações de exploração sexual, condições 
análogas às de escravo, remoção de órgãos e casamento servil, 
por exemplo.

O tráfico humano é um fenômeno complexo, multiface-
tado, que resulta da combinação de atos, meios, finalidades 
de exploração e possui devastadoras consequências. Muitas 
vezes, alimenta-se de sucessivas violações de direitos. Assim, 
exige o comprometimento de uma pluralidade de sujeitos e ins-
tituições para a superação de desafios, como: a invisibilidade 
da temática; os preconceitos que naturalizam a coisificação de 
certos grupos sociais; a revitimização nos atendimentos rea-
lizados por redes insuficientemente capacitadas e sensibiliza-
das; e a subnotificação dos dados necessários para subsidiar as 
políticas públicas de prevenção, atenção às vítimas e repressão 
em âmbito nacional e local.

Por meio de análise documental, realizada no âmbito 
de uma pesquisa qualitativa, e da experiência profissional da 
autora, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas (NETP) e do Posto Avançado de Atendimento 
Humanizado ao Migrante (PAAHM), este trabalho buscará ex-
planar a inserção do tema “enfrentamento ao tráfico de pes-
soas” na agenda do Ceará.

Inicialmente, conceituamos o tráfico de pessoas a partir do 
Protocolo de Palermo – instrumento normativo internacional 
ratificado pelo Brasil – e discorremos sobre as tratativas entre 
governo federal e Organização das Nações Unidas (ONU), que 
iniciaram a inclusão do tema nas políticas, planos, programas e 
pactos nacionais.
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Em seguida, delineamos as primeiras parcerias para a inau-
guração do Escritório de Prevenção ao Tráfico de Seres Humanos 
e Assistência à Vítima do Estado do Ceará (EEPTSH), a posterior 
institucionalização do Programa Estadual de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas (PETP), por meio do Núcleo de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas (NETP), bem como a criação do Comitê 
Estadual Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas (CEIETP).

Por fim, apresentamos a interface permanente do pro-
grama estadual com colegiados locais e instituições parceiras, 
especialmente para o fortalecimento das ações, revisão da me-
todologia de trabalho e ampliação do escopo de atuação para a 
atenção ao migrante em situação de vulnerabilidade, refugiado e 
enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Devolutivas do Estado brasileiro para o enfrentamento ao tráfico  
de pessoas

Em 2000, o “Protocolo Adicional à Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à 
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em espe-
cial Mulheres e Crianças”, também conhecido como Protocolo de 
Palermo, foi o primeiro instrumento universal a dispor sobre a 
necessidade de implementar ações eficazes destinadas à preven-
ção, punição dos traficantes e proteção das vítimas. O protocolo, 
ratificado pelo Brasil em 2004, por meio do Decreto nº 5.017, de 
12 de março de 2004, definiu tráfico de pessoas como:

[...] o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento 
ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da 
força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao enga-
no, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou 
à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter 
o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre 
outra para fins de exploração (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 2000, p. 2).
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Em 2001, o governo brasileiro, por meio da Secretaria 
Nacional de Justiça (SNJ), do Ministério da Justiça (MJ), as-
sinou um projeto de cooperação técnica com o Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), denominado 
“Medidas contra o Tráfico de Seres Humanos no Brasil”. A ini-
ciativa, executada entre 2001 e 2005, previu ações de enfrenta-
mento ao tráfico de seres humanos no Rio de Janeiro, São Paulo, 
Goiás e Ceará. Os dois primeiros estados integraram o projeto-
-piloto devido à elevada circulação diária de migrantes em seus 
aeroportos internacionais, e os dois últimos foram identificados 
como territórios de origem de vítimas no Brasil, principalmente 
para fins de exploração sexual. As ações realizadas compreende-
ram os primeiros diagnósticos sobre o tráfico de pessoas, capaci-
tações de agentes da rede de atenção às vítimas e divulgação de 
campanhas sobre o tema (BRASIL, 2010).

A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, em 2006, consagrou, entre outras orientações priori-
tárias, o fortalecimento do pacto federativo por meio da articu-
lação entre as esferas de governo, a estruturação de uma rede 
envolvendo poder público e sociedade civil e o fortalecimento 
da atuação em locais de fronteiras e grande circulação de mi-
grantes. O documento estabeleceu ações de implementação 
nas áreas de Justiça e Segurança Pública, Relações Exteriores, 
Educação, Saúde, Assistência Social, Promoção da Igualdade 
Racial, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Agrário, Direitos 
Humanos, Proteção e Promoção dos Direitos da Mulher, Turismo 
e Cultura (BRASIL, 2006).

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI), instituído em 2007 e executado pela União a partir 
de cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios, previu, 
como ação estrutural de combate ao crime organizado, o apoio 
ao desenvolvimento da Política Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas e a implantação de Núcleos de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas nos territórios priorizados pelos progra-
mas, projetos e ações (BRASIL, 2011a).

A Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra 
as Mulheres, em 2007, incorporou como uma de suas priorida-
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des garantir o enfrentamento da violência contra as mulheres, 
jovens e meninas vítimas do tráfico e da exploração sexual e 
que exercem a atividade da prostituição. O Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher, acordo federativo 
firmado no mesmo ano, teve como um de seus eixos estruturan-
tes a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, enfrentamento 
à exploração sexual e ao tráfico de mulheres (BRASIL, 2011b).

Além disso, na inserção da temática transversalmente, em 
2008, foi publicado o I Plano Nacional para o Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas (PNETP), documento dotado de prioridades, 
ações, atividades e metas para a efetivação da Política Nacional. 
O “eixo estratégico 2: atenção às vítimas de tráfico de pessoas”, 
especificamente na Ação 5.B “Integrar, estruturar, articular e 
mobilizar os serviços e as redes de atendimento”, traçou como 
prioritária a ampliação dos serviços de recepção a brasileiros(as) 
deportados e não admitidos(as) nos principais pontos de en-
trada e saída do país, bem como o apoio ao desenvolvimento 
dos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (BRASIL, 
2008).

Apesar de previstos na Política e no I Plano, núcleos e 
postos não possuíam atribuições delineadas formalmente. As 
Portarias 31, de 20 de agosto de 2009, e 41, de 6 de novembro 
de 2009, da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da 
Justiça, estabeleceram as competências dos equipamentos, a 
necessidade de equipes interdisciplinares para a realização das 
atividades, a relevância da parceria com a sociedade civil para 
o fortalecimento das redes e a missão de incentivar e apoiar a 
criação de comitês estaduais e municipais de enfrentamento ao 
tráfico de pessoas (BRASIL, 2009a, 2009b).

Após quatro anos de vigência e depois de período neces-
sário à avaliação, em 2013, foi publicado o II Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, instrumento dotado de 
linhas operativas, atividades e metas que norteiam os traba-
lhos das redes locais para a institucionalização de núcleos, pos-
tos e comitês. Ademais, no mesmo ano, foi instituído o Comitê 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, composto por 
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membros do poder público e sociedade civil, para coordenar a 
gestão da Política Nacional (BRASIL, 2013).

O pioneirismo do estado do Ceará na articulação de ações locais

Em âmbito local, resultante do Programa Global de 
Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos no Brasil, 
firmado pela Secretaria Nacional de Justiça e o Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime, em 2005, foi implan-
tado o Escritório de Prevenção ao Tráfico de Seres Humanos e 
Assistência à Vítima do Estado do Ceará (EEPTSH). Com sede 
inicial na Procuradoria da República no Ceará, o Escritório foi 
fruto de acordo de cooperação celebrado entre o Ministério da 
Justiça, o Ministério Público Federal e o Governo do Estado do 
Ceará, para estabelecer ações de prevenção ao tráfico de seres 
humanos e de assistência às vítimas desse crime.

Em 2006, a partir de parceria com a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), também foi inaugurado 
o Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante 
(PAAHM), no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em 
Fortaleza. A denominação do equipamento seguiu a inteligên-
cia da Portaria 31 da Secretaria Nacional de Justiça, de modo 
a não vincular o PAAHM “explicitamente ao tráfico de pessoas, 
a fim de favorecer o acolhimento das vítimas e evitar serem 
estigmatizadas”.

Apesar de realizar atendimentos e encaminhamentos de 
denúncias, organizar seminários e blitzs informativas, por exem-
plo, o Escritório e o Posto Avançado do Ceará, assim como es-
truturas semelhantes em outros lugares do Brasil, não possuíam 
suas competências formalmente delimitadas por normas locais. 
Assim, muitas vezes, o PAAHM, no aeroporto, era considerado 
uma mera descentralização do Escritório, localizado no bairro 
Meireles, sede da Sejus.

Os primeiros anos do EEPTSH e do PAAHM revelaram a 
dinâmica do crime no estado, repercutindo no reconhecimento 
da necessidade de efetivação de ações também de repressão e 
responsabilização dos autores. A fim de contemplar as novas 
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especificidades do trabalho, em 2007, foi acrescentado o termo 
“combate” à denominação do escritório. No mesmo ano, a par-
ceria com o executivo estadual foi ratificada, e o equipamento 
transferiu-se para a Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus). No 
novo locus institucional, a manutenção da equipe técnica ficou 
sob responsabilidade do Governo do Estado, e o aparelhamento 
do equipamento financiado por recursos do Programa Nacional 
de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) e da Secretaria 
de Política para as Mulheres (SPM).

Apenas em 2009, após discussões realizadas pelo governo 
e sociedade civil em âmbito nacional, as missões dos núcleos e 
postos foram expressas pelas Portarias 31 e 41, da Secretaria 
Nacional de Justiça. Para o Ceará, a mudança de nomenclatura 
de “Escritório” para “Núcleo” também significou uma estratégia 
para aproximar o serviço da população, desconstruindo inter-
pretações que porventura considerassem o “Escritório” como 
espaço privado e com serviços pagos. Assim, consolida-se a iden-
tidade do equipamento como “coisa pública”, integrante de uma 
Política Nacional.

Ademais, a partir das portarias da SNJ/MJ, os núcleos e 
postos formalizaram-se como articuladores de políticas públi-
cas, e, especialmente, os PAAHMs assumiram o papel de prestar 
acolhimento a migrantes em situação de vulnerabilidade, com 
um olhar especial para a identificação de possíveis casos de trá-
fico de pessoas e posterior encaminhamento à rede nacional e 
local, caso necessário.

A construção de identidade do NETP-CE e PAAHM-CE 
como articuladores do enfrentamento ao tráfico humano em âm-
bito local, com suas nuances de prevenção, atenção às vítimas e 
repressão, aconteceu por meio do trabalho de uma equipe multi-
disciplinar composta por assessores jurídicos, psicólogos, assis-
tentes sociais e estagiários. Ressalte-se, ainda, a relevante troca 
de experiências com os demais integrantes da Rede Nacional 
de Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETPs) e 
Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante 
(PAAHMs), intensificada em 2011, a partir de reuniões técnicas 
periódicas.
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O apoio da Coordenação Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, do Ministério da Justiça, possibilitou o for-
talecimento de uma rede de cooperação que elegeu como uma de 
linhas operativas prioritárias a institucionalização dos núcleos, 
postos e comitês. Em setembro de 2011, por meio do Decreto n° 
30.682, de 22 de setembro de 2011, no Ceará, foram instituídos 
o Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
(PETP), o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) 
e o Comitê Estadual Interinstitucional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas (CEIETP). Segundo o decreto:

Art. 3º Compete ao Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pes-
soas – NETP:
I - articular e planejar o desenvolvimento das ações de enfren-
tamento ao tráfico de pessoas, visando à atuação integrada dos 
órgãos públicos e da sociedade civil;
II - operacionalizar, acompanhar e avaliar o processo de gestão 
das ações, projetos e programas de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas;
III - fomentar, acompanhar e avaliar políticas e planos munici-
pais de enfrentamento ao tráfico de pessoas;
IV - articular, estruturar, ampliar e consolidar, a partir dos ser-
viços, programas e projetos existentes, uma rede estadual de 
referência e atendimento às vítimas de tráfico de pessoas;
V - integrar, fortalecer e mobilizar os serviços e redes de aten-
dimento;
VI - fomentar e apoiar a criação dos Comitês Municipais e Esta-
dual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;
VII - sistematizar, elaborar e divulgar estudos, pesquisas e in-
formações sobre o tráfico de pessoas;
VIII - capacitar e formar atores envolvidos direta ou indireta-
mente com o enfrentamento ao tráfico de pessoas na perspecti-
va da promoção dos direitos humanos;
IX - mobilizar e sensibilizar grupos específicos e comunidade 
em geral sobre o tema do tráfico de pessoas;
X - potencializar a ampliação e o aperfeiçoamento do conhecimen-
to sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas nas instâncias e 
órgãos envolvidos na repressão ao crime e responsabilização dos 
autores;
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XI - favorecer a cooperação entre os órgãos federais, estaduais e 
municipais envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas 
para atuação articulada na repressão a esse crime e responsabi-
lização dos autores;
XII - impulsionar, em âmbito estadual, mecanismos de repres-
são ao tráfico de pessoas e conseqüente responsabilização dos 
autores;
XIII - definir, de forma articulada, fluxo de encaminhamento 
que inclua competências e responsabilidades das instituições 
inseridas no sistema estadual de disque denúncia;
XIV - prestar auxílio às vítimas do tráfico de pessoas, no retor-
no a localidade de origem, caso seja solicitado;
XV - instar o Governo Federal a promover parcerias com go-
vernos e organizações estrangeiras para o enfrentamento ao 
tráfico de pessoas;
XVI - articular a implementação de Postos Avançados a serem 
instalados nos pontos de entrada e saída de pessoas, a critério 
de cada Município (CEARÁ, 2011).

O trabalho realizado pela Sejus para manter estruturas 
especificamente voltadas para enfrentar o fenômeno no Ceará 
mostrou-se importante para ampliar a discussão sobre a exis-
tência do fenômeno e aproximou essa forma contemporânea de 
escravidão ao cotidiano dos cearenses. Porém, o trabalho certa-
mente foi potencializado com a atuação de uma pluralidade de 
órgãos estratégicos ao enfrentamento, conforme suas compe-
tências institucionais. O Programa Estadual de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas, subordinado ao gabinete do Secretário de 
Justiça e Cidadania, por meio do Núcleo de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, teve como finalidade inicial, também, forma-
lizar um colegiado interinstitucional para o planejamento e exe-
cução de ações no estado.

Inicialmente constituído por órgãos governamentais, a 
primeira composição do comitê estadual reuniu, numa perspec-
tiva transversal e multidisciplinar, Coordenadoria de Políticas 
para as Mulheres do Gabinete do Governador, Secretaria da 
Justiça e Cidadania, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, 
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Magistratura 
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Federal (Comum e do Trabalho), Magistratura Estadual, 
Ministério Público Federal (Comum e do Trabalho), Ministério 
Público Estadual, Defensoria Pública da União e do Estado, 
Departamento de Polícia Federal e de Polícia Rodoviária Federal 
e Agência Brasileira de Inteligência (CEARÁ, 2012).

O entendimento da responsabilidade solidária de cidadãos 
e instituições para oferecer respostas a um fenômeno tão multi-
facetado agregou outros parceiros que não foram elencados no 
instrumento normativo. Apesar de não constar expressamente 
no decreto, representantes da sociedade civil, especialmente 
da Rede Um Grito pela Vida e da Pastoral do Migrante, da 
Arquidiocese de Fortaleza, foram convidados a integrar o traba-
lho desde as primeiras reuniões ordinárias.

Além de articular o Comitê Estadual Interinstitucional 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a representação (ou 
coordenação) do NETP e PAAHM, em 2012, passou a inte-
grar o Conselho Cearense dos Direitos da Mulher (CCDM) e a 
Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo no Ceará 
(COETRAE). O núcleo e o posto, sob a mesma coordenação, além 
de ampliarem os espaços de incidência no tocante às políticas 
públicas para mulheres em situação de tráfico e para egressos 
do trabalho escravo, dialogaram com a experiência de colegiados 
que já foram concebidos com a previsão formal de participação 
da sociedade civil.

O crescimento dos fluxos migratórios internos e inter-
nacionais motivou a vinda de pessoas também para o Ceará, 
projetando, desse modo, o estado como local de trânsito e des-
tino final. A localização estratégica do PAAHM, sua denomina-
ção abrangente “de atendimento humanizado ao migrante” e o 
aprimoramento de uma metodologia de recepção inicial, além 
do acolhimento de pessoas em possíveis situações de tráfico, 
possibilitaram o atendimento a deportados, inadmitidos, mi-
grantes em situação de vulnerabilidade e solicitantes de refú-
gio, por exemplo.

Ainda na área do desembarque no aeroporto ou após o re-
ferenciamento de instituições parceiras, posto e núcleo amplia-
ram o trabalho no âmbito da mobilidade humana. O fenômeno 
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das migrações forçadas, inseridas em contextos de violações de 
direitos, bem como o protagonismo dos parceiros, incitou as dis-
cussões acerca da ampliação do escopo de trabalho do programa 
estadual, pensado inicialmente para realizar ações de enfrenta-
mento ao tráfico humano. 

Em 2016, foi formado grupo de trabalho para a cria-
ção da proposta da normativa para instituir o colegiado para 
o Comitê Estadual de Atenção ao Migrante e Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas. Participaram das reuniões, presenciais 
e virtuais, representantes do Núcleo de Enfrentamento ao  
Tráfico de Pessoas/Posto Avançado de Atendimento 
Humanizado ao Migrante, Gabinete da Secretaria da 
Justiça e Cidadania, Gabinete do Governador, por meio 
das Coordenadorias de Políticas Públicas para os Direitos 
Humanos, Coordenadoria de Políticas Públicas para a Igualdade 
Racial e Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT, Centro de 
Direitos Humanos e Pastoral dos Migrantes, da Arquidiocese 
de Fortaleza, Programa de Proteção a Defensores de Direitos 
Humanos e Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-brasileira (CEARÁ, 2016).

Após as primeiras discussões do GT, que foi composto por 
agentes governamentais e não governamentais e contou com 
contribuições de especialistas na temática da mobilidade hu-
mana, entendeu-se necessário enfatizar também o escopo de 
trabalho com os refugiados e solicitantes de refúgio que chegam 
ao Ceará, na denominação do colegiado.

Durante todo o processo de construção de identidade 
desse colegiado local perante a realidade da mobilidade humana 
internacional, a reunião de profissionais, militantes e especia-
listas possibilitou que revisitássemos, ainda, toda a essência do 
Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. As 
principais propostas de alteração são:

• Ampliação do “Programa Estadual de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas” para “Programa Estadual de 
Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas”.
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• Maior robustez na fundamentação jurídica do 
“Programa Estadual”: com a inclusão de instrumentos 
normativos internacionais e internos relativos aos di-
reitos humanos, refugiados e pessoas em situação de 
tráfico humano.

• Revisão das competências do Núcleo e Posto Avançado, 
conforme trabalho realizado no Ceará, bem como con-
siderando as experiências da Rede Nacional de Núcleos 
e Postos.

• Ampliação do escopo de trabalho do comitê estadual 
que, conforme o grupo de trabalho local, deverá cha-
mar-se “Comitê Estadual Interinstitucional de Atenção 
ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas”.

• Inclusão formal no colegiado de novos órgãos do 
Estado do Ceará e instituições parceiras.

• Participação paritária da sociedade civil.

Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Posto 
Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante seguem 
articulando parcerias para contemplar também a pauta dos 
migrantes em situação de vulnerabilidade. Enquanto isso, o 
procedimento para a publicação do documento que instituirá 
o novo Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas segue para apreciação e, 
caso acatado, publicação no Diário Oficial do Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de uma articulação da Organização das Nações 
Unidas com o Ministério da Justiça, que proporcionou a inser-
ção do enfrentamento ao tráfico humano no planejamento do 
governo federal e, posteriormente, estadual, o Ceará foi um dos 
pioneiros na implantação de uma estrutura específica para en-
frentamento ao tráfico de pessoas.
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O Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, por meio da publicação do Decreto nº 30.682, de 2011, 
firmou formalmente o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas como articulador de políticas em âmbito local. 
Ademais, o advento do Comitê Estadual Interinstitucional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, composto formalmente 
por membros de órgãos governamentais alinhados para gestão 
partilhada da política, representou a primeira iniciativa estadual 
institucionalizada de compartilhamento de responsabilidades e 
reunião de esforços de várias frentes para o planejamento e rea-
lização de ações de prevenção, repressão ao crime e atenção às 
vítimas no Ceará.

Apesar de NETP-CE e PAAHM-CE serem inicialmente ges-
tados no âmbito de uma política de enfrentamento ao tráfico 
humano, os permanentes canais de diálogo com a rede nacional, 
colegiados e parceiros locais, especialmente a Igreja Católica, 
possibilitaram que a Secretaria da Justiça e Cidadania revisitasse 
o instrumento normativo que instituiu o Programa Estadual. A 
proposta de ampliação de competências com o objetivo de ex-
pandir o trabalho para a atenção ao migrante em situação de vul-
nerabilidade, refugiado e enfrentamento ao tráfico de pessoas 
encontra-se em fase de análise técnica.

Ressalte-se que a pluralidade e diversidade do grupo de 
trabalho – que teve como finalidade discutir a essência do “novo 
colegiado” e elaborar uma proposta de normativa para ele – já 
sinalizaram mais uma iniciativa de ampliação da intersetoriali-
dade e controle social dessa política pública no estado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça. 
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Brasília: 
2006.

BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça. 
I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Brasília: 
2008.



232

Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. Portaria nº 31, de 20 
de agosto de 2009. Estabelece diretrizes para o funcionamento dos 
Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Postos Avançados. 
Brasília: 2009a. Disponível em: http://www.justica.gov.br/su-
a-protecao/trafico-de-pessoas/redes-de-enfrentamento/porta-
ria-31-de-20-08-2009-republicada.pdf/view. Acesso em: 14 fev. 
2018.

BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. Portaria nº 41, de 6 de 
novembro de 2009. Altera a Portaria nº 31, de 20 de agosto de 
2009. Diário Oficial da União, de 11 de setembro de 2009, Seção 
1, p. 25. Brasília, DF, 2009b. Disponível em: http://www.jus-
tica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/redes-de-enfren-
tamento/portaria-41-alteracao-09-11-2009.pdf. Acesso em: 14 
fev. 2018.

BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça. 
Relatório Final de Execução do Plano Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas. Brasília: 2010.

BRASIL. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Presidência da 
República. Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres. Brasília: 2011a.

BRASIL. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Presidência da 
República. Pacto Nacional Pelo Enfrentamento à Violência Contra 
as Mulheres. Brasília: 2011b.

BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. Ministério da Justiça. 
II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Brasília: 
2013.

CEARÁ. Decreto nº 30.682, de 22 de setembro de 2011. 
Institui, no âmbito do Estado do Ceará, o Programa Estadual de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PETP, cria o Núcleo de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – NETP, junto à Secretaria 
da Justiça e Cidadania, e dá outras providências. Diário Oficial do 



Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

233

Estado do Ceará, Fortaleza, CE, nº 185, série 3, ano III, 27 set. de 
2011, p. 19-20. 

CEARÁ. Regimento Interno do Comitê Estadual Interinstitu-
cional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Diário Oficial do 
Estado do Ceará, Fortaleza, CE, nº 111, série 3, ano IV, 13 jun. 
2012, p. 80-81.

CEARÁ. Portaria nº 439/2016. Resolve constituir grupo de tra-
balho para a criação da proposta da normativa que instituirá o 
Comitê Estadual de Atenção ao Migrante e Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas. Diário Oficial do Estado do Ceará, Fortaleza, 
CE, nº 202, série 3, ano VIII, 26 out. 2016. p. 104.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Protocolo Adicional 
à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico 
de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças. Palermo: 2000. 
Documento em PDF. Disponível em: http://www.gddc.pt/coope-
racao/materia-penal/textosmpenal/onu/protocolotr%E1ficopt.
pdf. Acesso em: 31 jan. 2018.



Antonio Edson Ribeiro de Almada1

Mac’Douglas Freitas Prado2

RESUMO

O presente relato de experiência consiste na exposição dos traba-
lhos realizados na construção do termo de fomento firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Sobral e a Universidade de Fortaleza no 
ano de 2017, que teve por objeto a execução do projeto “Sistema 
de avaliação da experiência do cidadão quando do uso dos servi-
ços públicos municipais – @VALIE”. Fruto de seis meses de tra-
balho, da etapa inicial até a assinatura do termo, esse projeto 
consiste na adoção de mecanismos tecnológicos para a avaliação 
dos serviços públicos por parte dos cidadãos. Conforme o plano 
de trabalho apresentado pela Unifor à Prefeitura de Sobral, o 
projeto visa a proporcionar aos gestores públicos instrumentos 
capazes de mensurar a qualidade dos serviços públicos de forma 
rápida e detalhada, ao passo que os cidadãos se tornam sujei-
tos ativos na prestação desses serviços, contribuindo para a sua 
avaliação e melhoria. Por meio do uso de softwares e equipamen-
tos eletrônicos desenvolvidos pelo Laboratório de Pesquisa e 
Inovação em Cidades (Lapin), vinculado à Diretoria de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (DPDI) da Unifor, o município de 
Sobral dispõe agora de instrumentos capazes de proporcionar à 

1 Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza. Especialista em Direito Administrativo pela Universi-
dade Cândido Mendes. Advogado, inscrito na OAB/CE sob o n° 34.358 e Assistente Jurídico na Secretaria 
da Ouvidoria, Controladoria e Gestão do Município de Sobral.

2 Bacharel em Direito pela Faculdade Luciano Feijão. Advogado, inscrito na OAB/CE sob o n° 30.219 e Asses-
sor Jurídico na Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão do Município de Sobral.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOBRAL:
O CASO DO PROJETO @VALIE
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municipalidade um avanço na prestação dos serviços públicos e 
no atendimento ao público. Com a assinatura do termo de fo-
mento em dezembro de 2017, à luz da Lei Federal nº 13.019, de 
31 de julho de 2014, o Projeto @VALIE já se encontra em ope-
ração, estando à disposição da população “totens” (painéis ele-
trônicos) colocados nos aparelhos públicos, visando a criar uma 
efetiva gestão participativa.

Palavras-chave: Participação cidadã. Avaliação dos serviços pú-
blicos. Gestão participativa.

INTRODUÇÃO

Com a mudança de gestão no município de Sobral, entre 
os anos de 2016 e 2017, foram inseridas novas diretrizes para a 
atuação estatal, sendo uma delas a participação cidadã na gestão. 

Desse modo, em estudos e pesquisas desenvolvidos pe-
los gestores públicos da referida municipalidade, chegou-se aos 
trabalhos do Lapin – Laboratório de Pesquisa e Inovação em 
Cidades, da Universidade de Fortaleza, que já vinha realizando 
estudos na seara da participação popular na avaliação de servi-
ços públicos, com a utilização de mecanismos tecnológicos.

Conforme apresentado em plano de trabalho elaborado 
pela própria Unifor, o sistema de avaliação foi fruto de estudos 
realizados em outros momentos, que propiciaram os meios ne-
cessários à criação do que hoje é o Projeto @VALIE. Este já estava 
em fase de estudos e testes no município de Fortaleza, porém 
ainda não havia sido concretamente implementado, e agora en-
contra-se em operação em Sobral. 

Para a construção dessa parceria, foi preciso ser realizada 
uma série de estudos legais e técnicos, o que demandou tempo, 
sendo feitas diversas reuniões e estudos dirigidos dos setores 
técnicos envolvidos. No aspecto legal, o principal estudo foi 
com relação à Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, que 
regula as parcerias público-privadas no âmbito da União, dos 
Estado e Municípios.
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Nos estudos dessa lei, assim como da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, chegou-se às bases do procedi-
mento administrativo necessário à construção dessa parceria, 
podendo, dessa forma, ser estruturado o referido processo. Tal 
cuidado deve-se tanto ao zelo do legislador quanto dos gestores 
públicos em repassar fundos a organizações da sociedade civil, 
para que não haja desvios de finalidade e nem apropriação do 
erário para fins ilegais.

No que concerne aos setores técnicos envolvidos direta-
mente com a execução desse projeto, foram repassadas as ins-
truções de sistematização e operacionalização do instrumento a 
ser aplicado e desenvolvido. 

Por se tratar de um conjunto de hardwares e softwares li-
gados à avaliação de serviços públicos, a secretaria responsável 
pelos trabalhos foi a Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e 
Gestão do Município de Sobral – Secog, que é responsável pe-
los canais de participação popular da administração pública 
municipal, sendo que participaram dos estudos preliminares os 
membros da Coordenadoria de Ouvidoria e da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação. 

No aspecto legal e processual, o setor envolvido foi a 
Assessoria Jurídica da Secog, que foi responsável pela cons-
trução do processo administrativo e verificação da legalidade 
de todos os atos praticados. Dessa forma, houve uma mobili-
zação de servidores públicos municipais na construção dessa 
parceria, sendo a Secog a secretaria escolhida para a constru-
ção desses trabalhos, por ser o objeto da parceria pertinente à 
sua área de atuação.

O plano de trabalho

O plano de trabalho apresentado pela Unifor à Secog con-
gregou em seu bojo, no que concerne ao Projeto @VALIE, suas fi-
nalidades, logística e sua utilização na municipalidade de Sobral, 
conforme podemos observar abaixo:



Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

237

A Universidade de Fortaleza (UNIFOR) objetiva firmar Termo 
de Fomento com a Prefeitura Municipal de Sobral (PMS) com a 
finalidade de executar por 12 meses, no período de 01/12/2017 
a 30/11/2018, a implantação do Sistema de avaliação da expe-
riência do cidadão quando do uso dos serviços públicos muni-
cipais, o qual consiste de um conjunto de métodos de avalia-
ção associados a um conjunto de instrumentos de hardware 
e software personalizável para cada tipo de serviço público e 
ambiente onde o serviço é prestado, permitindo coletar de for-
ma sistemática, tempestiva e através de meios eletrônicos, a 
opinião e sentimento dos cidadãos quanto à avaliação dos ser-
viços prestados pela prefeitura. Os dados de avaliação coletados 
deverão gerar informação para um painel de controle (Dashbo-
ard), que permitirá aos gestores públicos um diagnóstico online 
da qualidade da prestação dos serviços públicos municipais. O 
presente projeto tem como escopo os serviços públicos presta-
dos, de forma presencial, nas unidades de atendimento ao cida-
dão da Prefeitura Municipal de Sobral (CEARÁ, 2017, p. 119).

Conforme o exposto, verificamos que a parceria público-pri-
vada entre a Unifor e a Prefeitura de Sobral se insere no contexto 
de fomento dos setores da sociedade civil organizada e de auxílio 
da gestão pública, propiciando participação social e garantia do 
interesse público. Desse modo, o plano de trabalho se constitui 
como peça fundamental na construção da parceria. Portanto,

Em qualquer situação, o plano de trabalho configura um instru-
mento essencial ao delineamento e ao efetivo controle da par-
ceria, pois traz os parâmetros básicos de sua estruturação e per-
mite sua correta fiscalização e avaliação. Para que cumpra sua 
função e possa ser aprovado, diversos elementos deverão cons-
tar do plano de trabalho. O detalhamento dos elementos prin-
cipais se encontra no art. 22 da Lei n. 13.019/2014, dispositivo 
que foi alvo das modificações operadas pela Lei n. 13.204/2015 
no sentido de flexibilizar os requisitos de aprovação do plano, 
conclusão que se retira dos diversos incisos revogados ou alte-
rados (MARRARA; CESÁRIO, 2016, p. 459).
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As PPPs3 recebem críticas em certos setores da administração 
pública e do meio acadêmico, em especial quanto à sua fiscalização 
e às suas implementações. Vemos aqui, pelos trabalhos realizados 
na construção do termo de fomento, que é possível sim a realização 
dessas parcerias, não só para estar em conformidade com as exi-
gências legais, mas para garantir uma gestão participativa.

Da verificação de capacidade para participar de uma parceria público-
privada à luz da Lei Federal no 13.019/2014

A Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, veio 
para regular as parcerias público-privadas no âmbito da União, 
Estados e Municípios, estabelecendo procedimentos, prazos, di-
reitos e obrigações a serem seguidos, como forma de proteger 
o interesse público e, ao mesmo tempo, fomentar as atividades 
de particulares que também sirvam ao interesse da coletividade. 
Dessa forma, vejamos o artigo 1o desse diploma legal:

Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre 
a administração pública e organizações da sociedade civil, em 
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de ativi-
dades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de 
trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fo-
mento ou em acordos de cooperação. 

Em seu artigo 5o, a aludida lei estabelece os objetivos a se-
rem alcançados com a sua operação: 

Art. 5o O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fun-
damentos a gestão pública democrática, a participação social, 
o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplica-

3 Nesse sentido, as PPPs surgem como uma modalidade de contratação em que os entes públicos e as orga-
nizações privadas, mediante o compartilhamento de riscos e com financiamento obtido pelo setor privado, 
assumem a realização de serviços e empreendimentos públicos (LIMA; PAULA; PAULA, 2005, p. 113).



Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

239

ção dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legi-
timidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, 
da economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a 
assegurar: 
I - o reconhecimento da participação social como direito do ci-
dadão;
II - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para 
a construção de valores de cidadania e de inclusão social e pro-
dutiva;
III - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, 
inclusivo e sustentável;
IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social 
das ações públicas;
V - a integração e a transversalidade dos procedimentos, meca-
nismos e instâncias de participação social;
VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a 
cidadania ativa;
VII - a promoção e a defesa dos direitos humanos;
VIII - a preservação, a conservação e a proteção dos recursos 
hídricos e do meio ambiente;
IX - a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comu-
nidades tradicionais;
X - a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasi-
leiro, em suas dimensões material e imaterial. 

Conforme se pode observar nos autos do processo admi-
nistrativo n° P006550/2017, o procedimento se pautou inteira-
mente pela Lei Federal n° 13.019/2014, assim como na própria 
Lei Federal n° 8.666/1993, em especial no seu artigo 116, con-
forme podemos observar: 

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, 
aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congê-
neres celebrados por órgãos e entidades da Administração. 

Entre as peças apresentadas no aludido processo adminis-
trativo, encontramos atestados de capacidade técnica, as certi-
dões e as declarações da Fundação Edson Queiroz/Universidade 
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de Fortaleza, que embasam a construção do termo de fomento 
entre as duas instituições. 

Embora a Lei Federal n° 13.019/20144 já esteja há algum 
tempo em operação, sempre destacamos os debates doutrinários 
e jurisprudenciais que envolvem a questão das parcerias público-
-privadas no Brasil. Esses estudos foram desenvolvidos na elabo-
ração do termo de fomento como forma de subsidiar um maior 
entendimento sobre a matéria e, assim, delimitar o seu objeto de 
forma clara e precisa. 

Conforme a cláusula primeira do termo, o objeto da par-
ceria nos fala não só da sua finalidade, mas dos motivos que a 
fundamentam, assim como da própria escolha da instituição 
participante, conforme exposto no plano de trabalho apresen-
tado no procedimento em questão:

O objeto do presente Termo de Fomento é a execução do pro-
jeto “Sistema de Avaliação da Experiência do Cidadão Quando 
do Uso dos Serviços Públicos Municipais – @VALIE”, visando 
promover o desenvolvimento do sistema @VALIE que consiste 
de metodologias e instrumentos de avaliação eletrônicos para 
coletar a opinião e sentimentos do cidadão que utiliza servi-
ços públicos municipais de forma a proporcionar a avaliação 
dos serviços pelos próprios cidadãos, visando a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco que envolve a trans-
ferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade 
Civil (OSC), tudo em conformidade com o Plano de Trabalho 
que integra o termo celebrado, independente de transcrição 
(CEARÁ, 2017, p. 141).

4 O reconhecimento de que a Lei n° 13.019/2014 configura uma lei nacional, aplicável a todos os entes da 
federação, gera a natural preocupação com a capacidade de os Estados e Municípios colocarem-na em 
prática. Sobretudo diante das dificuldades de gestão e da escassez de recursos financeiros e humanos de 
muitos entes políticos subnacionais, surge a seguinte dúvida: a legislação das parcerias sociais moralizará, 
valorizará e imprimirá mais eficiência às relações de fomento entre o Estado e o setor público não estatal 
ou, pelo contrário, tornará essas relações mais custosas, burocratizadas e pouco atraentes? (MARRARA; 
CESÁRIO, 2016, p. 456).
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Pelo exposto, assim como pelos autos do processo admi-
nistrativo que produziu a parceria entre a Unifor e a Prefeitura 
de Sobral, vemos a importância do planejamento5 para que a 
satisfação das exigências legais e técnicas sejam garantidas, 
buscando sempre o compasso entre a gestão e a criação de uma 
política de Estado. 

Da lei autorizativa e da assinatura do termo de fomento

Com a aprovação da Lei Municipal n° 1.673, de 4 de ou-
tubro de 2017, que autorizou o município a firmar o termo de 
fomento com a Universidade de Fortaleza, observa-se a ligação 
entre a Lei Federal nº 13.019/2014 e os trabalhos realizados 
para a construção dessa parceria. Dessa forma, vejamos: 

LEI Nº 1673 DE 04 DE OUTUBRO DE 2017. AUTORIZA A 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PESSOA JURÍDICA 
DE DIREITO PRIVADO QUE INDICA, ATRAVÉS DA CELEBRA-
ÇÃO DE PARCERIA. A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL apro-
vou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a transferência de recursos até o mon-
tante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para a Fundação 
Edson Queiroz, inscrita sob o CNPJ nº 07.373.434/0001-86, 
entidade mantenedora da Universidade de Fortaleza, destina-
dos à execução do Projeto/Atividade - 04.122.0421.1.205.0000 
- Expansão/ Modernização dos Controles Internos e Sociais. 
§1° A transferência de que trata este artigo visa à implantação 
e execução de sistema de avaliação social dos serviços públicos 
oferecidos pelo Município de Sobral, como forma de promover 
uma gestão participativa e conferir maior efetividade as ações 
do Poder Público. §2° A parceria a ser celebrada observará o dis-
posto na Constituição Federal, na Lei Complementar Federal n° 
101/2000 e na Lei Federal nº 13.019/2014, bem como atenderá 

5 O planejamento deve responder às necessidades de quem governa, tornando-se uma forma de organiza-
ção para a ação. Consequentemente, o planejamento é necessariamente político. A dimensão política é 
uma variável do plano, não um dado externo. De outra forma, não haverá uma interação entre a eficácia 
política e a eficácia econômica e o planejamento não se identificará com o processo de governo (RU-
TKOWSKI, 1998, p. 287).
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às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e Lei Orçamentária Anual do Município de Sobral. Art. 2º As 
despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias da Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e 
Gestão, que serão suplementadas, se insuficientes. Art. 3º Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º Revogam-
-se as disposições em contrário. PAÇO MINICIPAL PREFEITO 
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 04 de outu-
bro de 2017. IVO FERREIRA GOMES - PREFEITO MUNICIPAL 
(SOBRAL, 2017a). 

No dia 27 de novembro de 2017, foi assinado o termo de 
fomento entre o município e a Unifor, formalizando, assim, a 
parceria. Desse modo:

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2017 - PROCES-
SO Nº P006550/2017 - Espécie: TERMO DE FOMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GES-
TÃO - SECOG, E A FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: O presente TERMO DE FOMENTO se 
fundamenta na Lei Municipal Autorizativa nº 1673/2017 e 
depois dispositivos legais pertinentes. Esse TERMO DE FO-
MENTO se baseia ainda nas informações contidas no Processo 
Administrativo nº P006550/2017. OBJETO: Colaboração fi-
nanceira entre o MUNICÍPIO e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIE-
DADE CIVIL, FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ, conforme plano 
de trabalho, que passa a integrar o presente instrumento como 
se ele estivesse transcrito, para a execução do seguinte objeto: 
fomento do desenvolvimento mecanismos de avaliação do ser-
viço público municipal pelo cidadão, com cunho social e de inte-
resse coletivo, por meio do apoio financeiro destinado a ORGA-
NIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. DO VALOR E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Para a execução do objeto deste TERMO DE 
FOMENTO, dá-se o valor global o montante de R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais), através da seguinte dotação 
orçamentária: 04.122.0421.1.205.4.4.90.52.00. VIGÊNCIA: o 
Presente TERMO DE FOMENTO terá vigência de 12 meses, 
contados a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINA-
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TURA: 27 de novembro de 2017, Sobral - CE. SIGNATÁRIOS:  
Sr.a Silvia Kataoka de Oliveira, Secretária da Ouvidoria, Contro-
ladoria e Gestão e Jose Maria Gondim Felismino Junior, repre-
sentante da FUNDACAO EDSON QUEIROZ, 27 de novembro 
de 2017. Mac’Douglas Freitas Prado–Assessor Jurídico da SE-
COG (SOBRAL, 2017b). 

Entre a aprovação da lei autorizativa e a assinatura do 
termo de fomento com a Unifor, foi realizado o procedimento 
administrativo para a transferência de recursos para a institui-
ção que irá promover o objeto da parceria. 

Frise-se aqui que as exigências legais e formais se fa-
zem necessárias na defesa do interesse público e proteção ao 
gasto público, visando assim a um investimento com retorno 
para a sociedade sobralense bem como ao fomento a ativida-
des de instituições privadas que convergem com o interesse da 
coletividade. 

Do início da operação

No dia 24 de janeiro de 2018, com a inauguração do Posto 
de Atendimento da Prefeitura Municipal de Sobral no “Vapt 
Vupt” da cidade, também foi lançado o primeiro dispositivo ele-
trônico de avaliação de serviços públicos (totem), sendo dado o 
pontapé inicial para a participação popular na gestão pública e 
para a produção de indicadores sobre a real situação dos atendi-
mentos prestados pela prefeitura. Desse modo,

Através dos resultados obtidos pelos indicadores é possível 
avaliar uma dada situação, realizar um planejamento adequa-
do, definir melhorias necessárias, bem como obter informações 
que auxiliem as tomadas de decisão, a melhor alocação dos re-
cursos, a gestão e, consequentemente, melhorar a qualidade 
da assistência oferecida aos usuários (SOLLER; REGIS FILHO, 
2011, p. 594-595).
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A partir daí, no planejamento municipal, pretende-se expan-
dir esses dispositivos para os postos de saúde do município nessa 
fase inicial e, posteriormente, para os demais aparelhos públicos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encerrando as considerações deste relato de experiência, 
salientamos mais uma vez a importância de uma gestão partici-
pativa, assim como o fomento de atividades do setor privado que 
convergem para o interesse público. Como foi citado no início do 
texto, com a mudança de gestão, foram inseridas novas diretri-
zes na administração pública sobralense, estando, entre elas, a 
ideia de participação social em seus diversos setores. 

Ocorre que, devido a essas novas diretrizes do controle so-
cial que estão sendo implementadas em várias esferas de atuação 
da Prefeitura Municipal de Sobral, o tema abordado nesse relato 
torna-se mais intenso e mais instigante, principalmente quando 
atrelado à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei 
de Acesso à Informação). Isso porque não é possível falar em par-
ticipação cidadã sem falar também em acesso à informação, algo 
que está contido no planejamento municipal e nas prerrogativas 
da Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão. 

Espera-se, com o desenrolar do Projeto @VALIE, que não 
só as metas de governo sejam alcançadas, mas também a ideia 
de uma gestão democrática, e, assim, crie-se na Prefeitura de 
Sobral, como é conceituado na administração de empresas, uma 
“cultura organizacional” inclusiva e que propicie o pleno exercí-
cio da democracia e da cidadania.
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RESUMO

Nas unidades federativas do Nordeste, em especial nos municí-
pios do interior, a administração pública surge como expressiva 
absorvedora da mão de obra, gerando emprego e renda à popu-
lação. Dessa forma, o objetivo central deste trabalho é caracteri-
zar a dinâmica do mercado de trabalho formal na administração 
pública nos pequenos municípios rurais do Ceará nos anos de 
2010 e 2016. Metodologicamente, recorre-se à base de dados da 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do 
Trabalho e Emprego. As principais variáveis estudadas são: esto-
que de emprego formal nos setores de atividade econômica, to-
tal de empregos da administração pública por sexo, faixa etária, 
escolaridade, tempo de serviço e faixa de rendimento. Os prin-
cipais resultados mostram que os municípios considerados para 
este estudo, em conjunto, participam em 2016 com 64,30% do 
total de postos de trabalho gerados, enquanto o estado do Ceará 
como um todo responde por pouco mais de um quarto do total 
das ocupações formais. No tocante às características socioeconô-
micas e sociodemográficas, percebe-se a concentração da mão de 
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CONSIDERAÇÕES  SOBRE O MERCADO DE TRABALHO FORMAL 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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obra do sexo feminino com idade entre 30 e 49 anos e média de 
escolaridade formal relativamente superior aos demais setores 
da economia local, além de uma relativa estabilidade no tempo 
de serviço, o que implica melhores ganhos salariais, principal-
mente na faixa de mais de três a cinco salários mínimos, indo ao 
encontro da teoria do capital humano.

Palavras-chave: Administração pública. Emprego formal. 
Municípios cearenses.

INTRODUÇÃO

O processo de integração da economia brasileira, no ce-
nário da globalização mundial, promoveu a reconfiguração do 
processo produtivo, provocando intensa reestruturação da pro-
dução, terceirização das atividades de apoio e adoção de novos 
métodos de organização do trabalho, o que aumentou notada-
mente a participação do setor de serviços na economia brasileira 
(BALTAR, 2003). Nesse cenário, surgem novas formas de con-
tratação, pautadas na conjuntura do pós-fordismo, que preza, 
prioritariamente, pela flexibilização do mercado de trabalho 
(ANTUNES, 2005; HELOANI, 2002).

Todavia, enquanto os países desenvolvidos conseguem au-
mentar o grau de especialização e inovação das suas economias 
terciárias, o que permitiria uma alusão maior a uma teoria dos 
serviços como indutora de desenvolvimento; nas economias em 
desenvolvimento, como na brasileira, as atividades terciárias 
com maior peso estão nos ramos de serviços mais relacionados 
ao consumidor final e na administração pública (KON, 2013; 
SILVA; MENEZES FILHO; KOMATSU, 2016).

Nos países em desenvolvimento e, em particular, nas áreas 
periféricas, como no Nordeste do Brasil, percebe-se a perma-
nência da arcaica estrutura fundiária, cuja concentração se re-
valida com o avanço do agronegócio, bem como da importância 
da administração pública nos municípios de menor base produ-
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tiva, além do amplo hiato da renda domiciliar per capita entre o 
Nordeste e as regiões mais ricas do país (ARAÚJO, 2000).

Segundo Araújo (2017), em termos de porte dos municí-
pios, ressalta-se que os municípios do Nordeste com até 50 mil 
habitantes permanecem predominantemente agrícolas e pecu-
aristas, com uma indústria mais voltada para a agropecuária e 
com forte peso da administração pública na atividade econômica.

Concomitantemente, segundo Lima Júnior (2014)  
e Bar-El (2006), o estado do Ceará identifica nas obras estru-
turantes da urbanização e nas vantagens competitivas – mão 
de obra barata e abundante, incentivos fiscais e maior proxi-
midade ao grande mercado consumidor internacional em re-
lação ao Centro-Sul – elementos essenciais para o crescimento 
econômico. Somadas a esses aspectos têm-se a valorização da 
Região Metropolitana de Fortaleza, que, desde a década de 
1950, passa a concentrar a atividade econômica, e de municí-
pios interioranos com potencial, ficando a maioria entregue 
à própria sorte, e a dependência de recursos estatais, como o 
Fundo de Participação Municipal (FPM).3

De acordo com os dados de Brasil (2010), no que se refere 
ao PIB per capita, mesmo “escondendo” uma profunda desigual-
dade em sua distribuição espacial, constatou-se que existem 119 
municípios cearenses com um PIB per capita 50% menor do que 
o do Ceará; 57 municípios no intervalo de classe maior do que 
a metade da média (50%) até a média (100%), ou seja, entre  
R$4.695,31 e R$9.390,62; e apenas 8 municípios que apresen-
taram um PIB per capita superior à média, revelando que existe 
uma elevada concentração na geração do produto da economia, 
o que leva a uma profunda polarização e desigualdade sociorre-
gional no Ceará.

Segundo os dados do Censo Demográfico do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), os municí-

3 É válido salientar, entretanto, que embora os menores municípios em população recebam as maiores par-
celas de repasse per capita do FPM, os montantes desses repasses são maiores, em volume total, para os 
municípios com maior número de habitantes, mesmo estes recebendo valores per capita menores. Assim, 
uma grande parcela dos municípios do Brasil tem no FPM sua maior fonte de receita (TRISTÃO, 2003).
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pios do Ceará em que a população rural é superior à urbana par-
ticipam com 43,00% da população rural total do estado (901.428 
habitantes), diferente do esperado em um estado com forte pre-
sença dos recursos naturais e territórios predominantemente ru-
rais.4 Percebe-se, em termos de valor adicionado bruto (VAB)5 de 
2010, que essa unidade federativa apresentava a seguinte com-
posição: serviços – R$ 34.070.298,5 (49,25%); administração pú-
blica – R$ 16.430.304,3 (23,75%); indústria – R$ 15.177.895,5 
(21,94%); e, por último, agropecuária – R$ 3.495.911,4 (5,05%). 

Em relação à distribuição do emprego formal no terciário, 
destaca-se ainda que a administração pública e o comércio va-
rejista são os principais empregadores em todos os estados do 
Nordeste. A participação da administração pública nos postos 
de trabalho com proteção social no terciário, que era, em mé-
dia, de 28% no Brasil, chega a 41% na média do Nordeste em 
2010 (ARAÚJO, 2017), sendo esse setor o que mais emprega 
no Ceará (387.697 postos formais de trabalho), o equivalente a 
29,24% do total de ocupações do estado (RELAÇÃO ANUAL DE 
INFORMAÇÕES SOCIAIS, 2017). 

Dessa forma, admitiu-se como questionamento problema-
tizador a seguinte indagação: qual o comportamento das variá-
veis que definem o padrão do emprego formal na administração 
pública nos pequenos municípios rurais cearenses? A hipótese 
norteadora deste trabalho é que esse setor representa a maior 
dinamicidade nos territórios de tímida estrutura produtiva, 
sendo responsável pela alocação de grande parte da população 

4 Dos 184 municípios cearenses, 70 têm população rural superior à urbana, sendo estes considerados para 
o presente estudo: Abaiara, Acaraú, Acopiara, Aiuaba, Alcântaras, Alto Santo, Amontada, Apuiarés, Ara-
rendá, Aratuba, Aurora, Barreira, Beberibe, Bela Cruz, Capistrano, Cariré, Cariús, Carnaubal, Catarina, 
Choró, Cruz, Deputado Irapuan Pinheiro, Farias Brito, Graça, Granja, Granjeiro, Guaraciaba do Norte, 
Ibaretama, Ibiapina, Icapuí, Icó, Independência, Ipaporanga, Ipaumirim, Ipueiras, Itapiúna, Itarema, Ja-
guaretama, Jardim, Jijoca de Jericoacoara, Madalena, Milagres, Milhã, Missão Velha, Mombaça, Moraújo, 
Morrinhos, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia, Paraipaba, Parambu, Paramoti, Pereiro, Piquet Carneiro, 
Pires Ferreira, Porteiras, Potiretama, Quiterianopólis, Quixelô, Salitre, São João do Jaguaribe, Tarrafas, 
Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Ubajara e Viçosa do Ceará.

5 O Valor Adicionado Bruto (VAB) refere-se ao valor que cada atividade agrega aos bens e serviços consu-
midos na produção. Desse modo, representa a contribuição das atividades econômicas para o Produto 
Interno Bruto (PIB), calculado a partir da diferença entre o valor bruto da produção e o consumo interme-
diário (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).
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economicamente ativa (PEA), especialmente a mais instruída, 
uma vez que é um ramo do setor de serviços mais intensivo em 
conhecimento.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo 
central caracterizar a dinâmica do mercado de trabalho for-
mal na administração pública nos pequenos municípios rurais 
cearenses nos anos de 2010 e 2016. Reitera-se a necessidade 
de tal estudo, que não foi alvo específico de discussão na lite-
ratura, sendo de grande valia para conhecimento dos gestores 
estaduais na promoção de políticas públicas direcionadas ao 
conjunto desses municípios, além de prover dados sobre o per-
fil socioeconômico e sociodemográfico dos ocupados formais 
no setor caracterizado.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é classificada como sendo preponderante-
mente quantitativa, utilizando análise tabular e estatística. Os 
dados utilizados são de origem secundária, extraídos da Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), que subsidia informações do mercado formal 
brasileiro em 31 de dezembro de cada ano.

Sposito e Whitacker (2010) ressaltam que existem vá-
rias formas de tratamento e caracterização do rural e urbano: 
1) limites oficiais e delimitações administrativas (como é o caso 
brasileiro); 2) definição de um patamar demográfico ou de uma 
densidade demográfica; e 3) definição a partir da ocupação eco-
nômica da população ou natureza das atividades econômicas. 
Todavia, como não há ainda um consenso em relação a qual clas-
sificação é mais “precisa” para definir o rural no Brasil, opta-se, 
neste trabalho, pelo uso do critério de limite oficial e delimitação 
administrativa utilizado pelo IBGE. Os municípios considerados 
neste trabalho são os que possuem população rural superior à 
urbana, sendo todos localizados no interior do estado do Ceará.
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Fonte de dados

A principal fonte são os dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). A Rais é uma das principais fontes de infor-
mação no tocante ao mercado de trabalho formal brasileiro. 
Por meio de um censo anual, visa a suprir as necessidades de 
controle, de estatísticas e de informações das entidades go-
vernamentais da área social. Possui como principais caracte-
rísticas: abrangência geográfica de todo o território nacional; 
natureza de levantamento de registro administrativo; periodi-
cidade anual e com uma cobertura de aproximadamente 97% 
do mercado formal de trabalho brasileiro (RELAÇÃO ANUAL 
DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, 2017). 

Variáveis  

As variáveis estudadas foram: empregos formais nos se-
tores extrativista mineral, indústria de transformação, servi-
ços industriais de utilidade pública, construção civil, comércio, 
serviços, administração pública e agropecuária; sexo: mascu-
lino/feminino; faixa etária: até 17 anos, 18 a 24 anos, 25 a 29 
anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 64 anos e 65 ou mais 
anos de idade; escolaridade: analfabeto, até 5o ano incompleto, 
5o ano do Fundamental completo, 6o ao 9o ano do Fundamental, 
Fundamental completo, Ensino Médio incompleto, Ensino 
Médio completo, Superior incompleto e Superior completo; 
tempo de serviço: menos de 1 ano, 1 a menos de 3 anos, 3 a me-
nos de 5 anos e 5 ou mais anos; remuneração dos trabalhadores: 
até 1 salário mínimo, mais de 1 a 2 salários mínimos, mais de 2 
a 3 salários mínimos, mais de 3 a 5 salários mínimos, mais de 5 
a 10 salários mínimos, mais de 10 a 20 salários mínimos e, por 
último, mais de 20 salários mínimos.
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Comportamento do mercado de trabalho nos pequenos municípios 
rurais cearenses nos anos de 2010 e 2016

De acordo com os dados da Relação Anual de Informações 
Sociais – Rais, a administração pública, seguida do setor do co-
mércio, liderou, tanto no ano de 2010 quanto em 2016, a ge-
ração de postos formais de trabalho nos pequenos municípios 
rurais do Ceará. O primeiro setor respondia por 74,50% dos pos-
tos de trabalho e os reduziu para 64,30%; já o segundo setor am-
pliou de 8,14% para 11,46% nos anos em apreciação. As menores 
ocupações foram registradas na construção civil e nos serviços 
industriais de utilidade pública (Tabela 1). 

No cômputo geral, o Ceará tinha 29,24% do total de postos 
de trabalho na administração pública em 2010, figurando como o 
setor que mais emprega no Ceará, sendo que ocorreu uma redução 
para 25,62% em 2016, passando o setor de serviços (33,51%) a ser o 
maior gerador de ocupações formais no âmbito estadual (Tabela 1).

Tabela 1 – Estoque de empregos formais nos setores da atividade econômica nos pequenos 
municípios rurais cearenses e no estado do Ceará – 2010/2016

Setores 
IBGE

Pequenos municípios rurais – CE Estado do Ceará

2010 2016 2010 2016
Abs (%) Abs (%) Abs (%) Abs (%)

Extrativista  
mineral

117 0,12 180 0,17 2.654 0,20 2.999 0,21

Indústria de 
transformação

3.529 3,75 5.226 5,07 251.357 18,96 232.501 16,11

Serviços 
industriais de 
utilidade pública

195 0,21 304 0,25 7.187 0,54 8.556 0,59

Construção civil 1.280 1,36 2.309 2,24 75.973 5,73 61.516 4,26

Comércio 7.672 8,14 11.811 11,46 209.549 15,81 260.979 18,08

Serviços 4.776 5,06 9.283 9,01 369.096 27,84 483.741 33,51

Administração 
pública

70.189 74,50 66.283 64,30 387.697 29,24 369.758 25,62

Agropecuária 6.460 6,86 7.145 6,93 22.280 1,68 23.315 1,62

Total 94.208 100 103.081 100 1.325.792 100 1.443.365 100

Fonte: elaboração própria.
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A análise desagregada por sexo mostra que, em 2010, ha-
via 70.189 trabalhadores na administração pública nos pequenos 
municípios rurais cearenses, sendo que 68,14% dos ocupados 
eram do sexo feminino, e 31,86%, do sexo masculino. Em 2016, 
a participação dos homens diminui para 32,17%, e das mulheres 
aumenta para 67,83% (Tabela 2).

Tabela 2 – Total de empregos formais na administração pública, segundo sexo, nos 
pequenos municípios rurais do Ceará nos anos de 2010 e 2016

Sexo
2010 2016

Variação 
(%)

Abs (%) Abs (%)

Masculino 22.362 31,86 21.321 32,17 (4,66)

Feminino 42.827 68,14 44.962 67,83 4,99

Total 70.189 100,00 66.283 100,00 (5,56)

Fonte: elaboração própria.

Em razão de questões econômicas, como complemento da 
renda familiar, aumento do nível de escolaridade, além de mu-
danças na estrutura demográfica, como queda na taxa de fecun-
didade e criação de postos de trabalho compatíveis às aptidões 
femininas, constata-se aumento, ainda que em termos absolu-
tos, na participação das mulheres no mercado de trabalho for-
mal, notadamente no setor de serviços (BRUSCHINI, 2007).

Quanto à faixa etária dos ocupados na administração pú-
blica, os dados da Tabela 3 apontam para significativa redução da 
força de trabalho com até 17 anos, sendo que foram registrados 
8 ocupados em 2010 e somente 2 empregados em 2016.

A participação da mão de obra jovem (18 a 24 anos) nor-
destina na administração pública foi de 4,34% em 2016, inferior 
ao observado em 2010 (8,08%). Além disso, para a faixa etária de 
25 a 29 anos, houve redução da participação, a saber: 14,95% em 
2010 e 9,26% em 2016. Vale notar que, nas duas faixas (18 a 24 e 
25 a 29), concentravam-se, em termos absolutos, 16.168 empre-
gados no setor da administração pública em 2010, reduzindo-se 
para 9.017 ocupados (Tabela 3).
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Tabela 3 – Total de empregos formais na administração pública, segundo faixa etária, nos 
pequenos municípios rurais do Ceará nos anos de 2010 e 2016

Faixa etária
2010 2016

Variação (%)
Abs (%) Abs (%)

Até 17 anos 08 0,01 02 0,00 (750,00)

18 a 24 anos 5.672 8,08 2.876 4,34 (49,29)

25 a 29 anos 10.496 14,95 6.141 9,26 (41,49)

30 a 39 anos 24.112 34,35 22.143 33,41 (8,17)

40 a 49 anos 18.713 26,66 20.597 31,07 10,07

50 a 64 anos 10.535 15,01 13.709 20,68 30,13

65 ou Mais 653 0,93 815 1,23 24,81

Ignorado ------ 0,00 ----- 0,00 0,00

Total 70.189 100,00 66.283 100,00 (5,56)

Fonte: elaboração própria.

Cabe ainda enfatizar que, para a faixa etária de 30 a 39 
anos, assim como para aquela de 40 a 49 anos, elevou-se o per-
centual na comparação do ano de 2010 com o de 2016. Essas 
duas faixas concentravam 61,01% dos ocupados no primeiro ano 
e 64,48% no último (Tabela 3).

A faixa etária de 50 a 64 anos concentra significativa par-
ticipação de ocupados, passou de 15,01% no primeiro ano para 
20,68% no último ano da análise. Ainda na Tabela 3, verifica-se a 
pequena participação de trabalhadores de 65 anos ou mais, que re-
presentavam um percentual de 0,93% em 2010 e 1,23% em 2016.

De acordo com os dados da Tabela 4, no ano 2010, um percen-
tual de 0,80% dos ocupados nesse setor era analfabeto, reduzindo-se 
para 0,55% em 2016. Esses resultados estão relacionados às políticas 
de combate ao analfabetismo tanto em âmbito federal quanto esta-
dual e municipal. Percebe-se, ainda, que, para os ocupados com até 
o 5o ano incompleto do Ensino Fundamental, a redução foi tímida, 
saindo apenas de 6,59%, em 2010, para 5,04%, em 2016.

De forma expressiva, reduziu-se a participação de pes-
soas com o 5o ano completo do Ensino Fundamental, saindo de 
5,26%, em 2010, para 3,36%, em 2016. Além disso, também di-
minuiu o número dos que tinham escolaridade entre o 6o e o 9o 
ano do Ensino Fundamental, de 6,48% para 6,19% (Tabela 4).
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Tabela 4 – Total de empregos formais na administração pública nos pequenos municípios 
rurais do Ceará nos anos de 2010 e 2016

Escolaridade
2010 2016 Variação 

(%)Abs (%) Abs (%)

Analfabeto 562 0,80 363 0,55 (35,41)

Até 5o ano 
incompleto

4.625 6,59 3.343 5,04 (27,72)

5o ano completo 3.689 5,26 2.224 3,36 (39,71)

6o a 9o ano 
Fundamental

4.548 6,48 4.100 6,19 (9,85)

Fundamental 
completo

6.824 9,72 6.573 9,92 (3,68)

Médio 
incompleto

1.941 2,77 1.978 2,98 1,91

Médio completo 26.695 38,03 25.041 37,78 (6,19)

Superior 
incompleto

1.410 2,01 1.827 2,76 29,57

Superior 
completo

19.888 28,33 20.619 31,11 3,68

Mestrado 05 0,01 186 0,28 3,62
Doutorado 02 0,00 29 0,04 1,35
Ignorado 0 0,00 0 0,00 0,00

Total 70.189 100,00 66.283 100,00 (5,56)

Fonte: elaboração própria.

Nesse caso, vê-se que, no primeiro ano, 38,03% da força de 
trabalho desse setor tinha o Ensino Médio completo, participa-
ção que se reduziu para 37,78%. Para os ocupados com Ensino 
Superior, passa-se de 28,33% para 31,11% de 2010 para 2016 
(Tabela 4), o que denota maior escolarização dos ocupados no se-
tor em questão,6 indo ao encontro do que aponta Pereira (2004), 
segundo o qual, a partir da introdução do Toyotismo, que se ca-
racteriza pela flexibilidade e inovação das formas de organização 

6 Silva Filho e Queiroz (2011) afirmam que no Nordeste brasileiro destaca-se a concentração de trabalhado-
res formais com baixo nível de escolaridade, alocados notadamente no comércio varejista, em atividades 
de serviços de baixo valor agregado, principalmente nas suas Regiões Metropolitanas, além das indús-
trias intensivas em trabalho como: têxtil, alimentícia e calçadista, o que favorece a baixa remuneração 
nordestina e cearense em relação às regiões de maior densidade produtiva, como no Centro-Sul do Brasil.
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do trabalho, apropria-se da dimensão intelectual dos trabalha-
dores, de forma a serem proativos e polivalentes.

Em relação ao tempo de permanência dos empregados na 
administração pública nos pequenos municípios cearenses, em 
2010, 47,75% ficaram empregados por menos de 1 até 5 ou mais 
anos, diminuindo para 30,88% em 2016. A participação de tra-
balhadores nas faixas iniciais decorre, provavelmente, dos eleva-
dos encargos sociais, que incentivam os empregadores a utilizar 
mão de obra terceirizada, contratos temporários com propósito 
de reduzir custos (Tabela 5).

Tabela 5 – Número de empregos formais na administração pública nos pequenos municípios 
rurais do Ceará nos anos de 2010 e 2016

Tempo de serviço
2010 2016

Variação 
(%)

Abs (%) Abs (%)

Menos de 1 ano 10.376 14,79 8.679 13,11 (16,36)

1 a menos de 3 anos 13.674 19,48 6.408 9,67 (53,14)

3 a menos de 5 anos 9.459 13,48 5.371 8,10 (43,22)

5 ou mais anos 36.667 52,24 45.812 69,11 24,94

Ignorado 13 0,02 13 0,02 0,00

Total 70.189 100,00 66.283 100,00 (5,56)

Fonte: elaboração própria.

Para a faixa de 5 ou mais anos de tempo de serviço, tem-
-se a ampliação em termos relativos de 52,24%, em 2010, para 
69,11%, em 2016. Em termos absolutos, tem-se a ampliação de 
36.667 para 45.812 ocupados, sofrendo variação de 24,94% ao 
longo do período analisado (Tabela 5).

No que se refere à remuneração média dos ocupados, os 
dados da Tabela 6 revelam que há forte concentração de tra-
balhadores nas primeiras faixas de rendimentos. Além disso, a 
maior taxa de crescimento ocorreu apenas para aqueles que au-
feriam mais de 3 a 5 salários mínimos (100,84%). Por sinal, no 
ano 2010, 32,33% dos ocupados no setor recebiam rendimento 
de até 1 salário mínimo, reduzindo-se, em 2016, para 25,42% 
dos ocupados. Já para aqueles que auferiam rendimentos entre 
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mais de 1 a 2 salários mínimos, houve forte concentração, uma 
vez que, no primeiro ano, 48,20% estavam nessa faixa, e, no úl-
timo, 42,65% recebiam rendimento no intervalo estabelecido.

Tabela 6 – Total de empregos formais na administração pública, segundo faixa de 
remuneração, nos pequenos municípios cearenses nos anos de 2010 e 2016

Faixa de remuneração média 
em salário mínimo (SM)

2010 2016
Variação

(%)Abs (%) Abs (%)

Até 1 SM 22.692 32,33 16.848 25,42 (25,75)

Mais de 1 a 2 SMs 33.890 48,20 28.273 42,65 (16,57)

Mais de 2 a 3 SMs 6.805 9,70 6.359 9,59 (6,55)

Mais de 3 a 5 SMs 3.932 5,61 7.897 11,91 100,84

Mais de 5 a 10 SMs 1.260 1,79 952 1,44 (24,44)

Mais de 10 a 20 SMs 352 0,51 153 0,23 (56,53)

Mais de 20 SMs 72 0,10 18 0,03 (750,00)

Sem declaração 1.186 1,69 5.578 8,42 (370,32)

Total 70.189 100,00 66.283 100,00 (5,56)

Fonte: elaboração própria.

Para as faixas de rendimento mais elevadas (de mais de 5 
a 20 salários mínimos), tem-se a passagem de um estoque de 
2,40%, em 2010, para 1,70%, em 2016, o que, em termos abso-
lutos, são 1.684 trabalhadores no primeiro ano e 1.123 no se-
gundo. Isso constata que, mesmo com aumento da escolaridade 
(Tabela 4), ocorreu diminuição do número de trabalhadores re-
cebendo as melhores remunerações (Tabela 6).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados no presente trabalho mostram 
que a administração pública nos pequenos municípios do Ceará, 
em que a população rural é superior à urbana para o ano de 2016, 
é mais expressiva do que no Ceará em termos gerais. Nesses mu-
nicípios, 64,30% do total de postos formais de trabalho encon-
tram-se na administração pública, enquanto, no Estado como 
um todo, esse índice é de apenas 25,62%. 
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No tocante à permanência dos empregados da administra-
ção pública, constata-se que 69,11% estão alocados na faixa de 
mais de 5 anos no tempo de serviço, indicando uma relativa esta-
bilidade nos postos de trabalho, superior a demais setores da eco-
nomia, que são marcados pela elevada rotatividade e instabilidade.

Em relação ao perfil sociodemográfico, destaca-se a concen-
tração de ocupados entre 30 e 49 anos de idade, sendo demandados 
ao longo dos anos, devido aos aspectos de transição demográfica, 
profissionais com idade cada vez mais avançada.

Outra variável que se destaca é a predominância do sexo 
feminino, uma vez que são postos de trabalho mais compatíveis 
às suas aptidões e que demandam pouco esforço físico, compa-
rando-se à estrutura produtiva estadual, que se caracteriza por 
empregos intensivos em trabalho.

Em relação à escolaridade, destaca-se a demanda por traba-
lhadores com maior grau de instrução formal, notadamente com 
Ensino Médio e Superior completo, sendo que seus rendimentos 
nominais estão concentrados nas faixas de até 2 salários mínimos.

Em síntese, percebe-se que os pequenos municípios cea-
renses vêm perdendo, mesmo que de forma tímida, a participa-
ção da administração pública no total de empregos formais no 
período de 2010 a 2016. Em que pese a sua importância no ce-
nário estadual, ao longo dos anos, a redução do papel do Estado 
na economia, no bojo das políticas neoliberais, pode impactar na 
redução expressiva dos empregos gerados nesse setor. Isso pode 
provocar uma migração de indivíduos para os demais ramos da 
atividade econômica, pois grande parte dos ocupados na admi-
nistração pública possui um nível de escolaridade superior aos 
de demais setores da economia cearense, marcados por relações 
de trabalho precárias em atividades intensivas.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a 
centralidade do mundo do trabalho. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2005.



260

Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

ARAÚJO, J. B. Mercado de trabalho e desigualdade: o Nordeste 
brasileiro nos anos 2000. 2017. 319 p. Tese (Doutorado 
em Desenvolvimento Econômico) – Instituto de Economia, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas/SP, 2017.

ARAÚJO, T. B. Nordeste, Nordestes: que Nordeste? Ensaios so-
bre o desenvolvimento brasileiro: heranças e urgências. Rio de 
Janeiro: Fase, 2000.

BALTAR, P. E. A. Estrutura econômica e emprego urbano na 
década de 1990. In: PRONI, W. M.; HENRIQUE, W. Trabalho, 
mercado e sociedade: o Brasil nos anos 90. São Paulo: Unesp; 
Campinas: Instituto de Economia da Unicamp, 2003.

BAR-El, R. (org.). O estado do Ceará: o problema e suas raízes. 
In: BAR-El, R. Desenvolvimento com equidade e redução da pobreza. 
Fortaleza: Premius, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS – Departamento de 
Informática do SUS. 2010. Disponível em: http://www2.datasus. 
gov.br/DATASUS/index.php?area=01. Acesso em: 6 ago. 2017.

BRUSCHINI, M. C. A. Trabalho e gênero no Brasil nos últimos 
dez anos. Revista Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 132,  
p. 537-572, set./dez. 2007.

HELOANI, J. R. Organização do trabalho e administração: uma vi-
são multidisciplinar. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

INTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Microdados da amostra do Censo Demográfico de 2010. Disponível 
em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 28 jun. 2017.

KON, A. Atividades de serviços como indutoras do desenvolvi-
mento. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, São 
Paulo, n. 34, p. 57-87, fev. 2013. 



Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

261

LIMA JÚNIOR, F. do O’. Estrutura produtiva e rede urbana no es-
tado do Ceará durante o período de 1980-2010. 2014. 264 f. Tese 
(Doutorado em Desenvolvimento Econômico) – Instituto de 
Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas/SP, 
2014. 

PEREIRA, G. S. As transformações e precarização no mundo do 
trabalho. Revista de Iniciação Científica da Faculdade de Filosofia e 
Ciências, São Paulo, v. 4, n. 2, 2004.

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS. 2017. 
Disponível em: http//www.mte.gov.br. Acesso em: 28 jul. 2017.

SILVA FILHO, L. A. da; QUEIROZ, S. N. de. Recuperação eco-
nômica e emprego formal: avaliação empírica para o Nordeste 
brasileiro – 2000/2008. Revista Perspectiva Econômica, v. 7, n. 1, 
p. 1-22, out./dez. 2011.

SILVA, C. M.; MENEZES FILHO, N.; KOMATSU, B. Uma abor-
dagem sobre o setor de serviços na economia brasileira. São Paulo: 
Centro de Políticas Públicas do Insper, 2016. (Policy Paper, 19).

SPOSITO, M. E. B.; WHITACKER. A. M. Cidade e campo: relações 
e contradições entre urbano e rural. 2. ed. São Paulo: Expressão 
Popular, 2010.

TRISTÃO, J. A. M. A administração tributária dos municípios: uma 
avaliação do desempenho da arrecadação. 2003. 172 f. Tese 
(Doutorado em Administração) – Escola de Administração de em-
presas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2003.



Joaquim Liberato Matos Neto1

Fernando Antônio de Oliveira Leão2

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo tecer reflexões sobre o plane-
jamento no estado do Ceará. Será feita uma síntese histórica 
ressaltando alguns pontos fundamentais, primeiramente, do 
período que compreende os governos de Virgílio Távora (1963) 
ao de Gonzaga Mota (1987), os quais são contemporâneos da 
ditadura militar, e, em seguida, de outro período que ficou co-
nhecido como governo das mudanças, marcado pelo governo de 
Tasso Jereissati. Verificou-se que os planos de governo do Ceará 
sofreram influência do momento histórico no qual foram desen-
volvidos e implantados, o que se dá pela dependência do governo 
federal e pela conjuntura econômica. Essa dependência também 
está presente nos governos de Tasso Jereissati e Ciro Gomes 
(1987-2002), porém houve, como parte expressiva desses gover-
nos, uma preocupação com a questão da reforma do Estado e com 
a modernização da forma de governar. A metodologia utilizada 
é, principalmente, a pesquisa bibliográfica aliada ao método de-
dutivo. Pretende-se, com isso, contribuir de forma positiva para 
o campo de ciências sociais aplicadas, principalmente no âmbito 
do planejamento público.
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INTRODUÇÃO

Ao tratar da formação do Nordeste sob aspectos políticos 
e sociais, Avritzer (2007) expõe em seu pensamento que o Ceará 
difere, em parte, dos demais estados do Nordeste. O autor dis-
tingue esse estado de outros dois, Pernambuco e Bahia, muito 
expressivos na região, nos quais se desenvolveu uma elite ou ba-
ronato de forma muito aparente. Quanto a isso disserta: 

Tal fato nos permite falar de um Nordeste agrário não açuca-
reiro no período de sua formação, uma região na qual a socia-
bilidade tanto horizontal quanto vertical se estabeleceu mais 
dificilmente. A própria seca tornou as relações sociais menos 
permanentes e, neste sentido, dificultou a formação de uma so-
ciedade clientelista em moldes semelhantes à de outras partes 
do Nordeste (AVRITZER, 2007, p. 17).

Segundo Avritzer (2007), as culturas da pecuária extensiva 
e da indústria da seca fomentadas no Ceará não viabilizaram a for-
mação de oligarquias fortes, como as remanescentes de estados 
onde prevaleceram os latifúndios do cacau e da cana-de-açúcar. 

Essa estrutura de formação do semiárido cearense dificultou 
as iniciativas de organização de sociabilidade política no estado, 
tanto em formas verticais como horizontais (MESQUITA, 2007). 

Essa fragilidade da estrutura do poder local favoreceu a alter-
nância das forças políticas, o que inviabilizou a longa permanên-
cia de um grupo político à frente do governo estadual. Obser-
va-se, por exemplo, que o revezamento entre o Partido Social 
Democrático – PSD e a União Democrática Nacional – UDN era a 
regra entre 1937 e 1964. Essa alternância das forças políticas foi 
verificada até mesmo no regime militar, período em que os “três 
coronéis” (Virgílio Távora, Cesar Cals e Adalto Bezerra) reveza-
ram-se no poder do estado (MESQUITA, 2007, p. 65).

Segundo Mesquita (2007), a Igreja Católica teve papel im-
portante na formação política do estado, pois, utilizando-se dos 
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pilares da tradição e da autoridade presentes no lema integralista 
“Deus, pátria e família”, buscava homogeneizar o pensamento 
das elites locais em torno do conservadorismo.

Entretanto, sabe-se que essa relação de sinergia entre a igreja 
e o integralismo não foi duradoura, principalmente porque os 
eclesiásticos perceberam diferenças entre os seus interesses e 
os dos integralistas. Assim, a igreja cria posteriormente o seu 
próprio braço político através da Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil – CNBB, em 1952 (MESQUITA, 2007, p. 68).

Continuando seu pensamento, Mesquita explica:

Nesse período da década de 1950, surge uma outra concep-
ção de mundo que influenciaria significativamente as elites 
nordestinas, o nacional desenvolvimentismo, cuja concepção 
colaborou para a criação do Banco do Nordeste – BNB e da Su-
perintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 
respectivamente, em 1952 e 1959. Reconhece-se que essas 
instituições foram não apenas fomentadoras de crédito, mas 
importantes “organizações institucionalizantes” com relação à 
formação de quadros técnicos e políticos na região Nordeste.
Com relação aos investimentos, o estado do Ceará recebeu 
nesse contexto o aporte financeiro para construção de impor-
tantes obras em infra-estrutura, tais como a rede de transmis-
são de energia elétrica vinda da Usina de Paulo Afonso (cuja 
energia chegou a Fortaleza em 1965), a construção do Distrito 
Industrial de Maracanaú e a criação da Companhia de comu-
nicações do Ceará, entre outras. Com a criação desses projetos 
estruturantes, associada à formação de técnicos e políticos, é 
que começa a existir no governo estadual uma burocracia mais 
racionalizada, especialmente em relação ao planejamento das 
políticas públicas (MESQUITA, 2007, p. 68).

Leão (2012) explica que a Constituição Federal de 1946 
influenciou sobremaneira a Constituição Estadual de 1947, no 
sentido de que foi introduzida de forma oficial a atividade de 
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planejamento. Segundo ele, só algum tempo depois, aquela ati-
vidade pôde ser levada a efeito:

Entretanto, as bases para o início formal da era de planejamen-
to estadual foram criadas a partir do Governo de Parsifal Bar-
roso (1959-63), com a reestruturação do Estado, entre outras 
coisas, através da criação da Superintendência do Desenvolvi-
mento Econômico e Cultural – SUDEC, órgão cuja finalidade 
era planejar e orientar o desenvolvimento econômico e social 
do Estado; da Companhia de Desenvolvimento do Ceará –  
CODEC, com a incumbência de promover a industrialização; e 
do Banco do Estado do Ceará – BEC, funcionando em parceria 
com a SUDEC e a CODEC, tendo como prioridade o financia-
mento ao setor agropecuário (LEÃO, 2012, p. 28).

No ano de 1963, Virgílio Távora torna-se governador 
do Ceará. Cônscio da fragilidade econômica do estado, buscou 
tornar o processo de planejamento instrumento de mudanças 
estruturais.

Para Virgílio Távora, a modernização do Ceará tinha como 
pressuposto, segundo Leão (2012), uma forte intervenção pla-
nejada do Estado com a realização de grandes projetos estru-
turantes, visando a construir as bases de uma infraestrutura 
necessária à industrialização e fortalecer o empresariado local.

Primórdios do planejamento como atividade governamental no Ceará

Virgílio Távora e o economista Hélio Beltrão encabeçam 
o I Plano de Metas Governamentais – I Plameg, que recebeu a 
colaboração de um capacitado corpo técnico. Houve um empe-
nho intenso na articulação com o governo federal e com órgãos 
externos, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID. Os esforços desse governo resultaram na execução de 
várias obras e projetos. Sobre o êxito alcançado, Leão (2012) 
argumenta: o Plameg cumpriu os objetivos estipulados, e seu 
período de implementação pode ser chamado, relativamente, 
o mais “+” na história administrativa estadual, constituindo-se 
um marco referencial.



266

Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

Sucessor de Távora, Plácido Castelo (1967-1971) lança o 
Plaig – Plano de Ação Integrada do Governo. A respeito do Plaig, 
Leão (2012, p. 31) comenta:

O PLAIG tinha como objetivo principal continuar o fortaleci-
mento de uma sólida infraestrutura estadual, com ampliação do 
sistema de telecomunicações, melhoria de estradas, expansão 
da agricultura irrigada e melhoria na distribuição de energia.
No tocante à alocação de recursos, ênfase foi dada aos setores 
da educação, saúde, justiça e segurança e trabalho e habitação. 
Com a reestruturação da Secretaria da Agricultura, a dinamiza-
ção da Companhia Cearense de Desenvolvimento Agropecuário 
– CODAGRO e a criação da Companhia de Comercialização e 
Abastecimento do Ceará – COCAB, o Plano se propunha, atra-
vés da melhoria das condições do meio rural, a enfrentar o gra-
ve problema de abastecimento alimentar.
Durante o período foi feito um amplo programa de reforma 
administrativa com a criação de diversos órgãos como, por 
exemplo, o Banco de Desenvolvimento Econômico do Ceará – 
BANDECE, Companhia de Desenvolvimento Agropecuário CO-
DAGRO, Fundação Desportiva do Estado do Ceará – FADEC, 
fundação do Bem-Estar do Menor, Serviço de Processamento 
de Dados – SEPROCE e Secretaria de Cultura, esta última pio-
neira no Brasil.

Com a chegada de César Cals (1971-1975) ao governo, 
cria-se o Plano de Governo do Estado do Ceará – Plagec. Esse 
plano tem como característica a confecção de projetos que pu-
dessem ser amparados pelo governo federal, consequência da 
perda de poder decisório dos estados, característica da década de 
70 (LEÃO, 2012). O Plagec tinha como essência acelerar o desen-
volvimento socioeconômico do estado e minimizar as disparida-
des regionais (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 1971 apud 
LEÃO, 2012).

Já o Plano Quinquenal de Desenvolvimento do Estado do 
Ceará – Plandece, criado no governo de Adauto Bezerra (1975-
1979), foi desenvolvido a partir de um diagnóstico estadual com 
ênfase nos recursos naturais e na dinâmica populacional, na ava-
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liação do comportamento da economia cearense, tanto global 
como setorial, na infraestrutura física e, por último, na atuação 
do setor público (LEÃO, 2012).

Em 1979, Virgílio Távora volta a governar o Ceará e, até o 
último ano de seu governo (1983), executa o II Plano de Metas 
Governamentais – II Plameg. Esse plano teve uma preocupação 
acentuada com a questão social. Sua filosofia estava fundamen-
tada em melhorar a qualidade de vida do povo cearense, pela de-
finição de três objetivos básicos (GOVERNO DO ESTADO DO 
CEARÁ, 1979 apud LEÃO, 2012): 1) redução das disparidades 
entre estados; 2) criação de pré-condições à autopromoção hu-
mana, por meio da expansão do mercado de trabalho; e 3) ele-
vação dos níveis de renda da população estadual, em particular 
dos segmentos demográficos menos favorecidos. Conforme ar-
gumenta Leão (2012, p. 34):

O Brasil, à época do II PLAMEG, vivia o período de esgotamen-
to de seu “modelo” econômico, o que influenciou sobremaneira 
o Plano no sentido da submissão às decisões do Sistema Na-
cional de Planejamento, além de defrontar-se o Governo Esta-
dual com dificuldades internas críticas, como consequência da 
carência de recursos financeiros, materiais e humanos, afora a 
escassez de opções econômicas.
Como consequência, afigurava-se como de extrema importân-
cia o aperfeiçoamento do próprio aparelho administrativo es-
tadual e a continuidade dos programas iniciados na área social, 
além de uma política agressiva de formação e treinamento de 
mão-de-obra, com a finalidade de assegurar ao Estado uma van-
tagem comparativa em relação aos demais Estados da Região.

Em 15 de novembro de 1982, aconteceu a primeira eleição 
direta após o regime militar, Gonzaga Mota (1983-1987) foi o 
primeiro governador eleito diante dessa nova realidade. Durante 
seu mandato, foi elaborado o Plano Estadual de Desenvolvimento 
– Planed, que tinha como tema principal a melhoria das condi-
ções de vida e bem-estar.

Os objetivos e metas previstas no Planed foram compro-
metidos, segundo Leão (2012), por fatores econômicos externos, 
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aliados a fatores internos, como práticas administrativas e fa-
zendárias anacrônicas, sujeitas à manipulação política, o descaso 
com o uso dos recursos públicos com forte expansão das despe-
sas de custeio, resultado do empreguismo e reajustes salariais 
incompatíveis com a disponibilidade do tesouro estadual. Tais 
práticas levaram o final do governo Gonzaga Mota a uma situ-
ação pré-falimentar do Estado, mergulhando-o na pior crise ad-
ministrativa, financeira e social de todos os tempos (BOTELHO, 
1994 apud LEÃO, 2012).

A seguir, é apresentado um quadro síntese dos planos gover-
namentais implementados no Ceará no período comentado até aqui.

Quadro 3 – Comparativo dos planos no período de 1963 a 1987
I Plameg Plaig Plagec Plandece II Plameg Planed

1963-1967 1967-1971 1971-1975 1975-1979 1979-1983 1983-1987
Virgílio Távora Plácido Castelo César Cals Adauto Bezerra Virgílio Távora Gonzaga Mota

Fo
co

Instrumento 
de mudanças 

estaduais

Fortalecimento 
da infraestrutura 

estadual

Alinhamento 
à política de 

integração nacional

Identificação das 
potencialidades 

estaduais

Qualidade de vida do 
povo cearense

Valorização do 
homem cearense

Ca
rá

te
r Eminentemente 

indicativo 
(ordenação dos 
investimentos)

Obras nos setores 
de energia, 

telecomunicações e 
saneamento básico

Projetos que 
pudessem ser 

amparados pelo 
governo federal

Metas adequadas 
ao

II PND em nível 
federal

Compatibilização 
com o Sistema 

Nacional de
Planejamento

Crescimento 
econômico com 
ações de curto 

prazo

Ec
on

om
ia Fragilidade 

econômica,
subordinação à 

União

Produção 
algodoeira

Polos têxteis, 
couro, frutas, pesca 
e eletroeletrônicos

Integração da 
economia local 

à regional e 
nacional

Esgotamento do 
“modelo” econômico

Conjuntura 
econômica 

desfavorável
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O
bj

et
iv

os
- Projetos 

estruturantes 
visando à 
infraestrutura 
para a 
industrialização;

- Criar distritos 
industriais;

- Proporcionar o 
desenvolvimento 
e bem-estar social;

- Encerrar a era 
de improvisação 
e desperdício de 
recursos.

- Fortalecer 
uma sólida 
infraestrutura 
estadual;

- Ampliar o 
sistema de 
telecomunicações;

-Melhorar as 
estradas;

- Expandir a 
agricultura 
irrigada;

- Melhorar a 
distribuição de 
energia.

- Aumentar renda 
per capita;

- Aumentar 
oportunidades de 
emprego;

- Promover o  
desenvolvimento 
socioeconômico 
do estado;

- Minimizar as 
disparidades 
regionais;

- Revigorar os 
mercados pelos 
polos industriais.

- Acelerar o 
crescimento e a 
renda interna;

- Minorar as 
disparidades 
entre o Ceará e o 
resto do

Brasil;

- Melhorar a 
qualidade 
de vida da 
população;

- Interiorizar 
as atividades 
econômicas.

- Reduzir as 
disparidades entre 
estados;

- Criar pré-condições 
à autopromoção 
humana, por 
meio da expansão 
do mercado de 
trabalho;

- Elevar os níveis de 
renda da população 
estadual, em 
particular dos 
menos favorecidos.

- Melhorar as 
condições de 
vida e bem-
estar;

- Promover a 
distribuição 
justa dos frutos 
do trabalho, 
com a criação 
de empregos 
produtivos;

- Reduzir os níveis 
de pobreza 
absoluta.

Ó
rg

ão
s

cr
ia

do
s

BEC, Codec, Sudec
Cocab, Bandece, 
Codagro, Fadec,

Seproce
Fundece, Fusec

Nutec, CDI, 
Iplance

INEINF-CE

R
es

ul
ta

do
s

- Energia de Paulo 
Afonso;

- Fábrica de asfalto;

- Projeto do 
Distrito

  Industrial.

- Estrada do sol;

- Potencializar a 
produção de caju;

- Desenvolvimento 
turístico;

- Início do Castelão.

-  Construção 
do Centro de 
Convenções;

- Reconstrução de 
cidades históricas;

- Inauguração da 1ª 
Etapa do

   Castelão.

- Interceptor 
oceânico;

- Emissário 
submarino 
e estação 
elevatória;

- Rodovia 
Presidente

   Geisel.

-   Projetos de 
alcance social;

-   Consolidação do 
parque industrial;

-   Companhia 
Siderúrgica 
Cearense do 
grupo Gerdau.

- Empreguismo 
e reajustes 
salariais 
incompatíveis 
com a 
disponibilidade 
do tesouro 
comprometeram 
o alcance das 
metas.

Fonte: Adaptado de Leão (2012).

O quadro ilustra a descontinuidade do planejamento pú-
blico no estado do Ceará, onde não se verifica um planejamento 
a longo prazo, o que acontece é uma quebra na maneira de pla-
nejar, que muda a cada governo. Há também uma forte depen-
dência do estado quanto à captação de recursos junto à União ou 
a órgãos de financiamento internacional para subsidiar obras e 
outros programas do governo do estado. Essa dependência tem 
como gênese a frágil situação econômica do estado, problema 
que, apesar dos esforços, arrasta-se há décadas.
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Governos das mudanças

O período compreendido aqui como governos das mudan-
ças começa com a eleição de Tasso Ribeiro Jereissati ao governo 
do estado do Ceará, seguida da eleição de Ciro Gomes como seu 
sucessor e, logo depois, com os dois mandatos consecutivos de 
Tasso como governador. Conforme Mesquita (2007), a longa 
permanência de um grupo político à frente do governo estadual 
é curiosamente um advento pós-redemocratização de 1985.

Para esse autor, o lançamento da candidatura de Tasso 
Jereissati em 1986 foi encaminhamento de importantes encon-
tros temáticos organizados pelo Centro Industrial do Ceará – CIC 
e pela Federação das Indústrias do Ceará – Fiec. A candidatura de 
Jereissati, respaldada principalmente por empresários cearenses 
ligados ao CIC, também apelou para um discurso participativo 
e foi apoiada por uma ampla frente de partidos políticos, o que 
afetou a formação de sua equipe de governo.

Vencida a eleição, o secretariado do primeiro governo de Tas-
so Jereissati (1987-1990) foi constituído principalmente com 
membros participantes do CIC, instituição que contava com 
técnicos das mais diversas orientações políticas. Além disso, a 
própria eleição de Tasso foi marcada pela vitória de uma ampla 
frente de partidos políticos, formada pelo Partido do Movimen-
to Democrático Brasileiro – PMDB, Partido Democrata Cristão 
– PDC, Partido Comunista do Brasil – PC do B e Partido Comu-
nista Brasileiro – PCB (MESQUITA, 2007, p. 68).

Quanto à participação social no governo, apesar de ter ha-
vido algumas iniciativas, reconhece-se que a bandeira da maior 
participação popular apregoada na campanha eleitoral não foi de-
vidamente priorizada na primeira passagem de Tasso Jereissati 
pelo governo estadual (MESQUITA, 2007).

Ainda na segunda metade do governo mudancista, tentou-
-se, sem êxito, implantar um fórum permanente de discussão das 
políticas públicas, o Pacto de Cooperação, mas a falta de apoio do 
governo estadual impediu a implementação dessa ideia. Todavia, 
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o Pacto de Cooperação surge no primeiro ano de governo da ges-
tão Ciro Gomes (1991-1994), pois este contava com um amplo 
apoio político (MESQUITA, 2007). Sobre essa experiência, temos:

A experiência do Pacto de Cooperação tem sido nos últimos 
anos um importante espaço comunicativo, principalmente 
entre o governo estadual e membros organizados da socieda-
de civil cearense. Sabe-se que a concepção do pacto buscava 
dar continuidade aos debates promovidos pelas lideranças do 
CIC com o governo estadual, mas a inserção de outros atores 
(prefeituras, secretarias de estado, universidades e institutos 
de pesquisas, entre outros) ampliou os horizontes desse espaço 
comunicativo, o que vem resultando numa discussão mais plu-
ral sobre as políticas públicas locais. Vale ressaltar que o fato 
de a implementação do Pacto de Cooperação ter ocorrido no 
governo Ciro Gomes não quer dizer que sua gestão foi mais de-
mocrática do que a de Tasso Jereissati, contudo, acredita-se que 
o estilo mais político de Ciro em contraposição à racionalidade 
técnica de Tasso tenha favorecido a negociação de criação do 
Pacto de Cooperação (MESQUITA, 2007, p. 69).

O movimento do governo das mudanças incentivou a criação 
de diversos tipos de organizações civis, organizações de produto-
res, por exemplo. Criou-se um conjunto de instituições participa-
tivas locais: Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
e alguns conselhos de saúde e de assistência social (AVRITZER, 
2007). Ainda sobre participação social, o autor salienta que Tasso 
e Ciro estabeleceram

[...] incentivos à descentralização do poder decisório, em especial 
através de projetos de combate à pobreza financiados pelo Banco 
Mundial. Nesse sentido, temos, claramente, um segundo caso de 
participação onde o papel incentivador do Estado e de agências 
internacionais parece ser decisivo (AVRITZER, 2007, p. 20).

Na visão de Sousa (2007, p. 603), o governo das mudan-
ças trouxe para o executivo estadual uma série de mudanças de 
orientação neoliberal:
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A ascensão ao poder de um restrito grupo empresa rial no go-
verno do Estado do Ceará inaugurou uma outra fase na con-
dução do executivo, cujo lema passou a ser a racionalização 
administrativa, a geração de superávits fiscais e a redução da 
participação do Estado como alo cador de recursos e fatores e 
produtor de determinados bens e serviços.
As conjunturas política e econômica, internacional e nacional, 
de pseudomodernização do Estado, procu rando eliminar for-
mas autoritárias de clientelismo, cuja expressão maior no Ceará 
se creditava aos governos dos “coronéis”, bem como a apologia 
ao neoliberalismo e à globalização da economia, contribuíram 
sobremaneira para as mudanças verificadas. 

A lógica dos governos anteriores que caracterizava um 
Estado desenvolvimentista, com forte intervenção estatal na 
economia, começa a ser desconstruída, dando espaço para o 
novo jeito de fazer política dos jovens empresários do CIC, que 
pode ser ilustrada 

[...] através do “enxugamento” da máquina administrativa e de 
privatizações de empresas, ou seja, da redução da intervenção 
direta do Estado na economia, segundo os preceitos neoliberais 
– e na maximização do Estado como promotor do desenvolvi-
mento econômico. Para tanto, era necessário primeiramente 
imprimir reformas no campo administrativo-financeiro, a fim 
de abrir espaço para a função promotora referida há pouco 
(SOUSA, 2007, p. 607).

Tasso Jereissati lança Ciro Gomes candidato a prefeito de 
Fortaleza em 1988, logrando vitória por uma pequena margem 
de votos. Entretanto, na campanha para governador de 1990, 
a situação seria outra: Ciro Gomes vence já no primeiro turno 
(GONDIM, 1995). As reformas administrativas iniciadas com 
Tasso foram consolidadas como lei em 1991 no governo de Ciro.

Nas eleições de 1994, Tasso Jereissati também sai vito-
rioso no primeiro turno e é eleito novamente governador do 
Ceará, sendo reeleito para o seu terceiro mandato em 1998, ano 
que foi marcado pela possibilidade de reeleição para os cargos 



Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

273

majoritários no Brasil, fato que se concretizou tanto no plano 
estadual como no federal, com a vitória do presidente Fernando 
Henrique Cardoso (MESQUITA, 2007).

Muito criticado em sua primeira gestão, na qual a mo-
dernização administrativa e o saneamento das contas públicas 
foram privilegiados, o segundo e o terceiro governos de Tasso 
foram marcados pela organização dos conselhos municipais e 
regionais para a discussão das políticas públicas ligadas às te-
máticas da educação, saúde e recursos hídricos, entre outras 
(MESQUITA, 2007).

É nesse contexto que o estado do Ceará vivencia o maior nú-
mero de experiências de compartilhamento do poder decisório, 
especialmente as incentivadas pelas instituições governamen-
tais. Destaca-se como um marco nesse processo a concepção do 
Projeto São José, cuja ação foi parte integrante dos programas 
do Banco Mundial para combate à pobreza no Brasil.
Uma das características primordiais dessa experiência consis-
tiu em, através da formação dos Conselhos Municipais de De-
senvolvimento Sustentável – CMDS, as esferas públicas muni-
cipais poderem obter recursos públicos destinados à redução 
da pobreza, como os investimentos realizados em obras de in-
fraestrutura de serviço público – eletrificação e abastecimento 
d’água, por exemplo (MESQUITA, 2007, p. 70).

Encerramos nossa análise salientando que as questões que 
foram apresentadas até aqui são de considerável importância 
para a compreensão do planejamento governamental utilizado 
atualmente. Demonstramos os avanços e a mudança de uma 
perspectiva economicista, com profunda dependência quanto ao 
financiamento do governo federal, para um modelo mais voltado 
para questões referentes à situação interna do Ceará, incenti-
vando, inclusive, a participação da sociedade no planejamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressaltamos a influência do planejamento adotado pelo go-
verno federal no planejamento específico do Ceará. Retomando 
o exemplo anterior, durante o período desenvolvimentista bra-
sileiro, o Ceará adotou um planejamento que pudesse se inserir 
dentro dos projetos do governo federal, que promoviam obras e 
outras estruturas que proporcionariam desenvolvimento.

Com a promulgação da Constituição de 1988, há mudan-
ças na maneira de conceber o planejamento público, e, com 
os avanços na democracia, ele passou a ser mais participativo. 
Cumpre observar que as reformas administrativas, mesmo que 
tenham passado por avanços e retrocessos, também contribuí-
ram para tornar o processo do planejamento, assim como o mo-
nitoramento, execução e controle, menos vulnerável aos vícios 
do patrimonialismo, clientelismo e corporativismo.

Evidenciamos que o planejamento público no estado do 
Ceará acompanha, de certa forma, o modelo adotado pelo go-
verno federal, não deixando de considerar, também, a influência 
de outros fatores. 

É importante observar que há uma descontinuidade, ou 
seja, não temos planejamento a longo prazo no Ceará. A cada 
governo ou gestão, a tendência é alterar o planejamento ante-
rior, as diretrizes são alteradas, os programas descontinuados ou 
substituídos por outros etc.
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RESUMO

Este trabalho trata do planejamento público no estado do Ceará 
no período recente. O principal objetivo é retratar o processo 
de construção dos Planos Plurianuais – PPAs elaborados entre 
os anos de 2004 a 2015. O principal método de pesquisa foi a 
bibliográfica aliada à análise documental. Ao longo do trabalho, 
conceitua-se administração pública, traça-se um panorama ge-
ral envolvendo as ideias principais sobre o planejamento e orça-
mento público. Finalmente, é feita uma retrospectiva dos planos 
elaborados pelo governo do estado do Ceará nos governos con-
temporâneos. Quanto ao contexto histórico, este estudo faz uma 
retrospectiva desde a época do governo de Lúcio Alcântara (1o de 
janeiro de 2003 a 1o de janeiro de 2007), passando pelo período 
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INTRODUÇÃO

O processo de planejamento no Ceará tem buscado o de-
senvolvimento do estado, por isso vem sofrendo transformações 
ao longo dos anos, com vistas a conseguir adequar-se melhor aos 
diversos contextos e conjunturas em que se insere. Ao considerar 
que o planejamento público é um processo contínuo e que os ce-
nários se modificam continuamente, pensar formas de adequar 
o planejamento às novas situações é um trabalho permanente. 
Portanto, a discussão do planejamento torna-se importante pelo 
fato de apontar caminhos para que seja aperfeiçoado.

Segundo Sobral (2008, p. 132), planejamento é a função da 
administração responsável pela definição dos objetivos da organiza-
ção e pela concepção dos planos que integram e coordenam suas ati-
vidades. O planejamento tem a dupla função de definir o que deve 
ser feito – objetivos – e como deve ser feito – planos. Essa definição, 
mais generalista, é aprofundada por Matias-Pereira (2008, p. 279):

O planejamento pode ser visto como um conjunto de ações in-
terligadas e complementares, realizadas nas diferentes instân-
cias da organização governamental, com vista no atingimento 
de determinado objetivo. Envolve uma série de atividades que 
vão manter e alimentar esse ciclo, que é contínuo, entre as quais 
figuram estudos, decisões estratégicas e táticas sobre priorida-
de, a formulação de planos e programas, o acompanhamento e o 
controle de sua execução. Pressupõe, ainda, que a possibilidade 
de novos fatos e situações que podem influir no desenvolvimen-
to desse processo, revertendo e alterando os rumos e os con-
teúdos dos trabalhos que realiza. Apresenta-se como uma for-
ma de ação contínua, permanente e sistemática, que ao longo 
de seu desenvolvimento, incorpora a ideia de atuação conjunta 
dos diversos setores da organização, de existência de uma base 
de informações, bem como de recursos técnicos e humanos que 
apoiem sua execução, garantindo o acompanhamento, a avalia-
ção e as tomadas de decisões, em todas as suas fases.

Para o autor, o planejamento é uma obrigação do governo 
de cunho permanente e prevista em lei e é a forma de a admi-
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nistração pública viabilizar todos os bens e serviços públicos de-
mandados pela coletividade, prevendo, inclusive, os meios pelos 
quais serão financiados.

O Estado tem função explícita de planejamento. O planejamen-
to governamental, portanto, além de um instrumento da ação 
pública, deve ser visto como uma imposição constitucional. 
Isso está explícito na Constituição Federal de 1988, por meio 
de vários dispositivos, que lhe conferem caráter imperativo, 
ao estabelecer a obrigatoriedade de formulação de planos, de 
forma ordenada e sequencial para viabilizar o alcance dos obje-
tivos previamente estabelecidos, que buscam o atingimento do 
progresso econômico e social.
Assim, a função de planejamento torna-se essencial como pro-
posta técnica consistente para a execução de políticas, contri-
buindo para uma organização dos serviços públicos em termos 
quantitativos e qualitativos, cuidando de sua instrumentação 
– financeira, avaliando os processos de redução ou elevação das 
desigualdades sociais, intermediando e zelando pelo compro-
misso de equidade de oportunidades, entre outros.
Dessa forma, passa o planejamento governamental a constituir 
uma função do governo, de cunho permanente. O planejamento, 
com base nas novas atribuições constitucionais, deixou de ser um 
instrumento de caráter técnico – que poderia ou não ser imple-
mentado, de acordo com a vontade dos dirigentes – para tornar-se 
um mecanismo jurídico por meio do qual o dirigente passou a ter 
a obrigação de executar sua atividade governamental na busca da 
realização das mudanças necessárias para alcançar o desenvolvi-
mento econômico e social. Os planos, depois de sua aprovação, 
adquirem características jurídicas, com natureza e efeitos de lei, 
podendo instituir direitos e obrigações, além de autorizar a reali-
zação de despesas (MATIAS-PEREIRA, 2010, p. 264). 

Existem alguns instrumentos legais fundamentais no 
arcabouço do planejamento público, entre esses está o Plano 
Plurianual (PPA), que pode ser descrito da seguinte maneira:

É o planejamento de médio prazo. Define as estratégias, dire-
trizes e metas do governo por um período de quatro anos. É 
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elaborado no primeiro ano de mandato do prefeito, governador 
ou presidente e vigora do ano seguinte até o primeiro ano de 
mandato do próximo governante, de forma a garantir a conti-
nuidade administrativa (CARDOSO, 2013, p. 67).

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), uma lei anual 
que define as metas e prioridades do governo, ou seja, as obras e 
os serviços mais importantes a serem realizados no ano seguinte 
(CARDOSO, 2013, p. 63), e a Lei Orçamentária Anual (LOA), 
uma espécie de orçamento dos gastos do governo, são outras 
ferramentas intrínsecas ao planejamento público. 

O PPA é concebido para abranger o lapso de tempo que vai 
do segundo ano de um mandato presidencial ao primeiro ano 
do mandato subsequente (Artigo 35 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT/CF/88). A LDO é deline-
ada para fazer a articulação e o ajustamento conjuntural do PPA 
com o orçamento. 

Governo Lúcio Alcântara

Em 2003, Lúcio Alcântara passa a governar o Ceará. Médico 
e filho de um ex-governador, Lúcio fazia parte do grupo político 
de Tasso Jereissati, antigo governador do estado. Nesse governo, 
inaugura-se uma nova forma de planejamento: a gestão por re-
sultados (GPR). Essa metodologia buscava consolidar e aperfei-
çoar um novo modelo integrado de planejamento, orçamento e 
gestão por programas, visando a tornar a administração pública 
menos burocrática e mais gerencial, focada nos problemas da so-
ciedade e comprometida com resultados (CEARÁ, 2006). 

Entre as inovações presentes no referido modelo está o 
planejamento voltado para programas, com indicadores quanti-
tativos definidos e a revisão anual do plano. 

Segundo documento publicizado pelo governo, de acordo 
com a nova metodologia adotada, constituem objetivos do 
Plano Plurianual:
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1) Organizar em programas todas as ações do Governo que re-
sultem em bens ou serviços para atendimento das demandas 
da sociedade; 
2) Assegurar que os programas estejam alinhados com a orien-
tação estratégica do Governo e compatíveis com a previsão de 
disponibilidade de recursos; 
3) Em relação aos orçamentos anuais, proporcionar alocação de 
recursos compatível com os objetivos e diretrizes estabelecidos 
no Plano e com o desempenho obtido na execução dos progra-
mas; 
4) Melhorar o desempenho gerencial da administração pública, 
tendo como elemento básico a definição de responsabilidade 
por custos e resultados;
5) Estimular as parcerias para diversificar as fontes e alavancar 
os recursos necessários aos programas, com vistas a ampliar 
seus resultados; 
6) Permitir aos gerentes a avaliação de desempenho dos pro-
gramas tendo por base os objetivos, metas e aperfeiçoamento 
contínuo dos programas e do Plano; 
7) Criar condições para a melhoria contínua e mensurável da 
qualidade e produtividade dos bens e serviços públicos; 
8) Oferecer elementos para que as ações de controle interno e 
externo possam, em termos físicos e financeiros, relacionar a 
execução dos programas aos resultados da atuação do Governo; 
9) Explicitar a distribuição regional das metas e gastos do  
Governo; 
10) Dar maior transparência à aplicação dos recursos públicos e 
aos resultados obtidos;
11) Compatibilizar a alocação dos recursos orçamentários com 
a capacidade e geração de resultados do programa (CEARÁ, 
2006, p. 6).

Para a elaboração do Plano Plurianual 2004-2007 segundo 
o novo modelo de planejamento, são fixadas as seguintes ações: 
(I) estudo de cenários macroeconômicos para o período do PPA; 
(II) orientação estratégica do governo – plano de governo; (III) 
definição da metodologia de elaboração do PPA com manuali-
zação; (IV) treinamento das equipes setoriais; (V) elaboração 
de propostas setoriais; (VI) consulta regional; (VII) consolida-
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ção do PPA; (VIII) elaboração da mensagem e do projeto de lei;  
(IX) encaminhamento do projeto de lei à Assembleia Legislativa; 
(X) processo legislativo (CEARÁ, 2006).

O PPA compõe-se basicamente de dois grandes módulos. O 
primeiro, chamado de base estratégica, compreende uma retros-
pectiva histórica recente, um estudo dos cenários macroeconômi-
cos, exposição das premissas do plano, dos eixos específicos, dos 
objetivos estratégicos e das linhas de ação. O outro módulo lista os 
programas, devendo conter objetivo, indicador, ação, metas físicas 
regionalizadas e metas financeiras regionalizadas (CEARÁ, 2006).

O Plano Plurianual no período em questão foi dividido em 
quatro eixos temáticos, as ações foram avaliadas anualmente, e 
o PPA foi revisado. As avaliações tinham cunho, principalmente, 
quantitativo. Ressaltamos, também, o fato de haver reuniões re-
gionalizadas e treinamentos sobre a metodologia do plano.

O governo disponibilizou diversas publicações em que de-
monstrava a aplicação dos recursos do plano (vide exemplo na 
Tabela 1). Também enviava anualmente à Assembleia Legislativa 
um relatório de cunho eminentemente quantitativo dos resulta-
dos obtidos por cada programa previsto no plano.

Tabela 1 – Plano Plurianual 2004-2007 – Demonstrativo consolidado, por ano,  
dos eixos de articulação

Eixos 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

Eixo I – Ceará 
empreendedor

1.543.707.221 25,52 1.642.506.232 26,46 1.955.354.792 30,02 1.794.734.851 27,60

Eixo II – Ceará vida 
melhor

3.640.023.889 60,17 3.692.775.503 59,50 3.644.753.487 55,95 3.742.309.216 57,55

Eixo III – Ceará 
integração

105.062.969 1,74 72.157.850 1,16 89.594.666 1,38 115.834.392 1,78

Eixo IV – Estado a 
serviço do cidadão

760.500.663 12,57 799.415.951 12,88 824.162.187 12,65 849.867.674 13,07

Total geral 6.049.294.743 6.206.855.537 6.513.865.133 6.502.746.134

Fonte: Ceará (2003).
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Lúcio Alcântara não obteve êxito em sua tentativa de re-
eleição. Em 1 de outubro de 2006, o governador perde em pri-
meiro turno para o candidato do PSB, Cid Gomes, que tinha o PT, 
do então reeleito presidente Lula, na coligação.

Governo Cid Gomes

Em 2007, toma posse o novo governador do Ceará, Cid 
Ferreira Gomes. A forma de planejamento, quanto à elaboração 
do PPA, foi semelhante à de seu antecessor, Lúcio Alcântara, o 
que se pode atribuir ao corpo técnico de funcionários públicos 
que compunham a Secretária do Planejamento e Gestão – Seplag 
e o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – 
Ipece. Apesar do que foi posto, em sua mensagem à Assembleia 
Legislativa, o governador afirma:

O Plano Plurianual 2008-2011 inaugura, nesta Gestão, um 
“novo jeito de fazer”, pois, conforme compromisso assumido 
por este Governo, seria feito de modo participativo, ouvindo as 
representações da sociedade, do poder local e do setor privado, 
e com enfoque regional, compreendendo as demandas coletivas 
e potencialidades das regiões do Estado (CEARÁ, 2007, p. 7).

O PPA 2008-2011 foi dividido em três grandes eixos ou 
orientações estratégicas: Economia para uma vida melhor; 
Sociedade justa e solidária; Gestão ética, eficiente e participativa.

Quanto à concepção do plano, houve reuniões entre os ór-
gãos que compunham o governo, após isso, foram definidos os 
objetivos e metas estratégicas. Com a finalidade de envolver a 
população na elaboração, foram feitas, no período de 17 de abril 
a 10 de maio, treze reuniões de sensibilização.

Para dar continuidade ao processo de elaboração do PPA, 
foram feitas treze reuniões de trabalho, das quais participaram 
delegados representando seus municípios, em quantidade pro-
porcional ao número de habitantes. É importante observar que, 
entre esses delegados, 40% representavam órgãos públicos, 40% 
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representavam a sociedade civil, e 20% representavam o seg-
mento empresarial. Compareceram a essas reuniões cerca de 
1.880 pessoas, entre secretários de Estado, convidados, represen-
tantes das equipes técnicas governamentais e delegados escolhi-
dos por ocasião dos encontros de sensibilização (CEARÁ, 2007). 

Logo após as reuniões, no nível interno do governo, as 
secretarias setoriais realizaram um trabalho de pré-análise da 
viabilidade técnica e financeira das propostas de ação apontadas 
nessas oficinas regionais (CEARÁ, 2007). 

Foram realizadas, ainda, oito reuniões nas macrorregiões 
do estado para consolidar as propostas mais relevantes para cada 
macrorregião, e houve, também, a escolha de delegados para par-
ticipar do Fórum Estadual do PPA Participativo e Regionalizado.

O número de participantes dessas ocasiões em que foi pos-
sível contribuir para a elaboração do plano de governo pode ser 
visualizado no quadro abaixo: 

Tabela 2 – Número de representantes regionais nos eventos do PPA

Macrorregiões 
Total de 

participantes da 
1ª oficina 

Total de 
participantes da 

2ª oficina 

Delegados eleitos 
para Fórum do 

PPA 

Total de 
participantes do 

Fórum PPA 

RMF 230 117 42 32 

Litoral Oeste 219 98 37 31 

Sobral/Ibiapaba 216 172 37 28 

Sertão dos Inhamuns 226 116 29 22 

Sertão Central 279 107 32 27 

Baturité 115 69 26 20 

Lit. Leste/Jaguaribe 267 83 41 36 

Cariri/Centro Sul 328 166 50 44 

Total 1.880 928 294 240 

Fonte: Ceará (2007).
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Em 2010, Cid Gomes é reeleito governador e aplica uma 
metodologia semelhante à já explicada anteriormente para a 
configuração do PPA 2012-2015, tendo como principal instru-
mento de interlocução com a população a realização de ofici-
nas, “objetivando a priorização das ações e indicação de temas 
estratégicos” (INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRÁTEGIA 
ECONÔMICA DO CEARÁ, 2013, p. 29 apud INSTITUTO DE 
PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2013, p. 35) para compor 
sua programação. 

O ponto de partida para a construção do plano de governo utili-
zado para fins de campanha foi o documento intitulado “Ceará: 
diretrizes para o Plano de Governo”, elaborado formalmente 
pela coligação de partidos que apoiou o candidato eleito. De-
batido ao longo do período eleitoral, tal documento resultou 
no Plano de Governo do período pós-eleição, cujas diretrizes 
estratégicas, estruturadas em eixos, serviram de balizamento 
para definição dos macro-objetivos e dos resultados a serem 
perseguidos ao longo da gestão governamental. Essas mesmas 
diretrizes estratégicas informaram também a elaboração da 
programação do PPA (INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRÁ-
TEGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, 2013 apud INSTITUTO DE 
PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2013, p. 19). 
No total, foram realizadas 17 oficinas nas sete macrorregiões do 
estado, sob a coordenação conjunta da SEPLAG/CE e da Vice-Go-
vernadoria, para as quais o governo convidou os diversos setores 
da sociedade – cidadãos, representantes das administrações mu-
nicipais, sindicatos, organizações não governamentais etc. (INS-
TITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2013, p. 35). 

A responsabilidade formal pela coordenação do processo de 
elaboração do PPA estadual compete à Seplag. Essa coordenação 
configura-se, na prática, como uma articulação das atividades de-
senvolvidas pelas diversas secretarias, que são as responsáveis, 
em suas respectivas áreas de competência, pela formulação de 
programas e ações para compor o plano. Para tanto, as diversas 
secretarias contam com uma unidade setorial de planejamento 
(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2013).
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Governo Camilo Santana

O atual governador do Ceará, Camilo Sobreira de Santana, 
foi eleito governador em 2014. Camilo foi secretário no governo 
de Cid Gomes durante seus dois mandatos. A metodologia utili-
zada para a elaboração do novo Plano Plurianual, para o período 
de 2016 a 2019, foi semelhante às usadas por Cid e tem suas 
bases estabelecidas: 

1) no modelo de Gestão Pública baseada no alcance dos 
resultados desejados pela sociedade, executando políticas e 
programas, privilegiando o foco em resultados, em detrimento 
da ótica centrada exclusivamente no gasto, priorizando ações 
e contemplando o senso distributivo na alocação dos recursos 
públicos; 
2) no fortalecimento da participação cidadã na construção, 
execução, monitoramento e avaliação dos programas e projetos 
para os próximos quatro anos, promovendo a interação entre 
o Estado e o cidadão, com vistas à efetividade das políticas 
públicas, em um forte processo de planejamento participativo; 
3) na promoção do desenvolvimento territorial, equilibrando a 
dimensão territorial, superando os desafios e potencializando 
as oportunidades regionais, a partir, sobretudo, de suas 
vocações; e 
4) na intersetorialidade para a implementação de políticas 
setoriais articuladas, centradas em territórios, trazendo 
ganhos para a população, para a organização logística das ações 
definidas, superando a fragmentação das políticas públicas 
(CEARÁ, 2015, p. 22). 

O plano de governo teve início ainda na época das elei-
ções, com a elaboração, pela chapa de Camilo, do documento 
“Diretrizes gerais para a elaboração de um plano de governo”, 
uma exigência da legislação eleitoral. Ao mesmo tempo, repre-
sentou um ponto de partida amplo, porém incompleto, para 
orientar e estimular o pensamento plural da sociedade civil e dos 
membros das instituições públicas (SANTANA, 2014). 
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Ainda em 2014, após as eleições, foi elaborado o 
“Documento síntese do processo de planejamento participativo”, 
que reuniu, além das propostas enviadas à Justiça Eleitoral, por 
meio do documento citado anteriormente, os anseios da socie-
dade que foram colhidos durante a campanha. Esse documento 
contou com a participação de cerca de seis mil pessoas, que parti-
ciparam de aproximadamente cem reuniões (SANTANA, 2014).

Esse último documento foi consolidado após a realização 
de um debate com especialistas em planejamento participativo 
e desenvolvimento sustentável, com o objetivo de treinar os en-
volvidos no processo, e de um seminário com duração de três 
dias, que validou as propostas.

O Plano Plurianual se propõe a atender aos seguintes 
objetivos: I - melhorar o desempenho gerencial da administra-
ção pública, tendo como elemento básico uma gestão pública 
baseada em resultados; II - organizar em programas todas as 
propostas do governo que resultem em bens ou serviços para 
atendimento das demandas da sociedade; III - dar maior trans-
parência à aplicação dos recursos públicos e aos resultados 
obtidos; IV - explicitar a distribuição regional das entregas e 
gastos do governo; V - assegurar que os programas estejam ali-
nhados com a orientação estratégica do governo e compatíveis 
com a previsão de disponibilidade de recursos; VI - permitir, 
por meio dos orçamentos anuais, a alocação de recursos com-
patível com os objetivos e iniciativas estabelecidas no plano e 
com o desempenho obtido na execução dos programas; e VII - 
estimular as parcerias para diversificar as fontes e alavancar os 
recursos necessários aos programas, com vistas a ampliar seus 
resultados (CEARÁ, 2015). 

Ao encerrar esse ponto, salientamos que o plano pluria-
nual em questão passou pelo devido processo legislativo e teve, 
ao longo dos anos em que foi posto em prática, momentos de 
avaliação e controle.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho trata do planejamento público no estado 
do Ceará na atualidade, principalmente no que concerne à ela-
boração dos Planos Plurianuais – PPAs, que começaram a ser 
desenvolvidos por exigência da Constituição Federal de 1988. 
Dessa forma, buscou-se compreender como ocorreu o processo 
de construção dos PPAs no estado do Ceará, principalmente os 
mais recentes (de 2004 a 2015). 

Com a promulgação da Constituição de 1988, há mudan-
ças na maneira de conceber o planejamento público, e, com 
os avanços na democracia, ele passa a ser mais participativo. 
Evidenciamos que o planejamento público no estado do Ceará 
acompanha, de certa forma, o modelo adotado pelo governo fe-
deral, não deixando de considerar, também, a influência de ou-
tros fatores. 

É importante observar que há uma descontinuidade, ou 
seja, não temos planejamento a longo prazo no Ceará. A cada 
governo ou gestão, a tendência é alterar o planejamento ante-
rior, as diretrizes são alteradas, os programas descontinuados 
ou substituídos por outros etc. Essa característica é ilustrada 
até mesmo pelo nomes dos planos, que trazem sempre menção 
a “mudança”, “fazer melhor”, “fazer mais”, “um novo jeito de fa-
zer”. De outro ângulo, os planos apresentados são, em sua maior 
parte, continuações melhoradas dos planos anteriores, se consi-
derarmos os aspectos técnicos que os envolvem, pois todos eles 
utilizam-se da gestão por resultados.

Encerrando, colocamos que foram vistos avanços, ape-
sar das críticas já mencionadas. O processo de planejamento 
no Ceará se tornou mais institucionalizado, há uma “meto-
dologia base”, bem como uma equipe técnica de funcionários 
públicos específica, o que, de alguma forma, resguarda as ex-
periências de planejamento (o que não aconteceria se o pla-
nejamento fosse feito por uma consultoria externa, como é o 
caso de outros estados). Enfatizamos, ainda, os esforços para 
estabelecer um planejamento participativo, que envolva cada 
vez mais a sociedade civil.
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RESUMO

Este estudo busca ampliar o conhecimento e debater as capacida-
des (ou incapacidades) do Estado brasileiro frente ao acolhimento 
dos refugiados legais, bem como sua integração na sociedade. 
Isso é feito por meio do exame e análise das políticas públicas e 
arranjos institucionais existentes para auxiliar a permanência do 
refugiado no Brasil, levando em consideração o atual cenário bra-
sileiro, constituído por uma conjuntura de crises (social, política 
e econômica). Objetiva, ainda, estimular pesquisas futuras para 
o aperfeiçoamento das políticas públicas relacionadas ao apoio, à 
proteção, à assistência e à integração dos refugiados no país. Para 
tanto, realiza-se a abordagem qualitativa com pesquisa bibliográ-
fica e documental para a coleta de dados. Observa-se que o Brasil, 
mesmo possuindo tradição no acolhimento de refugiados, amplia 
sua capacidade efetuando parcerias com organizações sociais por 
meio de arranjos institucionais, o que permite um maior alcance 
das políticas públicas para refugiados. O artigo está dividido 
em seis seções: Introdução; Justificativa; Metodologia; Políticas 
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públicas e seus arranjos para refugiados no Brasil; Capacidades 
e incapacidades estatais em relação aos refugiados no Brasil; e 
Considerações finais.

Palavras-chave: Refugiados no Brasil. Capacidade estatal. 
Políticas públicas para refugiados.

INTRODUÇÃO

Nunca tantas pessoas abandonaram suas casas forçada-
mente, por causa de guerras, conflitos sociais e políticos, como 
nos últimos tempos. Conforme o relatório "Tendências globais" 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – 
Acnur, divulgado em 2017, atualmente, existem 22,5 milhões 
de refugiados espalhados por todo o mundo, que necessitam de 
proteção e apoio de outras nações que não a de origem.

De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o 
Estatuto dos Refugiados, seguida pela legislação brasileira, um 
indivíduo é reconhecido como refugiado quando:

I – devido a fundados temores de perseguição por motivos de 
raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas 
encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou 
não queira acolher-se à proteção de tal país; II – não tendo na-
cionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residên-
cia habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função 
das circunstâncias descritas no inciso anterior; III – devido à 
grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a 
deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro 
país (Artº 1, 1951).

O Acnur é a agência específica da Organização das Nações 
Unidas (ONU) com a missão de conduzir e coordenar ações para 
a proteção de refugiados no mundo, atuando na proteção de seus 
direitos na busca de refúgio seguro em outro país. Por não dis-
por de território próprio para proteção e abrigo de refugiados, 
repassa essa responsabilidade aos membros da comunidade in-
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ternacional. Conforme Jubilut (2014, p. 2): “verifica-se que o que 
ocorre com a aplicação do instituto do refúgio é a transferência 
da responsabilidade de proteção do indivíduo de um Estado para 
a comunidade internacional, por meio de um de seus membros”.

O relatório "Refúgio em números", elaborado pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, divulgado em junho de 2017, 
aponta que atualmente residem no país 9.552 pessoas reconheci-
damente refugiadas (até a 118ª Plenária, do dia 19 de dezembro 
de 2016), de 82 nacionalidades distintas, sendo a maioria originá-
ria da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo, 
Líbano, Iraque e Palestina, com concentração na faixa etária de 19 
a 59 anos e, em sua maioria, do sexo masculino. Nesse contexto, 
há 8.522 refugiados reconhecidos por vias tradicionais de elegi-
bilidade; 713 reconhecidos pelo Programa de Reassentamento; e 
317 por via de Reunião Familiar.

Cabe ainda ressaltar que esses números representam o to-
tal de refugiados admitidos no Brasil após o deferimento do pro-
cesso de solicitação, entretanto, de acordo com a Polícia Federal, 
o número de solicitações de admissões, no período de 2010 a 
2017, foi de mais de 93.200, com o maior pico da história no 
Brasil no ano de 2015, com 28.670 solicitações de admissão.

O perfil do refugiado que passa a residir no Brasil é muito 
diverso, e, por esse motivo, a construção de políticas públicas 
para o seu acolhimento é bastante complexa. Torna-se funda-
mental para a construção e implementação de políticas públicas, 
então, a participação de diversos atores, sendo, segundo Gomide 
e Pires (2014, p. 20), “os arranjos que irão determinar a capaci-
dade do Estado de implementar políticas públicas”.

JUSTIFICATIVA

A relevância desta pesquisa reside no aumento da ad-
missão de refugiados no Brasil, principalmente a partir de 
2012, tendo em vista que esse fenômeno causa impactos sig-
nificativos na forma pela qual o Estado irá elaborar suas leis, 
políticas públicas e arranjos institucionais de forma a nor-
matizar o ingresso e propiciar a manutenção dos refugiados 
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no país. Conforme Gomide e Pires (2014, p. 2), esses arranjos 
compreendem um “conjunto de regras, mecanismos e proces-
sos que definem a forma particular como se coordenam ato-
res e interesses na implementação de cada política”. 

Este estudo busca ampliar o conhecimento e debater as 
capacidades (ou incapacidades) do Estado brasileiro frente ao 
acolhimento dos refugiados legais, bem como sua integração na 
sociedade, por meio do exame e análise das políticas públicas e 
arranjos institucionais existentes para auxiliar a permanência 
do refugiado no Brasil. Leva-se em consideração o atual cenário 
brasileiro, constituído por uma conjuntura de crises (social, polí-
tica e econômica), lançando luz sobre um tema contemporâneo, 
propiciando constatações, hipóteses e estimulando o interesse 
em investigações futuras.

  Ao compreenderem o contexto de dificuldades enfrentadas 
pelos refugiados e as capacidades estatais em lidar com essa situ-
ação, os gestores públicos ampliam sua visão com relação a essa 
problemática e podem aprimorar todo o processo de acolhimento e 
inserção, com o objetivo de minimizar as incapacidades do Estado. 

METODOLOGIA

A fim de fundamentar a construção da pesquisa, utiliza-
mos a pesquisa bibliográfica (livros e artigos científicos) e a pes-
quisa documental (tabelas estatísticas, relatórios, documentos 
oficiais) como técnica de coleta de dados. A abordagem na ela-
boração desta pesquisa foi a qualitativa, de forma a identificar 
resultados valorativos.

Política pública e seus arranjos para refugiados no Brasil

O Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) é o órgão 
público nacional responsável por tratar da questão dos refugia-
dos, da análise e julgamento dos processos de pedido de refúgio 
no país, devendo prover, em todos os níveis, o acolhimento e 
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a integração dos refugiados no país, em termos sociais, orien-
tando e coordenando as ações necessárias à eficácia da prote-
ção, assistência e apoio jurídico a eles (BRASIL, 1988). Possui 
como norteadores o Manual de Procedimentos e Critérios para a 
Determinação da Condição de Refugiado, os dispositivos legais 
nacionais e os procedimentos elaborados pelos seus membros 
representantes: Ministério da Justiça, Ministério de Relações 
Exteriores, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, 
Ministério da Educação, Ministério do Esporte, Departamento 
de Polícia Federal, em parceria com a Cáritas (organização não 
governamental ligada à Igreja Católica) e com o Acnur (que pos-
sui voz, mas não tem direito a voto). Juntos, eles são respon-
sáveis pelas análises das solicitações de refúgio e, ainda, por 
conceder ou não o caráter de refugiado.

Após a admissão de refúgio em território nacional, cabe ao 
Conare, como representante do governo brasileiro, conceder os 
direitos civis relativos a qualquer refugiado legalizado no país, 
como: o fornecimento dos documentos legais (cédula de iden-
tidade, cadastro de pessoa física – CPF e carteira de trabalho), 
a matrícula escolar, o direito à saúde pública e auxílio para a co-
locação profissional. Em suma, deve fornecer acessibilidade que 
permita os primeiros passos do refugiado para a integração so-
cial a partir do seu reconhecimento como membro da sociedade.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(Acnur) é responsável pela proteção dos refugiados a nível inter-
nacional, além de supervisionar e fiscalizar o trabalho executado 
por diversas instituições que prestam apoio aos refugiados ao 
redor do mundo, com a finalidade de padronizá-lo.

A Cáritas do Brasil é um dos principais atores que traba-
lham em parceria com o Estado brasileiro na implementação das 
políticas públicas para refúgio e, segundo o Acnur, exerce um 
papel importante na questão do acolhimento, baseado no tripé 
proteção, assistência e integração, sendo inúmeros os projetos 
realizados, tais como: assistência médica e jurídica, educação e 
proteção dos refugiados. 

As entidades civis, como a Cáritas e o Instituto Migrações e 
Direitos Humanos (IMDH), exercem o papel de apoio e acompa-
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nhamento dos refugiados. Essas entidades fornecem o suporte 
para matricular as crianças na escola, acompanhamento psico-
lógico, auxiliam na montagem dos currículos, orientam sobre o 
comportamento, fornecem assistência jurídica e encaminham à 
assistência social para o Cadastro Único do governo federal. É 
interessante destacar que, com o Cadastro Único, os refugiados 
podem ter acesso a alguns programas governamentais, como o 
Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida.

Ao chegar ao Brasil, o refugiado em situação econômica in-
suficiente recebe do Acnur assistência financeira, nos primeiros 
doze meses (sem prorrogação), a fim de garantir a alimentação e 
a moradia do refugiado, enquanto outros encontram apoio e são 
recebidos nos abrigos públicos. 

Como forma de apoiar o início de vida dos refugiados no 
Brasil, muitos são inseridos em programas sociais elaborados 
inicialmente para brasileiros, como o Programa Bolsa Família. 
De acordo com Bógus e Rodrigues (2011, p. 111), esse programa:

[...] não possui nenhuma característica restritiva em relação às 
famílias que poderão receber os benefícios, a não ser sua con-
dição de pobreza ou extrema pobreza. Portanto, se o estrangei-
ro residente se encontrar nessas condições, e cumprir com as 
condicionalidades do programa, ele tem o direito de acesso ao 
Bolsa Família garantida pela Constituição.

Um dos maiores obstáculos na integração dos refugiados 
no Brasil é a língua portuguesa, essencial para a comunicação e 
para facilitar a integração social. Preocupado com essa questão, 
o Estado brasileiro tem buscado estabelecer parcerias que am-
pliem o alcance do ensino da língua oficial do país. Os refugiados 
admitidos no Brasil possuem o direito à educação pública desde 
o nível primário até o Ensino Superior. As crianças devem estar 
matriculadas nas escolas públicas, e, por isso, as famílias refu-
giadas recebem a assistência das instituições para a matrícula 
no momento em que chegam ao país. Além disso, eles também 
podem ingressar nas universidades públicas mediante o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 
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Outra importante questão que se relaciona às barreiras 
que os refugiados encontram no país decorre da dificuldade de 
reconhecimento pelo Estado brasileiro de diplomas estrangeiros. 
Muitos refugiados, apesar de possuírem diploma de formação 
técnica ou graduada, não dispõem dos documentos comprobató-
rios e, por isso, não conseguem a validação e o reconhecimento 
do diploma pelo Ministério da Educação (MEC). De acordo com 
a Biblioteca e Centro de Pesquisas América do Sul-Países Árabes 
(BibliAspa), o processo de reconhecimento de diploma pode cus-
tar até 20 mil reais e leva, em média, 9 meses. Além disso, aqueles 
que cursam graduação e buscam continuar cursando no Brasil, 
dificilmente, conseguem equivalência das disciplinas. De acordo 
com Farah, diretor do BibliAspa, “é necessário menos burocracia 
e mais agilidade para a inclusão desses refugiados no ambiente 
acadêmico” (FARAH, 2015 apud FERNANDES, 2015, p. 1).

Outro ponto crucial para a manutenção dos refugiados 
no Brasil é a questão do emprego em um contexto de crise eco-
nômica. De acordo com a diretora do IMDH, Rosita Milesi, “A 
dificuldade ou impossibilidade de conseguir emprego traz conse-
quências muito sérias para os refugiados, pois a crise econômica 
afeta a permanência e sobrevivência das famílias”.

De acordo com o Conselho Nacional de Imigração do 
Ministério do Trabalho, é necessário esclarecer o que é refúgio 
para facilitar a inserção profissional dos refugiados na sociedade 
brasileira, e, em consonância com isso, o Acnur elaborou, em 
2015, a Cartilha Trabalhando com Refugiados, com objetivo de 
reduzir o desconhecimento e o preconceito dos empregadores 
com relação aos refugiados que buscam oportunidade no mer-
cado de trabalho.

O Adus, Instituto de Reintegração do Refugiado-Brasil, 
uma organização da sociedade civil com interesse público, pos-
sui o Projeto Trabalho e Renda, que busca auxiliar a inserção dos 
refugiados beneficiados no mercado de trabalho, tornando-os 
autossuficientes e capazes de reconstruir suas vidas de maneira 
autônoma e independente.

Como forma de integrar os refugiados na comunidade lo-
cal, incentivar a troca de conhecimento e a inserção no mercado 
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de trabalho, a ONG “Abraço Cultural”, em parceria com a Cáritas, 
oferece aulas de idiomas, como o inglês, francês e árabe, cujos 
professores e coordenadores pedagógicos são todos refugiados. 

Uma relevante questão está relacionada à prestação dos 
serviços de saúde no Brasil, oferecida mediante o acesso univer-
sal pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Devido aos danos psi-
cológicos de serem forçados a sair de seus países de origem, os 
refugiados necessitam da assistência psicológica que lhes é ofe-
recida na rede pública de saúde e, ao adentrarem o país, têm a 
garantia de atendimento na rede do SUS.

Atualmente o Brasil tem a maior rede de suporte a refugiados 
da América Latina, com aproximadamente 100 organizações 
locais envolvidas, tendo no Instituto Migrações e Direitos Hu-
manos – IMDH o ponto focal desta rede. Em geral, os refugia-
dos se beneficiam dos serviços sociais básicos – tais como aces-
so à educação e saúde – oferecidos pelo governo brasileiro nos 
níveis federal, estadual e municipal (RAMOS; RODRIGUES; 
ALMEIDA, 2011, p. 140).

Conforme relatado por Dias e Gonçalves (2007, p. 17), os 
estudos demonstram uma maior vulnerabilidade dos refugiados 
e populações imigrantes quanto às condições de saúde. As auto-
ras relatam incidência de doenças cardiovasculares, diabetes e 
outros fatores de risco associados. Devido à escassez de recurso, 
quando necessário, o Acnur cobre os gastos com medicamentos, 
exames e tratamentos, como forma de apoiar os refugiados.

A participação da sociedade civil é um alicerce que mantém 
fortalecidos os projetos de assistência aos refugiados. Muitas ve-
zes estruturadas sem apoio do governo, a influência dessas insti-
tuições é fomentada na caridade e no voluntariado:

[...] mesmo com uma avançada legislação sobre refugiados o país 
não tem estrutura e nem Programas claramente definidos para 
acolhê-los de maneira adequada. Os Programas existentes e que 
são de fato implementados estão ainda baseados na caridade e 
nas ações humanitárias das ONG´s. Acredita-se que a ampliação 
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da participação da sociedade civil na esfera das decisões políti-
cas e no debate acerca da efetividade das políticas sociais possa 
interferir na elaboração e implementação de Programas que de 
fato promovam a integração dos refugiados nos municípios que 
os acolhem (BÓGUS; RODRIGUES, 2011, p. 112).

Conclui-se que, nesse contexto, os arranjos institucionais e 
as parcerias com a sociedade civil surgem como um meio encon-
trado pelo Estado de ser capaz, por meio de serviços públicos, de 
gerenciar a complexidade dos problemas sociais, que incluem o 
atendimento das necessidades dos refugiados.

Capacidades e incapacidades estatais em relação aos refugiados no Brasil 

Apesar de ter tradição em matéria de direitos humanos, 
ser signatário de inúmeros instrumentos legais internacionais 
e promover políticas públicas para acolhimento de refugiados, o 
Brasil apresenta limitações em suas capacidades sanitárias, edu-
cacionais e econômicas, que impactam diretamente na forma 
de auxílio aos refugiados. Em virtude de tais incapacidades, o 
Estado brasileiro vem atuando em parceria com organizações da 
sociedade civil e com o Acnur de forma a constituir uma rede 
de proteção aos refugiados acolhidos. De acordo com Gomide 
e Pires (2014), o entendimento de capacidade estatal pode ser 
compreendido por meio de dois componentes: o técnico-admi-
nistrativo e o político. Nesse sentido,

O primeiro deriva do conceito weberiano de burocracia, contem-
plando as competências dos agentes do Estado para levar a efei-
to suas políticas, produzindo ações coordenadas e orientadas 
para a produção de resultados. O segundo, associado à dimen-
são política, refere-se às habilidades da burocracia do Executivo 
em expandir os canais de interlocução, negociação com os diver-
sos atores sociais, processando conflitos e prevenindo a captura 
por interesses específicos (GOMIDE; PIRES, 2014, p. 22).
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Tomando como partida essa definição conceitual, faz-se 
necessário analisar o papel do Estado brasileiro e as parcerias por 
ele estabelecidas para a consolidação de políticas públicas mais 
eficientes, eficazes e efetivas com vistas ao acolhimento de refu-
giados, que enfrentam diversas dificuldades durante o ingresso 
no território nacional e ao longo de sua permanência no país.

Uma das principais dificuldades a se destacar é a falta de 
abrigo e moradia para o refugiado logo na chegada. O Estado 
brasileiro, embora permita a adesão de refugiados a progra-
mas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida, 
ainda não dispõe de todas as capacidades para prover apoio 
satisfatório em consonância com a quantidade de refugiados 
que ingressam no país em anos mais recentes. Dessa forma, a 
recepção de refugiados no Brasil tem ocorrido, principalmente, 
a partir de iniciativas de instituições privadas, de entidades re-
ligiosas e de voluntários por razões humanitárias. 

A preocupação do Brasil em estabelecer mecanismos legais 
que orientem a chegada dos refugiados ao país demonstra algum 
engajamento estatal, porém os serviços ofertados ainda carecem 
do alcance necessário por falta de treinamento dos agentes pú-
blicos, que, em geral, desconhecem esses instrumentos legais e 
os processos burocráticos de inclusão no país. Nesse sentido, re-
sultados positivos, no que concerne à condição do refugiado no 
país, dificilmente, serão obtidos por ações coordenadas e imple-
mentadas apenas pelo poder público.

Em virtude disso, pode-se dizer que a capacidade estatal 
em receber e acolher os refugiados no aspecto social, cultu-
ral, educacional e profissional ainda encontra-se ineficiente. 
É necessário mais do que criar mecanismos de institucionali-
zação das políticas para refugiados, mas difundir esses meca-
nismos e incentivar maior participação social nesse processo, 
para que o acolhimento do refugiado não seja visto apenas em 
decorrência do número de pessoas recebidas pelo Brasil, mas 
em termos de capacidade de gerar satisfação à pessoa que se 
encontra nessa situação.

O Brasil, em relação à educação para refugiados, apre-
senta avanços no que diz respeito ao acesso à educação básica  
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(de 4  a 17 anos), porém ainda não dispõe de uma política ou pro-
grama específico nessa área orientada a esse público. Apesar disso, 
observa-se um esforço do Estado brasileiro, ainda incipiente, para 
promover o ensino gratuito da língua portuguesa entre refugiados, 
por meio de cursos oferecidos em conjunto com serviços sociais 
autônomos e com ONGs. Entretanto, em um país com dimensões 
continentais, faz-se necessária a descentralização e o estabeleci-
mento de parcerias que ampliem o escopo dessas iniciativas.

De acordo com a Agência Brasil, órgão de comunicação so-
cial da União, a instabilidade econômica nacional e a redução dos 
postos de trabalho, principalmente na construção civil, têm feito 
com que refugiados deixem o país em busca de melhores opor-
tunidades de emprego. Nesse contexto, os agentes do Ministério 
do Trabalho e Emprego e das respectivas secretarias vêm dispo-
nibilizando materiais gráficos com o objetivo de prestar orien-
tação tanto para os refugiados quanto para os empregadores, 
como forma de eliminar as dúvidas e preconceitos existentes. 
Esses agentes também coordenam as ações realizadas em parce-
ria com a sociedade civil, em busca de melhoria na execução das 
políticas para refugiados, e exercem fiscalizações como forma de 
prevenir e combater a ocorrência de explorações e desrespeitos 
aos direitos trabalhistas dos refugiados e solicitantes de refúgio 
que residem no Brasil.

Em relação aos serviços de saúde, a situação dos refugia-
dos é bastante precária. A garantia do acesso à rede pública de 
saúde não se traduz em uma cobertura adequada às demandas 
da população nacional, tampouco dos refugiados, em função da 
precária infraestrutura e logística insuficiente para atender ao 
contingente da população residente no Brasil. De acordo com o 
professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do 
ABC (UFABC), Gilberto Rodrigues, “a principal carência do Brasil 
é saber integrar os refugiados. O sistema de saúde, por exemplo, 
tem que ter uma política para atender essas pessoas que não fa-
lam português”.

Mesmo que, no Estado brasileiro, a problemática dos re-
fugiados esteja concentrada no Conare, com a integração de 
setores de outros ministérios, a ampla maioria dos agentes pú-
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blicos não está preparada para lidar com a população refugiada 
acolhida pelo país. O que muito se questiona é como um país em 
crise e com serviços públicos precários pode se dispor a receber 
um número expressivo de pessoas – em 2016, o número de re-
fugiados passava dos 9 mil. Nesse contexto, além dos arranjos 
institucionais citados acima, surgem como opção as parcerias 
público-privadas:

No Brasil, inúmeras são as causas determinantes do surgimen-
to da Parceria Público-Privada, a qual decorre mais do que de 
uma opção de natureza político-ideológica da própria crise do 
Estado brasileiro, cuja vertente financeira o incapacita a reali-
zar os investimentos que a sociedade requer (LODOVICI; BER-
NAREGGI, 2005 apud LIMA; PAULA; PAULA, 2006, p. 79-111). 

Nas parcerias público-privadas, o governo torna-se “sócio” 
da empresa privada e compartilha os riscos da ação. No âmbito 
da questão dos refugiados, em que o poder público não é capaz 
de atuar sozinho e já divide ações com o setor privado e o ter-
ceiro setor, é importante incentivar ainda mais a participação de 
empresas privadas, como instituições de ensino – na oferta de 
cursos de graduação ou pós-graduação, por exemplo, com preços 
acessíveis –, ou, ainda, criar programas de inclusão no mercado 
de trabalho por meio de empresas parceiras. 

A capacidade estatal do país tem se mostrado promissora, 
principalmente em função da parceria com outros atores sociais. 
O Conare, por atuar em parceria com diversos órgãos públicos, 
possui enorme representatividade. As organizações sociais (OSs 
e Oscips) são algumas das instituições que têm contribuído para 
maior amplitude e desenvolvimento da capacidade. 

Em suma, todas as circunstâncias mencionadas nesta 
seção exemplificam as limitações da capacidade do Estado em 
promover a proteção e a assistência aos refugiados, tanto no 
plano técnico-administrativo como no político, em um contexto 
democrático e diverso como o atual. Com vistas a superar essas 
dificuldades, as medidas que o Estado tem adotado devem vir 
acompanhas de decisões e ações factíveis, pois, mesmo que exis-
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tam mecanismos formais para garantir a residência e a inserção 
do refugiado no Brasil, eles precisam ser de fato efetivos, para 
que, além de admitir, o poder público possa dar condições dig-
nas ao refugiado. Nesse caso, mais importante do que delegar às 
organizações sociais a reponsabilidade da acolhida e permanên-
cia, faz-se necessário estreitar os mecanismos de coordenação 
e cooperação do Estado com a sociedade civil e com a iniciativa 
privada, fortalecendo, assim, as capacidades estatais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há décadas o Brasil tem recebido migrantes e refugiados 
de diversas nacionalidades em conformidade com o direito à 
vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. Mensurar a 
capacidade ou incapacidade estatal não é tarefa simples, apesar 
do longo histórico brasileiro de acolhimento. Para ampliar suas 
capacidades, é necessário mais do que apenas receber os refu-
giados, é fundamental que o Estado brasileiro crie condições de 
acolhimento e inserção social até que, extintos os temores que 
motivaram a migração, eles possam retornar ao seu país de ori-
gem. Uma vez assumida pelo Estado a responsabilidade de rece-
ber os refugiados, a capacidade estatal deve ser mensurada não 
apenas a partir do suporte (quantidade de pessoas recebidas e 
acolhidas), mas também por meio da integração e assistencia-
lismo (qualidade dos serviços prestados).

Como podemos verificar acima, a questão cultural/social 
é de fundamental importância quando tratamos do tema “re-
fugiados”, uma vez que a heterogeneidade cultural é evidente e 
influencia diretamente na inserção social do refugiado. O prin-
cipal propósito que sustenta essa integração sociocultural não 
está relacionado apenas à inclusão à sociedade receptora, mas 
sim aos esforços governamentais para diminuir as barreiras que 
prejudicam esse processo. 

A compreensão da mobilização e das fragilidades do Estado 
no processo de acolhimento dos refugiados é fundamental para a 
elaboração e desenvolvimento de políticas públicas que conside-
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rem soluções efetivas objetivando a inserção dos refugiados, por 
meio do acesso à educação, saúde, trabalho etc. Ou seja, que pro-
piciem condições satisfatórias de dignidade e integridade física e 
psicológica, com menor grau de dependência ao longo do tempo 
de sua permanência.

Debater sobre as capacidades (ou incapacidades) do Estado 
frente aos novos arranjos de interação entre Estado e sociedade 
é fundamental para a formação profissional do campo de públi-
cas, pois, sendo assim, é possível contribuir para a elaboração 
e o desenvolvimento de políticas públicas que assegurem mais 
efetividade na garantia de direitos fundamentais e na promoção 
do bem-estar social.
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FINANCIAMENTO PÚBLICO E SAÚDE DA POPULAÇÃO INDÍGENA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA NO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL 

INDÍGENA DO CEARÁ

Lucas Dias Machado1

RESUMO

Tem-se por objetivo descrever a experiência da gestão da saúde 
indígena no estado do Ceará, tendo em vista os efeitos orçamen-
tário-financeiros do contingenciamento decorrente da promul-
gação da emenda constitucional n° 95. As ações foram executadas 
pelo Ministério da Saúde no estado do Ceará, durante os anos 
de 2016 e 2017. No período, diversas medidas de contingen-
ciamento foram elencadas, a fim de que os Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (Dseis) se adequassem à nova estrutura do 
financiamento federal e, simultaneamente, mantivessem o pa-
drão dos serviços de saúde prestados. Em 2017, procedimentos 
de repactuação e reajustes contratuais adotaram o preceito de 
redução aproximada de 25% dos valores dos contratos em vigor 
na saúde indígena do estado do Ceará, o que impossibilitou no-
vas contratações. Como estratégias de contingenciamento para 
o orçamento a partir de 2018, tem-se a redução de valores de 
contratos não prioritários, o corte de mão de obra terceirizada 
e de aluguéis. Considera-se que gestão atual prioriza a assistên-
cia à saúde, mas a escassez de meios para subsidiar tais serviços 
pode inviabilizar a manutenção da estrutura disposta e impedir 
o alcance de melhorias nos índices de saúde pactuados.

1 Economista do Ministério da Saúde, com atuação no Distrito Sanitário Especial Indígena do Estado do 
Ceará. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade 
Federal do Ceará. E-mail: lucasdiassm@gmail.com.
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INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 
(Pnaspi) passou a compor o panorama de ações governamentais 
em 1999, com o intuito de interligar os preceitos constitucionais 
adotados para o Sistema Único de Saúde e aplicá-los aos povos 
indígenas. Para tanto, foram adaptados os princípios de univer-
salidade, integralidade e equidade à realidade desses povos, no 
intuito de aperfeiçoar a prestação do serviço público para aque-
les que possuem especificidades culturais, sociais e epidemioló-
gicas (LORENZO, 2011). 

As análises dos modelos de atenção à saúde de povos in-
dígenas possuem importância significativa para a melhoria da 
qualidade da prestação do serviço público para populações que 
apresentam diversidades culturais que fogem do padrão ociden-
tal. No Brasil, a Pnaspi conduz a um modelo de atenção diferen-
ciado, na busca por contemplar as especificidades desse grupo.

Conforme Silva (2015), tais políticas são essenciais para 
reduzir os padrões de desigualdades sociais enfrentadas por es-
ses povos, confirmando-se o papel do Estado como atenuador 
de particularidades produzidas pela estrutura do sistema econô-
mico e social impostas àqueles povos.

Tamanha importância foi dada à execução da Pnaspi que 
a União renunciou aos preceitos de descentralização definidos 
constitucionalmente, conforme expõe Arretche (2002), para 
não somente formular, como também atuar majoritariamente 
na efetivação da política de proteção à saúde de povos indíge-
nas. Aos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) foi 
incumbida a gestão, execução, monitoramento e avaliação dos 
preceitos da política nacional para cada etnia, nas localidades em 
que estão distribuídas. Os Dseis são, ainda, responsáveis pela 
formulação de convênios intersetoriais, intergovernamentais e, 
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principalmente, pela adequação dos parâmetros definidos a ní-
vel institucional à realidade revelada em cada região.

Ressalta-se que a descentralização promovida pela União, 
por meio dos Dseis, amplia a capilaridade do sistema, objeti-
vando a promoção da saúde de acordo com as peculiaridades de 
cada etnia e, ainda, aproximando-se de um controle social mais 
efetivo e participativo nas decisões da gestão, se comparado ao 
de instituições ordinárias.

O planejamento e a execução da política ocorrem por meio 
dessa interação entre povos indígenas, gestão distrital e ges-
tão nacional, esta última promovida pela Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai), possibilitando o atendimento das de-
mandas locais na execução orçamentária federal.

A execução da Pnaspi percorre todos os trâmites burocrá-
ticos adotados pelo aparato legal brasileiro, sendo necessário o 
curso dos procedimentos por áreas-meio fundamentais, como 
serviço logístico, financeiro, de edificações e de saneamento am-
biental indígena. A resolutividade das áreas-meio é fundamental 
para o alcance da promoção da saúde pela área-fim, a Divisão de 
Atenção à Saúde Indígena.

Os Dseis realizam a integração entre as necessidades e de-
mandas dos povos indígenas abrangidos pelos respectivos distritos 
por meio da gestão orçamentário-financeira, utilizando-se de sua 
própria estrutura, porém limitados às descentralizações orçamen-
tárias impostas pela própria Sesai. À gestão distrital cabe analisar, 
avaliar e moldar as principais demandas das etnias locais com o 
grau de oferta apontado pela Sesai, responsabilizando-se pela inte-
ração e execução direta da saúde indígena em seu âmbito espacial.

DESENVOLVIMENTO

Neste relato, estão descritas as experiências com as ações 
de gestão orçamentário-financeira realizadas pelo Dsei-CE nos 
exercícios de 2016 e 2017. Como método, tem-se a descrição su-
mária das atividades diante da evolução da disponibilidade orça-
mentária e financeira e das metas pactuadas no Plano Distrital 
de Saúde Indígena (PDSI). 
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A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 
(Pnaspi) surgiu com o propósito de garantir a esses povos o acesso 
à atenção integral à saúde, em conformidade com os princípios 
e diretrizes do Sistema Único de Saúde, porém respeitando as 
diversidades sociais, culturais, geográficas, históricas e políticas, 
com o intuito de favorecer a superação dos determinantes so-
ciais que tornam essa população mais vulnerável.  

A Sesai, criada por meio do decreto nº 7.530/11, foi in-
cumbida de definir parâmetros e metodologias assistenciais que 
devem pautar a política de atenção à saúde indígena. Além de co-
ordenar e executar o processo de gestão do Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena, a Sesai orienta o desenvolvimento de ações de 
atenção integral à saúde segundo as peculiaridades, perfil epide-
miológico e condição sanitária de cada população assistida.

O Dsei-CE atua como parte integrante da Sesai, assumindo 
status de órgão executor descentralizado, sendo responsável pe-
las ações de promoção da saúde, saneamento e abastecimento de 
água nas aldeias do estado do Ceará. Atua na assistência de cerca 
de 31.000 indígenas distribuídos em dezoito municípios do es-
tado, alocados em noventa aldeias que comportam catorze etnias.

A atenção básica à saúde do índio é uma das missões do 
Sistema Único de Saúde (SUS), tendo sido instituída por meio da 
Lei nº 9.926/99, que acrescentou novos dispositivos à Lei Orgânica 
da Saúde, Lei nº 8.080/90, criando-se um subsistema acoplado ao 
SUS, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), que 
atua em conjunto com a rede básica de saúde regular. 

Segundo Cardoso et al. (2012), a atuação do Dsei ocorre por 
meio da análise e execução da assistência à saúde de acordo com 
especificidade epidemiológica populacional do indígena em sua área 
de abrangência, com a disponibilização de recursos e serviços espe-
cíficos e pela atuação em conjunto com a rede regionalizada do SUS.

 Desse modo, o financiamento desse modelo de atenção 
utiliza a aplicação direta de recursos federais, com atuação com-
plementar de estados e municípios, convênios e organizações 
não governamentais.

 As equipes que compõem os recursos humanos envolvi-
dos na promoção à saúde indígena dispõem, necessariamente, 
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de médicos, enfermeiros, auxiliares em enfermagem, odontólo-
gos e agentes indígenas de saúde. 

A prestação do serviço é promovida, principalmente, por 
meio de convênios firmados entre o governo e organizações não 
governamentais habilitadas na atuação integrada às particula-
ridades indígenas. A terceirização é considerada prática usual 
tendo em vista as dificuldades em formar e apoiar o SasiSUS em 
sua fase inicial (CARDOSO, 2012). 

Averiguando-se que o agravo à saúde do paciente indígena 
pode carecer de atenção especializada, os Dseis utilizam-se da 
rede regional de atenção à saúde, na busca por atendimentos de 
média e alta complexidade que não são solucionados nos polos-
-base, conforme o fluxograma exposto na Figura 1.

Figura 1 – Rede de atenção à saúde indígena

Fonte: elaboração própria.

Equipes multidisciplinares de saúde indígena (EMSI)

Polos-base de saúde indígena

Casa de apoio à saúde indígena (Casai) e rede regional do SUS

Atuam diretamente em territórios indígenas, rea-

lizando o primeiro contato

Primeira referência para as EMSI, atuam como 

unidades básicas de saúde, operando atendimen-

tos básicos para a população indígena local

A Casai apoia a estadia do indígena até seu efe-

tivo atendimento na rede regionalizada do SUS

Realizam ações de vigilância epidemiológica

Responsáveis pelo encaminhamento de agravos 

de média e alta complexidade para a rede inte-

gralizada do SUS

O Dsei promove o deslocamento, o acompanha-

mento e a estadia dos pacientes indígenas na 

CASAI até a solução do agravo
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Quanto à problemática financeiro-orçamentária, temos os 
impactos que a promulgação da emenda constitucional nº 95/2016 
ocasionou, alterando o regime fiscal anteriormente adotado para o 
financiamento da saúde pública. Revogou-se a emenda constitucio-
nal nº 86/2015, na qual se definia a metodologia de cálculo do piso 
constitucional de aplicação em ações e serviços de saúde pela União, 
sendo vinculado à receita corrente líquida, parâmetro de arrecada-
ção, que passaria de 13,2% a 15% de 2016 a 2020, gradualmente.

Logo, a emenda constitucional nº 95/2016 alterou a tra-
jetória de aumento gradativo do gasto em ações e serviços pú-
blicos de saúde para a estipulação de um teto máximo de gastos, 
teto este alterado apenas pela variação inflacionária definida 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Ficaram ve-
tados, então, aumentos reais de gastos federais em saúde, apli-
cando-se apenas oscilações inflacionárias do período.

No tocante à saúde indígena, diversas medidas de contingen-
ciamento foram elencadas pela Sesai para que os Dseis se adequassem 
à nova estrutura do financiamento federal. Tendo ainda a peculiari-
dade de executar de forma direta a assistência à saúde, a gestão do 
Dsei-CE passou a realizar o contingenciamento obrigatório, porém 
buscando manter o padrão dos serviços de saúde prestados.

Em 2017, procedimentos de repactuação e reajustes con-
tratuais passaram a ser gerenciados de perto pela Sesai, adotando 
o preceito de redução aproximada de 25% dos valores dos contra-
tos em vigor no Dsei-CE e impossibilitando novas contratações.

Ressalta-se que tal redução foi adotada para todos os contratos, 
independentemente do objeto. Por consequência, importante parcela 
de serviços básicos necessários para o bom funcionamento das insta-
lações de saúde distritais foi afetada, incluindo limpeza, vigilância e 
portaria. Houve, ainda, imposição de reduções contratuais na dispo-
nibilidade de veículos de remoção de pacientes, visitas de EMSI e con-
tingenciamento da oferta de recursos para aquisição de combustíveis.

Isso posto, conforme a emenda constitucional nº 95/2016, 
elevou-se em 7,2% o gasto federal em saúde no ano de 2017. 
Ainda após as medidas da Sesai, o Dsei-CE registrou aumento de 
6,01% no saldo de empenhos entre os períodos de 2016 e 2017, 
de acordo com os Quadros 1 e 2 a seguir:
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Quadro 1 – Execução orçamentário-financeira do Dsei-CE no ano de 2016
UG 

executora Ação do governo Natureza da despesa DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

DESPESAS 
PAGAS

DSEI-CE

PROMOÇÃO, 
PROTEÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DA 
SAÚDE INDÍGENA

339014 DIÁRIAS - PESSOAL 
CIVIL 183.090,87 183.090,87 183.090,87

339030 MATERIAL DE 
CONSUMO 188.444,64 81.721,95 81.721,95

339033
PASSAGENS E 
DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

5.656.209,16 5.351.188,79 5.210.523,98

339036
OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA

590.558,02 496.056,48 496.056,48

339037 LOCAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA 2.001.647,04 1.847.539,75 1.843.070,09

339039
OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA

617.100,31 552.440,73 550.357,62

339047
OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS

40.237,88 40.237,88 40.237,88

339092
DESPESAS DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

1.271.460,24 1.271.460,24 1.271.460,24

339139

OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 
(INTRA)

13.500,00    

339192
DESPESAS DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

14.485,06 14.485,06 14.485,06

449051 OBRAS E 
INSTALAÇÕES 908.094,35 662.907,61 662.907,61

449052
EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL 
PERMANENTE

113.711,05 84.572,34 84.572,34

Total 11.598.538,62 10.585.701,70 10.438.484,12

IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS

339048
OUTROS AUXÍLIOS 
FINANCEIROS  - 
PESSOA FÍSICA

62.000,00 62.000,00 62.000,00

Total 62.000,00 62.000,00 62.000,00

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 
DA GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA

339014 DIÁRIAS - PESSOAL 
CIVIL 1.448,20 1.448,20 1.448,20

Total 1.448,20 1.448,20 1.448,20

SANEAMENTO 
BÁSICO EM ALDEIAS 
INDÍGENAS PARA 
PREVENÇÃO

339030 MATERIAL DE 
CONSUMO 21.409,25 3.673,45 3.673,45

339039
OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA

79.409,01 76.555,44 76.555,44

339047
OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS

371,85 371,85 371,85

449051 OBRAS E 
INSTALAÇÕES 248.487,02 168.368,40 168.368,40

Total 349.677,13 248.969,14 248.969,14

    Total 12.011.663,95 10.898.119,04 10.750.901,46

Fonte: Brasil (2018a).
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Quadro 2 – Execução orçamentário-financeira do Dsei-CE no ano de 2017
UG 

executora Ação do governo Natureza da despesa DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

DESPESAS 
PAGAS

DSEI-CE

PROMOÇÃO, 
PROTEÇÃO E 
RECUPERAÇÃO 
DA SAÚDE 
INDÍGENA

339014 DIÁRIAS - PESSOAL 
CIVIL 171.100,90 171.100,90 171.100,90

339030 MATERIAL DE 
CONSUMO 1.135.835,09 1.014.728,67 1.014.728,67

339033
PASSAGENS E 
DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

5.891.970,55 5.761.328,71 5.757.518,71

339036
OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA

326.183,25 318.083,25 318.083,25

339037 LOCAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA 2.169.598,00 2.162.348,07 2.152.813,64

339039
OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA

1.090.550,35 1.020.032,82 1.017.969,06

339047
OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS

36.225,03 36.225,03 36.225,03

339092
DESPESAS DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

890.504,45 890.504,45 890.504,45

339139

OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 
(INTRA)

5.744,06 2.952,06 2.952,06

339192
DESPESAS DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

74.068,74 74.068,74 74.068,74

449051 OBRAS E 
INSTALAÇÕES 248.453,60 174.211,90 174.211,90

449052
EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL 
PERMANENTE

399.884,19 219.803,39 219.803,39

Total 12.440.118,21 11.845.387,99 11.829.979,80

IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS

339048
OUTROS AUXÍLIOS 
FINANCEIROS A 
PESSOA FÍSICA

68.750,00 68.750,00 68.750,00

Total 68.750,00 68.750,00 68.750,00

SANEAMENTO 
BÁSICO EM 

ALDEIAS 
INDÍGENAS PARA 

PREVENÇÃO

339030 MATERIAL DE 
CONSUMO 137.059,85 49.312,76 49.312,76

449052
EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL 
PERMANENTE

87.740,32 55.186,34 55.186,34

  Total 224.800,17 104.499,10 104.499,10

    Total 12.733.668,38 12.018.637,09 12.003.228,90

Fonte: Brasil (2018a).
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Ressalta-se que o ocorrido entre os anos de 2016 e 2017 
não é esperado pela gestão do Dsei-CE para anos subsequentes, 
tendo em vista que os parâmetros adotados de aumento pela va-
riação do IPCA não consideram oscilações no perfil epidemioló-
gico, variações de preço de materiais e insumos da saúde, nem 
a inflação interna constatada pela variação exclusiva dos itens 
utilizados na promoção da saúde indígena.

A principal forma adotada para contingenciar o orçamento 
a partir de 2018 foi, primeiramente, a redução de valores de con-
tratos não prioritários, como telefonia e publicações oficiais. Em 
segundo lugar, foi feita a redução de custos via corte de mão de 
obra terceirizada de áreas não finalísticas, tendo em vista que o 
custo anual médio de um funcionário terceirizado que recebe um 
salário de R$ 1.050,00 mensais chega a cerca de R$ 35.000,00 
por ano. Desse modo, reduziram-se recepcionistas, motoristas, 
copeiras e cozinheiras.

Por último, as contratações referentes a aluguel de car-
ros para deslocamento de EMSI em áreas indígenas sofreram 
reduções, tendo o Dsei-CE solicitado a substituição da frota de 
veículos com tração 4x4 por veículos mais simples em troca de 
reduções nos valores contratuais.

Como resultado de tais medidas, estima-se uma economia 
de aproximadamente R$ 200.000,00 no custeio da área-meio 
para o orçamento de 2018 em comparação ao disposto em 2017. 
Entretanto, podem ocorrer aumentos anuais de valores contra-
tuais referentes a repactuações e reajustes, geralmente solicita-
dos em conjunto com as respectivas prorrogações. Esses fatores 
podem elevar consideravelmente os gastos, pois, conforme dis-
posto na legislação pátria, é necessário que o poder público man-
tenha o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de acordo 
com estudos de mercado e análises de custo. 

Isso posto, temos a contradição própria da máquina pú-
blica em que se tenta controlar os gastos federais, mas garante-
-se o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
administrativos, que podem se situar acima do patamar infla-
cionário. Como de praxe, insumos e materiais são reajustados 
por índice setorial ou geral, ao passo que mão de obra é repac-
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tuada em conformidade com convenções coletivas de trabalho e 
demais custos fiscais.

Outro ponto a ser considerado refere-se ao gasto com 
investimentos e capital. Ressalta-se o valor estimado de R$ 
2.650.000,00 para a implantação de novas unidades básicas 
de saúde indígena e R$ 760.000,00 para obras de saneamento 
e abastecimento de água para o ano de 2018. Tal previsão, 
certamente, irá onerar o orçamento na rubrica obras e insta-
lações, contudo, uma vez finalizadas essas novas obras, pre-
tende-se ampliar o teto orçamentário para se possibilitar seu 
respectivo custeio.

A gestão do Dsei-CE tem focado, ostensivamente, na me-
lhoria dos serviços de saúde prestados aos povos indígenas. 
Esse fato se dá, principalmente, pela estimativa de elevação 
do gasto em obras, um aumento de cerca de 194% se com-
parado 2018 com o somatório dos gastos de 2016 e 2017. 
Entretanto, o contingenciamento adotado pela Sesai reduz a 
disponibilidade orçamentária para soluções logísticas, com-
primindo as possibilidades da área-meio em facilitar a pro-
moção do serviço.

A definição de prioridades pela gestão da saúde indígena 
cearense foi pautada exclusivamente nos critérios da busca de re-
sultados positivos no Plano Distrital de Saúde Indígena (PDSI), 
componente do plano plurianual da gestão da saúde pela Sesai 
e descrita nos relatórios anuais de gestão. O PDSI apresenta o 
plano de ação que cada Dsei deve adotar para que se alcancem os 
objetivos dispostos na Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas (MARTINS, 2013).

Desse modo, os seguintes resultados foram apurados pelo 
autor nos anos de 2016 e 2017:
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Quadro 3 – Comparação de resultados e metas do PDSI para os anos de 2016 e 2017

Descrição dos resultados 
esperados e metas do 

PDSI 2016-2017

2016 2017

Programado Executado (%) Programado Executado (%)

Crianças menores 
de 5 anos com 
acompanhamento 
alimentar e nutricional 
realizado

70% 70% 100% 80%  76%   95%

Gestantes com 
acompanhamento 
alimentar e nutricional 
realizado

70% 53% 76% 75%  80% 107%

Acesso ao pré-natal 
ampliado para gestantes, 
com 4 consultas ou mais

60% 78% 130% 55%  60% 109%

Óbitos maternos 
investigados 65% 100% 154% 65%    0%    0%

Óbitos infantis 
investigados 70% 100% 143% 70% 100% 143%

Crianças menores de 5 
anos com esquema vacinal 
completo, de acordo com 
o calendário indígena de 
vacinação

79,5% 93% 117%   79,5%  92% 116%

Cobertura da população 
indígena com primeira 
consulta odontológica 
programática realizada

40% 44% 110% 50%  31%   61%

Crianças indígenas 
menores de 1 ano 
com acesso às 
consultas preconizadas 
de crescimento e 
desenvolvimento

40% 41% 103% 55%  38%  69%

Fonte: Brasil (2018b).
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Infere-se do quadro que, para o ano de 2017, houve um au-
mento nas metas do PDSI dispostas ao Dsei-CE. Em média, para 
2016, a meta era de 62% de cobertura para as ações descritas, em 
2017, tal média subiu para 66%. 

Conclui-se, também, que a taxa de execução média caiu de 
72% para 68% entre 2016 e 2017, reduzindo-se a taxa de exe-
cução de média das ações se comparada à média. Desse modo, 
é possível verificar que a não oneração da área-fim, ou seja, da 
atenção à saúde propriamente dita, pelo contingenciamento 
orçamentário é imprescindível para a manutenção e alcance de 
metas pactuadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão do Dsei-CE indica um trajeto que pode ser ado-
tado por outros Dseis e órgãos dependentes de recursos federais 
que tenham como finalidade a oferta de ações e serviços públicos 
de saúde, qual seja: onerar as áreas não finalísticas do órgão na 
tentativa de preservar a integridade da prestação assistencialista 
e o alcance das metas pactuadas.

A maior preocupação dos gestores em saúde indígena reside 
na promoção da assistência em conformidade com os patamares 
elencados na PNAISPI, que se configura no PDSI. Entretanto, 
com o advento do teto de gastos, geraram-se diversos questio-
namentos referentes ao custeio federal das ações programadas e 
incertezas em relação à manutenção de investimentos realizados 
em curto e médio prazo.

Nesse diapasão de incertezas, sabe-se que a gestão atual 
prioriza a assistência à saúde, porém a escassez de meios para 
subsidiar tais serviços pode inviabilizar a manutenção da estru-
tura disposta e impedir o alcance de melhorias nos índices de 
saúde pactuados. 

Desse modo, apesar de não ser possível afirmar que a solu-
ção descrita seja viável para exercícios posteriores, ela tem ser-
vido de apoio e possibilitado cumprir os patamares pactuados 
pelo governo federal.
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RESUMO 

O presente texto relata a experiência da residência social do curso de 
Administração Pública da Universidade Federal do Cariri, ocorrida 
como uma imersão no núcleo dirigente do Território da Cidadania 
do Cariri. Debruça-se, principalmente, sobre a atividade de re-
qualificação do Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável 
(PTDS) do Cariri. Esse plano contou com metodologia de elabora-
ção baseada na dialogicidade, horizontalidade e participação social e 
constituiu-se, no contexto em que foi gerado, uma expressão da go-
vernança exercida pelos atores envolvidos no programa Territórios 
da Cidadania. Foram realizadas, para tanto, quatro plenárias terri-
toriais e três oficinas microterritoriais, além de consulta pública por 
meios eletrônicos como blogs e fanpages. Esses momentos contaram 
com a participação de representantes de instituições públicas e da 
sociedade civil, que discutiram e aprovaram objetivos, estratégias 
e metas para o desenvolvimento do território do Cariri. A experi-
ência permitiu o desenvolvimento de habilidades necessárias à for-
mação do gestor público e agregou a possibilidade de realização de 
pesquisa, o que culmina com a proposta teórica da residência social. 
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INTRODUÇÃO

Este texto relata a experiência de residência social em or-
ganização proposta pelo curso de Administração Pública, Gestão 
Pública e Social, da Universidade Federal do Cariri (UFCA). 
A imersão foi realizada no núcleo dirigente do colegiado do 
Território da Cidadania do Cariri (TCC).

Denotam-se, então, os aprendizados adquiridos no decor-
rer do percurso. A residência social constitui-se um importante 
instrumento de aprendizado e consolidação de habilidades ne-
cessárias ao gestor público, visto ser esta a formação almejada, 
possibilitando uma atuação tripartite, pois abrange, metodologi-
camente, as premissas de estágio, consultoria e pesquisa. 

Neste trabalho, versa-se sobre as ações desenvolvidas, as 
ex periências vividas e os conhecimentos adquiridos, sejam eles 
de cunho intelectual ou interpessoal. Ademais, espera-se ex-
plicitar a contento os ganhos incomensuráveis advindos dessa 
proposta, que dinamiza e contribui para o enriquecimento do 
alunato do curso de Administração Pública da UFCA. 

A metodologia desenvolvida na experiência foi a obser-
vação participante, havendo a possibilidade de compor o nú-
cleo dirigente do Território da Cidadania do Cariri, bem como 
de organizar, promover e realizar o processo de requalificação 
do Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável-PTDS do 
Cariri, cujo produto foi entregue ao governo do Estado, mais es-
pecificamente à Secretaria de Desenvolvimento Agrário-SDA, e 
aguarda publicitação. Adiante, descreve-se como ocorreu o pro-
cesso, que se considera uma expressão de governança. 

COMPREENDENDO OS TERMOS

A residência social 

A residência social (RS) foi uma metodologia criada pelo 
programa orientado à ges tão social do desenvolvimento territo-
rial, da Universidade Federal da Bahia, e tem marca registrada 
no INPI, sob o nº 826073026 (FISCHER, 2014).
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Segundo Fischer (2014, p. 159), a RS é uma construção so-
cial que se firma sob a égide da 

[..] prática reflexiva de saberes multi, inter e transdisciplinares, 
a residência social tem a experiência como refe rente princi-
pal, integrando perspectivas de John Dewey, de Lev Vygotsky 
e Anísio Teixeira, e se vale do conceito de território híbrido e 
transescalar da contemporaneidade. Relações de poder expres-
sam-se não apenas nas políti cas e instrumentos de ação públi-
ca conforme o conceito de Michel Foucault, mas também nas 
construções sociais do cotidiano e do território como espaço 
público, assim defendido por Milton Santos.

A metodologia consiste em uma imersão do residente na 
organização de sua escolha e não se detém em atividades de ca-
ráter meramente observatório ou operacional. O observador se 
torna sujeito do processo, aproximando-se do método de obser-
vação participante e da pesquisa-ação, que envolvem, concomi-
tantemente, observação e análise, propiciando a oportunidade 
de resolução conjunta de problemas e o “caminhar juntos” du-
rante o processo (SCHOMMER; FRANÇA FILHO, 2010).

A possiblidade de atuar em uma organização, alheia à uni-
versidade, possibilita a aquisição de habilidades de articulação, 
gestão de conflitos e administração. Essas conquistas são possí-
veis devido ao caráter de estágio, consultoria e de pesquisa so-
cial, que são inerentes à residência. 

Segundo Schommer e França Filho (2010), a intenção é 
que o estudante desenvolva suas capacidades ao passo que se 
envolve com o cotidiano e gestão da organização, o que confere 
à residência o caráter de estágio. Ao mesmo tempo, ele deve ofe-
recer ao local do trabalho aportes técnicos adquiridos durante o 
curso, o que dá à residência social o caráter de assessoria. Além 
disso, essa dinâmica estimula o processo de reflexão sobre a ges-
tão, gerando bases para a pesquisa. 

Essa metodologia somente é possível se posta em prática 
num ambiente onde haja reciprocidade nas relações de constru-
ção do conhecimento, um local em que as funções de coopera-
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dor e cooperado se imbriquem. Desse modo, pode-se gerar um 
espaço de interação dos atores, em que o residente social tem a 
oportunidade de gerir situações, intervir na resolução de proble-
mas e contribuir de forma efetiva para a gestão organizacional. 
Essa característica foi plenamente contemplada na imersão no 
núcleo dirigente, ao passo que houve a oportunidade de atuar 
como membro, como será demonstrado adiante.

Ainda para Schommer e França Filho (2010), a atividade 
da residência suscita as dimensões técnico-profissional, acadê-
mica e existencial. Relacionam-se o conhecimento e a prática, 
exigindo-se habilidades de gestão do residente. Ademais, exige-
-se rigor científico durante a pesquisa, e as relações interpesso-
ais ampliam o olhar sobre o mundo, a partir de uma realidade 
diferente, que pode resultar em outra forma de encará-lo.

A seguir, apresenta-se a política Territórios da Cidadania, 
visando a contextualizar as atividades realizadas e trazer o em-
basamento necessário às discussões feitas sobre alguns concei-
tos apreendidos durante a experiência. 

O programa Territórios da Cidadania

Para se compreender o contexto da residência social aqui 
explanada, faz-se necessária uma breve abordagem do programa 
Territórios da Cidadania, aqui referido na figura do Território 
da Cidadania do Cariri. O marco de sua criação foi o Decreto 
nº 11.503, de 25 de fevereiro de 2008, e os critérios de inclu-
são foram fatores socioeconômicos, como o baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), quantitativo de beneficiários 
do programa Bolsa Família, número expressivo de agriculto-
res familiares e assentados da reforma agrária, maior número 
de municípios com baixo dinamismo econômico, maior con-
centração de populações quilombolas e indígenas, entre outros 
(BRASIL, 2008).

O programa Território da Cidadania é estruturado sob a 
égide da territorialidade ou identidade territorial, e suas rela-
ções e decisões devem ser horizontalizadas, colegiadas e consen-
suais. O objetivo é promover por meio dele o desenvolvimento 
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sustentável e propiciar um espaço aberto de discussão. Nele, po-
dem estar presentes as três esferas do poder público (municipal, 
estadual e federal), bem como representações da sociedade civil 
organizada e entidades de mercado. A estrutura desse programa 
é formada pelo colegiado territorial – instância máxima de deli-
beração –, compreendendo o núcleo dirigente, comitês temáti-
cos e setoriais e a câmara técnica, culminando tudo na plenária 
geral (MARTINS; MACIEL; ALENCAR, 2016). 

O Nordeste é a região de maior expressão da política, con-
tendo 56 Territórios da Cidadania, abrangendo 939 cidades e 
104 Territórios Rurais, com 1.617 municípios. O Ceará conta 
com seis Territórios da Cidadania e doze Rurais (BRASIL, 2016). 
Esses números dizem bastante, se forem considerados os crité-
rios para se estabelecer a política. 

A composição do Território da Cidadania é formada por 
quatro instâncias, a assembleia geral, o núcleo dirigente, as 
câmaras temáticas e o núcleo técnico, sendo este último o res-
ponsável por redigir projetos e requerimentos discutidos na as-
sembleia geral e nas câmaras técnicas (ALVES, 2013). A seguir, a 
descrição do processo da RS e as considerações sobre a atividade 
dentro no núcleo dirigente.

A IMERSÃO NO NÚCLEO DIRIGENTE: ORIENTAÇÃO E APRENDIZADO 

A experiência de imersão no núcleo dirigente foi orien-
tada por uma perspectiva de atuação no campo, exercida, prin-
cipalmente, pelo processo de revisão do Plano Territorial de 
Desenvolvimento Sustentável (PTDS). A consolidação desse 
plano deu-se em meio à discussão em plenárias e com a parti-
cipação efetiva dos componentes do colegiado territorial do 
Território da Cidadania do Cariri (TCC).

Para se compreender como se deu o interesse pela temática 
e como surgiu a ideia de fazer a inserção no núcleo dirigente, 
algumas considerações precisam ser feitas. De abril de 2015 a 
novembro de 2016, ocorreu uma aproximação com o Núcleo de 
Extensão em Desenvolvimento Territorial (Nedet). A relação 
com este passou por diversos níveis de institucionalidade, desde 
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o voluntariado, residência social, até a formalização da assesso-
ria técnica de inclusão produtiva. 

Em setembro de 2016, a Secretaria de Desenvolvimento 
Agrário (SDA) solicitou ao núcleo a assessoria na revisão do 
Plano Territorial do Desenvolvimento, entretanto as bolsas para 
custeio de pessoal do Nedet acabavam em novembro. Ainda as-
sim, a equipe de revisão do PTDS foi formada por quatro pes-
soas com formação profissional diversa. Desse modo, o processo 
de revisão do plano teve início em outubro de 2016, numa pac-
tuação entre SDA, equipe de assessoria e núcleo dirigente do 
colegiado do Território da Cidadania do Cariri, ancorado na as-
sembleia geral. 

Em março de 2017, sob orientação do professor Raniere 
Moreira, foi realizado o pedido formal para realização da resi-
dência no núcleo dirigente, visando à concretização do trabalho 
iniciado e à produção de uma pesquisa sobre os processos de go-
vernança que são firmados no território do Cariri por meio desse 
programa e do próprio PTDS, como produto disso. Desse modo, 
as atividades aqui relatam fatos ocorridos de outubro de 2016 a 
junho de 2017.

Durante o período da residência, foram realizadas ações 
concernentes ao núcleo dirigente, bem como outras que estavam 
diretamente ligadas ao processo de revisão do PTDS, todas lista-
das na tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Atividades da residência social

Outubro 
•	 Mobilização e realização da primeira plenária do PTDS

•	 Mobilização e realização da oficina microterritorial do Cariri Central

Novembro
•	 Mobilização e realização da oficina microterritorial do Cariri Leste

•	 Mobilização e realização da oficina microterritorial do Cariri Oeste

Dezembro •	 Recesso 

Janeiro •	 Mobilização e realização da segunda plenária do PTDS

Fevereiro •	 Mobilização e realização da plenária ampliada do PTDS

Março •	 Formalização do vínculo da residência social 

Abril

•	 Formações sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, cujas instituições do 
colegiado fazem acompanhamento dos beneficiários produtores

•	 Formação sobre organização comunitária de gestão de territórios

•	 Pesquisa e escrita do documento-base do PTDS

•	 Revisão bibliográfica indicada pelo orientador

Maio

•	 Participação em um seminário sobre governança participativa e gestão social 

•	 Mobilização e organização do curso de gestão de conflitos no território, 
oficina preparada para o núcleo dirigente por meio de uma ferramenta criada 
para auxiliar os Territórios da Cidadania em seus processos de gestão 

•	 Mobilização e realização da última plenária de revisão do PTDS do Território 
da Cidadania do Cariri

•	 Aprovação do documento-base na plenária final

•	 Revisão bibliográfica indicada pelo orientador

Junho 

•	 Acompanhamento dos produtores do PAA nas feiras locais de agricultura 
familiar

•	 Continuação do processo de pesquisa e escrita do documento-base do PTDS

•	 Consolidação do documento básico do PTDS

•	 Revisão bibliográfica indicada pelo orientador

Julho •	 Revisão bibliográfica e escrita do relatório

Fonte: elaboração própria.
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O plano foi aprovado na última plenária, ocorrida em ju-
nho de 2017, sendo posteriormente entregue à Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário (SDA). Durante o processo, ocorreu a 
implementação da metodologia usada para pactuação das pro-
postas do PTDS. Considera-se que o método usado é a maior ex-
pressão de horizontalidade desse contexto, e que as propostas 
pactuadas são o ponto máximo da reinvindicação do território 
sobre suas necessidades, constituindo o mote de funcionamento 
da política territorial atualmente. Os processos de realização das 
plenárias serão descritos adiante.

Os ganhos de aprendizado foram diversos, entre eles a or-
ganização de atividades como plenárias, encontros de formação 
e a escrita do documento-base do PTDS. Tais momentos propor-
cionaram o desenvolvimento de habilidades, como articulação, 
mobilização, gestão, além de aquisições intelectuais, formação 
política e de relação interpessoal. Entretanto, é imprescindível 
destacar a possibilidade de pesquisa propiciada pela residência. A 
aproximação mais direta com o colegiado permitiu a identificação 
dos processos de governança ou gestão do desenvolvimento terri-
torial, conceituação âncora nos trabalhos de Dallabrida e Fischer. 
Tais processos são passíveis de estudos detalhados, que podem, 
inclusive, vir a ser o tema do trabalho de conclusão do curso.

Tratamos a seguir das atividades realizadas durante todo 
o processo de revisão do plano, que começou a acontecer antes 
mesmo do início da RS.

O processo de revisão do Plano Territorial de Desenvolvimento 
Sustentável do Cariri e a metodologia usada

Antes de abordarmos os acontecimentos das plenárias, é 
importante esclarecer a estrutura pensada pela assessoria para 
o documento-base do PTDS, destacando-se que ela precisou pas-
sar por aprovação em plenária. 

O Capítulo I: Diagnóstico do território faz uma abor-
dagem simbólica, cultural, geográfica e econômica do Cariri; o 
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Capítulo II: Matriz de objetivos, estratégias e metas apre-
senta cinco eixos com objetivos, definição de estratégias e metas 
a serem realizadas; o Capítulo III: Gestão, acompanhamento 
e monitoramento traz uma explanação de propostas metodoló-
gicas para gestão, acompanhamento e monitoramento do PTDS. 

O documento possui uma matriz única para todos os ter-
ritórios, propondo a construção de um plano ousado e exequí-
vel, conectado às múltiplas realidades do território, e constitui 
a oportunidade de rever e alargar alguns conceitos, como a ideia 
da prática de assistência técnica na extensão rural e até mesmo 
os conceitos de território e desenvolvimento, que orientam o ca-
minho a ser seguido pelo plano e suas propostas. 

A metodologia de construção do documento segue a ótica 
da horizontalidade, em que todos podem participar por meio 
dos instrumentos que foram disponibilizados. Em suma, o mé-
todo contou com a etapa de mobilização para participação das 
instituições do colegiado e dos demais na primeira plenária; e a 
realização da plenária, que foi um rico momento de discussão, 
proposições e ponderações. Em seguida, houve um tempo de 
consulta virtual, pelos blogs e fanpages criados exclusivamente 
para o processo de requalificação do PTDS. Houve o estímulo às 
atividades livres, em que cada instituição poderia fazer interna-
mente círculos de debates e sugerir alterações nas oficinas futu-
ras ou pelo blog. 

Aconteceram também as oficinas de debate em cada micro-
território do Cariri, com o intuito de discutir o documento e apro-
fundá-lo de acordo com as suas realidades. Em seguida, houve 
uma revisão do documento pela equipe,3 com vistas a inserir o 
que foi ponderado até então. Logo, houve o novo ciclo de plená-
rias,4 sendo as propostas discutidas, modificadas e aprovadas. A 
seguir, a tabela com as datas de cada atividade.

3 Durante a primeira plenária, foi consolidada uma equipe para revisão do documento, que contou com a 
assessoria previamente escolhida e com a inclusão de outros membros representantes de instituições, 
como Instituições de Ensino Superior – IESs e ONGs. 

4 A proposta inicial seria mais uma plenária de aprovação, no entanto foram necessárias outras duas, totali-
zando quatro plenárias, pois a discussão de cada ponto do documento foi realizada até a exaustão. 



328

Temas contemporâneos em gestão pública e políticas de desenvolvimento

Tabela 2 – Cronograma dos Encontros do PTDS

ATIVIDADE DATA LOCAL

I Plenária 11/10/16 Sest Senat – Crato

Oficina Cariri Central 25/10/16 Geopark Araripe – Crato

Oficina Cariri Leste 01/11/16 Brejo Santo, campus UFCA

Oficina Cariri Oeste 09/11/16 Assaré – Memorial Patativa

Consulta virtual 11/10/16 a 20/01/17 Blog e fanpage do PTDS

II Plenária 26/01/17 Sest Senat – Crato

III Plenária 21/02/17 Fetraece Cariri – Crato

Plenária final 30/05/17 Fetraece Cariri – Crato

Fonte: elaboração própria.

 
É importante ressaltar que, durante todas as plenárias, as 

propostas contidas no documento foram discutidas na assem-
bleia e/ou em grupos, o que implicava mudança, inserção ou ex-
clusão, de acordo com o que era demandado pelas instituições 
que participaram do processo. Isso é o que dá ao método a carac-
terística de horizontalidade e dialogicidade. 

Durante as plenárias, as falas dos representantes das ins-
tituições do núcleo dirigente e poder público versaram sobre a 
importância do documento mediante o cenário político de des-
mobilização das políticas que preconizam a participação popular 
e ressaltaram que o momento necessita da força de um território 
unido. Também se destacou o caráter de coletividade e luta por 
objetivos comuns que a plenária representava, reforçando-se a 
importância da atuação e resistência dos movimentos sociais 
para ocupação dos espaços públicos. Por fim, ratificou-se a im-
portância da permanência da sociedade civil nas decisões políti-
cas, com ênfase na discussão sobre a construção das estratégias 
do PTDS para o desenvolvimento territorial. 

As falas dos representantes trouxeram uma discussão po-
lítica a respeito da importância do plano para a formulação de 
alternativas e estratégias para o desenvolvimento sustentável do 
território e do TCC enquanto espaço de resistência e constru-
ção coletiva de ideias e propostas. Essa concepção faz menção à 
relação entre territorialidade e desenvolvimento e consolida-se 
pela dinâmica social e dos movimentos estruturados sobre bases 
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territoriais, sejam elas locais, regionais ou nacionais. A gestão 
desse processo tende a construir o que se chama de “territoria-
lidade politicamente organizada”, que se consolida em volta de 
objetivos comuns (SILVA; SILVA, 2003).

A participação dos presentes5 em todas as plenárias trouxe 
alguns pontos interessantes, ao passo que denotou a visão con-
ceitual que se tem. Foram levantadas questões como a impor-
tância do apoio da universidade às ações realizadas em prol do 
desenvolvimento e a necessidade de se avançar nas ações e pla-
nos com o espaço de luta, questionando-se, inclusive, o modelo 
de desenvolvimento territorial pautado no lucro econômico, 
uma vez que a proatividade e o protagonismo das pessoas são 
mais importantes. 

O grupo ressaltou a importância da participação da cole-
tividade para o real funcionamento do território e para a auto-
nomia do colegiado. Na discussão das propostas, levantaram-se 
questões sobre a priorização do urbano e rural. Uns defendiam 
a importância da ampliação das proposições para área urbana, 
enquanto outros consideravam mais relevante priorizar o ru-
ral. Essa situação vai ao encontro do que Silva (2017) chama 
de interesses plurais nas práticas de desenvolvimento territo-
rial, que nem sempre são harmônicos, pois envolvem questões 
de poder, havendo a possibilidade de embates, convergências e 
complementaridades. 

Durante todo o processo de consulta, houve considerações 
pautadas nos temas trazidos pelo documento, que esteve em 
constante processo de revisão, e a necessidade de diagnósticos 
e embasamento de dados reais para respaldar as reinvindicações 
do documento. 

As sugestões quanto ao texto do documento em si versa-
ram, principalmente, sobre a análise da população urbana e rural; 
inclusão da questão de gênero; religiosidades (para justificar ou 
contextualizar as propostas sobre políticas relacionadas a tais); 

5 Momento aberto ao plenário para ponderações, propostas de inserção de temas no documento e consi-
derações a respeito da estrutura definida, concordâncias e discordâncias.
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inclusão de informações sobre violência e saúde. Vale enfatizar 
que essas alterações não recaíam sobre as propostas da matriz 
de objetivos, estratégias e metas, mas sobre o próprio texto, que 
deveria justificar aquela matriz. 

Entende-se que o plano se constitui uma expressão dos an-
seios do território, numa concepção deste enquanto objeto de 
análise social, o que o torna, portanto, um instrumento de exer-
cício de poder dos cidadãos e grupos sociais articulados, numa 
prática de reconhecimento da realidade, definição de prioridades 
e planejamento e implementação de ações. Exposto ao poder do 
Estado e às demandas econômicas, o plano talvez possa deter-
minar os recursos financeiros, humanos e materiais que devam 
ser disponibilizados com o objetivo de desenvolver o território 
(DALLABRIDA; BECKER, 2003). 

Face à falta de prioridade da perspectiva de política ter-
ritorial, por parte do governo federal, ou da desmobilização do 
Território da Cidadania enquanto programa financiado, a ques-
tão que se coloca é que o “território” passa a se constituir, mais 
do que nunca, em uma escala de poder e um mecanismo de pres-
são social para se fazer cumprir o PTDS, visto que ele representa 
aquilo que a comunidade definiu como prioridade para o seu 
desenvolvimento. Assim, encontra-se respaldo naquilo que Silva 
(2017) chama de atores responsáveis, os quais, identificando zo-
nas de incertezas, convergências e complementaridades, possam 
formular estratégias e ações propositivas para a implementação 
do desenvolvimento territorial, em que a gestão exerce uma fun-
ção catalizadora desse processo. 

Assim, ratifica-se a importância do PTDS como mote para 
continuidade do “Território da Cidadania do Cariri”, agora não 
mais como programa de governo, mas como instância de pressão 
política e participação social nas decisões e ações governamentais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência da residência social foi demasiado provei-
tosa, ao passo que propiciou a construção de conhecimentos no 
campo de públicas e, academicamente, gerou a possibilidade de 
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pesquisa e produção científica, além do desenvolvimento de ha-
bilidades de gestão, administração e articulação de ideias e pro-
cessos. Os ganhos obtidos serão levados ao longo do curso e da 
profissão de gestor público que se pretende seguir. 

Nessa perspectiva, a atuação no núcleo dirigente do TCC 
proporcionou situações que exigiram um nível de proatividade, 
capacidade organizativa, gerenciamento de tempo e habilidade 
de articulação, de modo que produziu novos conhecimentos e 
capacidades essenciais à formação do gestor público. 

Essas conquistas foram possíveis no dia a dia do núcleo, 
em que houve oportunidade de trabalhar com atuação direta, 
lidando com o público-alvo do programa, vivenciando a inter-
venção no que tange ao Plano Territorial de Desenvolvimento 
Sustentável, principalmente no tocante à sua metodologia de 
consulta e aprovação. Além disso, foi possível o desenvolvi-
mento de atividades essencialmente técnicas, como gerência de 
agendas, organização de eventos, pesquisa técnica. 
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RESUMO

Apresentamos um levantamento historiográfico dos documentos 
e memórias institucionais no Brasil, segmentando três distintos 
períodos de gestão administrativa, quais sejam: patrimonialista, 
burocrática e gerencialista. Nesta análise, percebemos fragilida-
des na gestão das informações governamentais e evidenciamos, 
num primeiro momento, a cultura do segredismo e censura das 
informações e, num segundo momento, a abertura do Estado e a 
formulação de políticas públicas para o acesso à informação pela 
sociedade civil. Dessa forma, pretendemos discutir pressupostos 
teórico-metodológicos para a identificação de fontes bibliográfi-
cas e do repertório de leis sobre a organização da res publica nas 
ações de gestão de documentos e informações.
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INTRODUÇÃO

Um dos elementos mais importantes na construção histó-
rica de um Estado é a preservação de sua memória institu cional 
– ou seja, de toda informação pública oficial de uma nação –, 
impul sionada por políticas constituídas e inseridas nas estrutu-
ras de poder e materializadas em forma de documentos e regis-
tros. Entretanto, sabe-se da dificuldade e fragilidade do Estado 
brasileiro em manter seus fatos históricos registrados em docu-
mentos testemunhais, com valor de prova autêntico, íntegro e 
confiável, a fim de torná-los, um dia, acessíveis ao cidadão.

A preservação do patrimônio documental de um Estado 
torna-se cada vez mais importante para a garantia do direito 
de acesso à informação. Em qualquer tempo do passado, a si-
tuação ideal seria o pleno acesso às informações públicas que 
demarcaram a história do Brasil. Para que isso fosse realidade, 
tudo dependia de atos legislativos que contemplassem a adoção 
de políticas de preservação documental e de franqueamento de 
acesso à informação para a sociedade civil. Por vários motivos, 
que serão analisados neste artigo, as informações governamen-
tais demoraram um longo período histórico para se tornarem de 
domínio público permanente.

O documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi o 
instrumento de base do registro das ações de todas as adminis-
trações, ao longo de sua produção e utilização, pelas mais di-
versas sociedades e civilizações, épocas e regimes. Entretanto, 
basta reconhecer que os documentos serviram e servem tanto 
para a comprovação dos direitos e para o exercício do poder, 
como para o registro da memória (INDOLFO, 2007, p. 29).

Desde os tempos mais remotos da história da humani-
dade, já era possível averiguar o registro das primeiras vivências 
do desenvolvimento da escrita, por meio de imagens inscritas 
em pedras, tabletes de argila, tábuas de madeira, até se chegar ao 
tempo do desenvolvimento do alfabeto e da transcrição de textos 
em papiro e pergaminho. Foi uma longa trajetória que continuou 
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evoluindo nas diversas sociedades, concatenando a primeira al-
deia global de McLuhan, que previu a invenção da Internet três 
décadas antes de ela ser institucionalizada.

Nos dias atuais, a visão do mundo globalizado repercute 
numa grande revolução tecnológica, a qual nos permite trans-
formar o analógico em digital, facilitando o alcance para o acesso 
a novos conhecimentos. Valores agregados às informações sub-
sidiam processos decisórios dentro das organizações privadas, 
tornando-as cada vez mais competitivas. Nas instituições pú-
blicas, formadas pelos poderes constituintes, contribuem para 
a transparência dos atos governamentais, a garantia do controle 
social e o combate à corrupção. 

Diante dessas considerações iniciais, apresentamos nossa 
pergunta central para discussão teórica da trajetória das infor-
mações governamentais, nos diversos períodos da administra-
ção pública brasileira:

Qual a intervenção do Estado (patrimonialista, bu-
rocrático e gerencialista) no que se refere a organizar e 
salvaguardar as informações públicas para, posterior-
mente, tornar documentos, memórias e história acessí-
veis ao cidadão brasileiro?

METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo 
partem de uma pesquisa bibliográfica. Assim, ampliamos nossas 
opções de levantamento documental, de acordo com Marconi e 
Lakatos (2011, p. 100), que discorrem sobre pesquisa bibliográ-
fica como sendo aquela que abrange:

Toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estuda-
do, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, até meios 
de comunicação orais: rádio, gravação em fitas magnéticas e au-
diovisuais: filmes e televisão.
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Além disso, identificamos quais os respaldos legais que con-
templam a temática, como leis, decretos e portarias. Baseamo-
nos na perspectiva qualitativa para realizar a análise descritiva 
dos dados bibliográficos, sobre documentos, memórias e histó-
ria das informações governamentais brasileiras.

Compreendemos, assim, que a metodologia da pesquisa é 
“o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da 
realidade” (MINAYO, 2013, p. 14).

Apresentamos, então, uma revisão da literatura e enfati-
zamos os limites e possibilidades da gestão da memória e dos 
documentos históricos nos diversos períodos da administração 
pública. Discutimos teoricamente, também, os potenciais pro-
blemas do controle e acesso às informações governamentais.

REVISÃO DA LITERATURA

Memória e história são elementos interligados, que pos-
suem enfoques diferentes. Enquanto a história resgata aspectos 
sociais, culturais, ambientais de um determinado povo para o 
entendimento do processo de desenvolvimento, a memória re-
gistra todo esse conhecimento resgatado, que é transmitido em 
forma de informações sobre acontecimentos do passado.

Assim, a memória, entendida como elemento fundamen-
tal na formação da identidade cultural do indivíduo e da coleti-
vidade, na instituição de tradições e no registro de experiências 
e informações significativas, deve ser valorizada e preservada. 
Preservar a memória de uma sociedade não significa atrelá-la ao 
passado e impedir o seu desenvolvimento, mas sim conservar 
seus pilares constituintes, para não incorrer em perda de conhe-
cimentos e identidades.

O conceito de memória institucional baseia-se nas diver-
sas ligações sociais e históricas entre os fatores essencialmente 
profundos que correspondem aos vestígios da memória local e 
cultural formada por pessoas, ambientes e registros. Davidson 
(2012) explica que os bens culturais devem ser preservados para 
o benefício de toda a sociedade, e não como marca de status ou 
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poder. A ideia de memória institucional está compreendida pela 
memória coletiva que se baseia na condição de indivíduos que 
se estabelecem em um mesmo ambiente fixo, que convivem so-
cialmente e, nesse dado espaço, constroem a sua memória indi-
vidual, a partir de fatores locais e sociais, internos e externos. 
Esse fatores contribuem, de alguma maneira, com a construção 
da memória social da instituição e com a elaboração de registros, 
relatos e documentos que, aos poucos, são transformados em in-
formação, com a intenção de impedir que dados sociais e cultu-
rais da memória institucional venham a cair no esquecimento.

O que normalmente ocorria nas instituições era a criação de 
locais específicos para a preservação desta memória, mas por 
motivos financeiros, de gestão ou falta de planejamento, esses 
setores acabavam sendo desativados e em consequência a Me-
mória Institucional era depositada em galpões ou locais de difí-
cil acesso, inacessível ao público interno e externo, porém com 
a conscientização da importância estratégica da preservação da 
Memória Institucional as instituições perceberam que era pre-
ciso promover as mudanças organizacionais necessárias sem 
perder a sua identidade, e isto se reflete até hoje nos Centros de 
Memória (RUEDA; FREITAS; VALLS, 2011, p. 86). 

Preservar a memória da instituição significa não apenas 
sobreviver à cultura do esquecimento, mas deve-se, sobretudo, 
a uma necessidade de legitimar a natureza dos valores atribu-
ídos ao patrimônio institucional, analisando e redefinindo va-
lores e critérios, os quais podem vir a sofrer ou não mudanças 
na organização da estrutura física e social da instituição. Será 
que tudo isso realmente funcionou nos diversos períodos da ad-
ministração pública brasileira? Como era realizada essa gestão 
documental no passado para garantir a disseminação das infor-
mações no futuro? 

Para responder a essas duas perguntas, abordamos, de 
forma exploratória, as políticas de preservação da memória 
institucional e acesso aos documentos públicos, nos ciclos his-
tóricos de formação e desenvolvimento político e econômico do 
Estado brasileiro.
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Gestão da memória institucional no Estado patrimonialista

O patrimonialismo, como primeiro modelo de adminis-
tração do Estado, repercutiu em regimes de governo em que o 
controle social era exercido de forma arbitrária, sem a partici-
pação da sociedade civil. Consequentemente, a construção do 
patrimônio documental também sofre interferência direta do 
poder dominador dos governantes, que decidiam sobre as for-
mas de gestão da memória e dos documentos de valor histórico. 
Destaca-se o fato de que não havia distinção entre a adminis-
tração de bens públicos e de bens particulares, pois tudo o que 
existia nos limites territoriais de seu “reinado” era tido como do-
mínio do soberano.

Reportamo-nos ao Estado Imperial, a partir de 1808, para 
analisarmos a instalação da coroa portuguesa no Brasil e a insti-
tucionalização dos primeiros aparelhos culturais:

• a imprensa régia, que deu início à imprensa escrita no 
país, lançou “A Gazeta do Rio de Janeiro”, que foi o pri-
meiro periódico brasileiro e tinha como atribuição di-
vulgar toda informação oficial emanada do poder real;

• a Biblioteca Nacional, chamada de Fundação Biblioteca 
Nacional, foi trazida para o Brasil a partir de 1810, 
sendo sua consulta franqueada ao público após 1814. 
Possuía cerca de 60 mil volumes; 

• e o Arquivo Nacional, fundado em 2 de janeiro de 1838, 
era chamado de Arquivo Público do Império e só rece-
beu a denominação de Arquivo Nacional em 1911.

Apesar da institucionalização desses três equipamen-
tos a nível nacional, percebemos o domínio particular da co-
roa portuguesa sobre a memória histórica de seu próprio país, 
Portugal, sendo capaz de transferir territorialmente documen-
tos históricos importantes para a sociedade civil da sua nação. 
Assim, a criação desses equipamentos culturais primeiro resga-
tou a história portuguesa, para, num segundo momento, cons-
truir a história particular da nação brasileira.
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Dessa forma, evidenciamos que um dos documentos his-
tóricos desse período foi a primeira Constituição brasileira, a 
Carta de 1824, cujas leis vigoraram durante todo o período im-
perial.² O documento estabeleceu a Monarquia Constitucional, 
com governo centralizado; sistema representativo com Senado 
e Câmara dos Deputados; quatro poderes políticos harmônicos 
– Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador – este último 
exercido pelo Imperador. O direito de votar e de se eleger estava 
vinculado à posição social e patrimônio financeiro, o que excluía 
a maior parte da população.

Em 1834, um Ato Adicional introduziu modificações 
na Constituição de 1824. O Conselho de Estado foi extinto, 
Assembleias Legislativas provinciais foram criadas, e a cidade do 
Rio de Janeiro, transformada em município neutro da corte. A 
Regência Una foi instituída no lugar da Trina. Eleita por vota-
ção nacional, fortaleceria os setores aristocráticos regionalistas 
e federativos. 

Em 1847, foi criado o cargo de Presidente do Conselho de 
Ministros, também chamado Chefe de Gabinete, cargo seme-
lhante ao de primeiro-ministro nos países europeus. O regime 
tornou-se, então, parlamentarista, desde essa data até a procla-
mação da República (1889). 

Em contraditório, as mudanças econômicas e sociais, 
a partir da metade do século XIX, levaram à proclamação da 
República. A Guerra do Paraguai (1864-1870), que obrigou o 
Brasil a contrair empréstimos vultosos e provocou um desequilí-
brio financeiro, acirrou a insatisfação com o regime monárquico. 
Além disso, a classe média, formada por profissionais liberais, 
funcionários públicos e estudantes, queria mais liberdade e po-
der de decisão. A sucessão do trono também era questionada, 
visto que D. Pedro II tinha apenas filhas mulheres. A princesa 
Isabel, que assumiria o poder após a morte do pai, era casada 
com um francês, o que levantava o temor de o país ser governado 
por um estrangeiro. 

Outro documento histórico surge com a abolição da escra-
vatura, a “Lei Áurea”. A abolição, que também colaborou para o 
fim do Brasil Império, ocasionou a perda de apoio das elites agrá-
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rias, prejudicadas com a decisão do governo de não as indenizar 
de acordo com o número de escravos alforriados. 

Desgastado, o Império tentou promover reformas na or-
dem política. Um novo Ministério da Guerra foi formado, sob 
o comando de Afonso Celso de Assis Figueiredo, o visconde de 
Ouro Preto. Ele ficaria responsável por garantir a sucessão da 
monarquia. 

Apesar da descrença em relação à Monarquia, o movimento 
de 15 de novembro de 1889 não contou diretamente com a par-
ticipação popular. No Rio de Janeiro, os republicanos pediram 
ao Marechal Deodoro da Fonseca para comandar o movimento 
revolucionário que substituiria a Monarquia pela República. Na 
manhã de 15 de novembro de 1889, sob o comando do marechal 
Deodoro, tropas saíram às ruas para derrubar o Ministério de 
Ouro Preto, que foi deposto.

O regime patrimonialista vigorou de forma predominante 
até a segunda metade do século XIX, quando algumas razões 
forçaram os governos a adotar uma nova forma de administra-
ção. Destacamos como fatores dessa mudança o surgimento de 
organizações de grande porte, o processo de industrialização e 
as demandas sociais emergentes que fossem capazes de atender 
aos anseios de comerciantes, industriais e da sociedade em geral.

Gestão da memória institucional no Estado burocrático

A imposição do processo de desenvolvimento nacional le-
vou o Brasil a buscar um Estado mais organizado administrativa 
e economicamente. Enquanto, no mundo, a burocracia surgia 
envolta pelo capitalismo e pela democracia, no Brasil, ela surge 
no período militar e se desenvolve na ditadura.

Havia uma necessidade de prestação de serviços públicos 
mais eficientes, que combatessem a corrupção e o nepotismo, 
tão constantes na administração patrimonialista. Dessa forma, a 
administração burocrática estabeleceu a separação entre a coisa 
pública e a coisa privada, criando regras legais e operacionais 
para atender ao crescimento das demandas sociais e aos papéis 
econômicos da sociedade. Destacamos como um dos pontos al-
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tos dessa administração o período desenvolvimentista, como 
referencial de crescimento econômico, visando também à auto-
nomia financeira do país. Peter Evans (1995, p. 12) observa que 
o Estado desenvolvimentista:

Consegue desenvolver mecanismos institucionais que permi-
tem à sua burocracia manter contato permanente com grupos 
e classes sociais estratégicos, de modo a coletar informações 
necessárias para o processo decisório e a legitimá-lo por meio 
de uma participação ativa desses setores na tomada de decisão, 
sem, no entanto, deixar que o Estado se torne presa dos inte-
resses imediatos e privatizantes desses grupos.

 O que ocorreu no Brasil foi uma política de controle das 
informações governamentais, para se manter o sigilo acerca de 
documentos que poderiam servir ao interesse particular da so-
ciedade civil. O decreto nº 27.583, de 14 de dezembro de 1949, 
sancionado na época em que o Brasil atravessava a Guerra Fria, 
foi considerado o primeiro instrumento legal de classificação de 
informações sensíveis à segurança do Estado, segundo Rodrigues 
(2011, p. 265). Esse decreto teve implicação no âmbito militar 
e na própria administração pública, pelo fato de definir as clas-
sificações de sigilo, as tipologias documentais, a tramitação de 
documentos com informações sigilosas e até mesmo a forma 
de destruição de documentos classificados. Dessa forma, pela 
primeira vez, as informações sensíveis à segurança nacional 
passaram a ser classificadas como “ultrassecretas, secretas, con-
fidenciais e reservadas”.

 Esse período também é marcado pelo golpe de 1964, que 
instaurou a Ditadura Militar Brasileira e uma série de violações 
dos direitos humanos, entre os quais evidencia-se o direito de 
acesso às informações públicas, abrangendo arquivos e docu-
mentos de instituições governamentais. Não era permitido que 
o cidadão tivesse o acesso franqueado às contas do Estado, ao 
controle do dinheiro público e das inúmeras ações governamen-
tais exercidas pelos seus representantes políticos.
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Entre os anos de 1964 e 1969, foram criados dezessete 
Atos Institucionais, regulamentados com intuito de legitimar 
as ações políticas dos militares no combate à corrupção e à sub-
versão. A história apresenta que, nesse período, comitês repre-
sentados por filhos, esposas, outros parentes e amigos de presos 
políticos lutavam incansavelmente pela liberação das provas tes-
temunhais, bem como pela liberdade de expressão e participação 
da sociedade civil nas decisões políticas do Brasil. 

Com a sanção do decreto nº 60.417, de 11 de março de 
1967, nota-se uma ampliação do objeto de controle das informa-
ções sigilosas pela administração pública: 

Art. 1 - As normas estabelecidas no presente Regulamento têm 
por finalidade regular o trato de assuntos sigilosos tendo em 
vista sua adequada proteção, particularmente no que diz res-
peito ao recebimento, manuseio, segurança e difusão de docu-
mentos considerados sigilosos. 
[...] Art. 2 - São assuntos sigilosos aqueles [sic] que, por sua natu-
reza, devam ser de conhecimento restrito e, portanto, requeiram 
medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. 

Como uma das últimas ações contraditórias da política 
de informação no período ditatorial, foi sancionado o decreto 
nº 79.099, de 6 de janeiro de 1977. Nessa época, quem estava à 
frente do governo federal era o general Geisel, e uma promessa 
de abertura política era incoerente frente à normatização desse 
dispositivo legal: 

Art. 3 - Os Ministérios Militares e Civis e os órgãos da Presi-
dência da República deverão elaborar ou atualizar suas próprias 
instruções ou ordens, com base nas prescrições do Regulamen-
to para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, e distribuí-las aos 
respectivos órgãos subordinados, com a finalidade de determi-
nar a execução de pormenores relativos ao assunto, peculiares 
a cada Ministério ou órgão.
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Gestão da memória institucional no Estado gerencialista

A necessidade de uma administração gerencialista surge 
a partir da mudança política, econômica, social, cultural e até 
mesmo tecnológica que promoveu a competitividade entre as 
nações. O Estado político em crise precisava redefinir seu papel, 
enquanto a administração pública se via forçada a atender às 
exigências de uma nova ordem mundial. Dessa forma, técnicas 
gerenciais modernas, oriundas da iniciativa privada, precisavam 
compor essa transição entre burocrático e gerencial.

De acordo com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 
Estado (1995, p. 15-16),

A administração pública gerencial emerge na segunda metade 
do século XX, como resposta, de um lado, à expansão das fun-
ções econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao desenvolvi-
mento tecnológico e à globalização da economia mundial, uma 
vez que ambos deixaram à mostra os problemas associados à 
adoção do modelo anterior. A eficiência da administração pú-
blica – a necessidade de se reduzir custos e aumentar a quali-
dade dos serviços, tendo o cidadão como benificiário – torna-
-se então essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a 
ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência e 
qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvi-
mento de uma cultura gerencial nas organizações.

Na transição entre a administração burocrática e a admi-
nistração gerencial, no final da década de 1980, a Constituição 
Federal definiu os documentos públicos como patrimônio cultu-
ral do país. Esse patrimônio constitui a memória da sociedade, 
implicando a preservação e disponibilização de acesso à informa-
ção pública. Assim, os documentos arquivísticos vinculados às 
organizações tornam-se passíveis de interesse público. Podemos, 
então, transcrever algumas determinações sobre o assunto:

1) a Constituição Federal de 1988 institucionalizou a obri-
gatoriedade da proteção aos documentos históricos e também o 
acesso às informações públicas: 
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Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios: [...] III - proteger os documen-
tos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultu-
ral, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; [...].
Art. 37, cap. XXII, § 3°, II - o acesso dos usuários a registros 
administrativos e a informações sobre atos de governo, obser-
vado o disposto no art. 5º, X e XXXIII. 

2) a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a 
Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, sancionando 
que: 

Art. 1º - É dever do Poder Público a gestão documental e a pro-
teção especial a documentos de arquivos, como instrumento de 
apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico 
e como elementos de prova e informação.
Art. 2º - Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os con-
juntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos pú-
blicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em 
decorrência do exercício de atividades específicas, bem como 
por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou 
a natureza dos documentos.
(....)
Art. 4º - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos infor-
mações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou 
geral, contidas em documentos de arquivos, que serão presta-
das no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida 
privada, da honra e da imagem das pessoas.
Art. 5º - A Administração Pública franqueará a consulta aos do-
cumentos públicos na forma desta Lei.

3) Mais recentemente, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, dispõe sobre os procedimentos das esferas governa-
mentais para garantir o acesso às informações públicas. O direito 
de acesso, previsto constitucionalmente, foi regulamentado pela 
Lei de Acesso à Informação:
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Art. 5º  - É dever do Estado garantir o direito de acesso à in-
formação, que será franqueada, mediante procedimentos obje-
tivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de 
fácil compreensão. 

Imagina-se que, diante desses instrumentos obrigatórios, 
que estabelecem a preservação dos documentos produzidos em 
todas as esferas de governo e a garantia do acesso à sociedade 
civil, a transparência das ações de um governo seja evidenciada 
por seus documentos públicos. Será que tudo isso realmente 
funciona? Respondemos essa última pergunta nas conclusões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após analisarmos vários regimes administrativos de go-
verno, é possível constatar que a informação pública representa 
todo o conteúdo informacional democrático para o exercício da 
cidadania. Porém, a cultura do segredismo e do controle da me-
mória institucional da administração pública, representada por 
documentos de cunho histórico, fez com que demorasse longos 
anos para que o acesso fosse assegurado à sociedade civil. 

Por meio desta pesquisa historiográfica e retrospectiva, 
observamos que, durante algum tempo no passado do Estado 
brasileiro, já ocorreu a elitização das informações públicas e 
que, hoje, os princípios relacionados ao ordenamento jurídico, 
para o acesso aos documentos públicos, constituem-se na po-
lítica pública de acesso à informação, reconhecida pela Lei  
nº 12.527/2011.

Dessa forma, apontamos que o Estado brasileiro demorou 
muitos anos para quebrar o paradigma do controle das informa-
ções públicas, pois seu regramento jurídico, representado pela 
série de dispositivos legais, não foi direcionado para garantir que 
o controle social pudesse ser exercido pela sociedade civil sobre a 
administração pública. Nessa arena de disputas e embates políti-
cos, só após vinte e três anos do reconhecimento do direito fun-
damental de acesso às informações públicas pela Constituição 
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Federal, foi promulgada e regulamentada uma lei para efetivação 
de uma política democrática.

Para que tudo isso realmente funcione, é preciso que haja 
uma definição política no sentido da participação popular e da 
transparência, ou seja, o apoio dos movimentos sociais por di-
reitos civis, com a participação de grupos distintos da sociedade 
na busca de informações públicas. Além disso, é necessário um 
Estado mais responsivo, que promova a governança eletrônica, 
apropriando-se da tecnologia para fins sociais por meio de re-
des abertas que disponibilizem informações íntegras, seguras 
e atualizadas. Isso depende não só das tecnologias da informa-
ção e comunicação, mas de técnicas de gestão que permitam 
um mapeamento dos processos e atividades desenvolvidas por 
cada órgão da administração pública, no intuito de estruturar 
documentos e registros que são produzidos e recebidos por essas 
instituições, servindo como referencial técnico para a disponibi-
lização pública das informações no formato eletrônico à socie-
dade civil. Um acesso equitativo à informação pública é capaz 
de promover a inclusão social, política e econômica da sociedade 
civil, reduzindo desigualdades e promovendo a sustentabilidade. 
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