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GOVERNANÇA SOLIDÁRIA: INOVAÇÃO DEMOCRÁTICA OU SLOGAN DE 
GOVERNO?

Dayana Barbosa de Quadros1

RESUMO: A Governança Solidária foi o resultado de um complexo arranjo de poder construído 
durante a gestão municipal de 2005-2008 no município de Montes Claros. Quando se fala em processos 
democráticos, não se trata apenas de garantir sua existência formal, mas de constituir organizações e 
mobilizar meios para torná-las efetivas. Este trabalho apresenta um estudo sobre o modelo de gestão 
adotado no município de Montes Claros - MG nos anos de 2007 e 2008 denominado Governança 
Solidária. A Governança Solidária, que tinha como objetivo a criação de formas mais estáveis de gestão 
democrática, através do estímulo de formas de democratização da gestão pública, seja pelo fortalecimento 
dos conselhos, seja pela aproximação com a comunidade, seja pela elaboração de orçamento, tornando 
a administração mais suscetível a cobranças para prestação de contas, para o controle social e abertura 
do processo democrático de discussão em outras esferas da gestão pública. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa realizadas a partir de observações assistemáticas e de entrevistas com atores sociais que 
participaram das atividades propostas pelo executivo municipal naqueles anos. O trabalho estabelece 
uma discussão sobre as novas formas institucionalizadas de participação e os avanços democráticos 
decorrentes do processo de reabertura política do Estado brasileiro em contextos permeados por uma 
cultura política conservadora e elitizada. Mas, particularmente, discute como a Governança Solidária se 
insere como um arranjo institucional que avança em termos democráticos com ampliação da participação 
e do controle social no município de Montes Claros – MG, marcado por uma cultura política baseada na 
velha política do cabresto e do favor. Concluindo-se que embora não tenha conseguido grandes avanços 
no que tange ao controle do orçamento e das obras públicas municipais, contribuiu para o exercício e a 
transformação da cultura de participação.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura política; Democracia; Participação.

INTRODUÇÃO

A democracia surge e ressurge em vários discursos e contextos, assumindo formas diferentes 
e, muitas vezes, antagônicas. Segundo Barreto (2004), a democracia não pode ser considerada uma 
construção coesa. Para ele há divergências quanto à sua definição, às suas instituições, sua finalidade, 
suas condições de existência e aos direitos e liberdades políticas reservados aos indivíduos.  

Atualmente existe vasta literatura sobre o assunto e conta-se com um aparato metodológico 
próprio e com instituições de pesquisas voltadas somente para o acompanhamento e monitoramento das 
novas experiências democráticas. 

Em grande medida, as respostas sobre o tipo e o desempenho obtido pelas democracias novas 
são determinadas pelo entendimento que a ciência política desenvolveu sobre a democracia. A opção 
teórica realizada pela disciplina delimita o objeto de observação e influencia o diagnóstico sobre o 
desenvolvimento dos novos regimes. Dessa forma, a discussão sobre a democracia ganhou um forte 
aspecto normativo, cuja pergunta é: qual concepção de democracia se deve adotar? A escolha de um ou 
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outro conteúdo de democracia implica a incorporação de um conjunto de axiomas específicos e o privilégio 
de alguns aspectos da realidade em detrimento de outros. Sartori (1994) afirma que a democracia possui 
um sentido literal claro (governo do povo), mas que não corresponde à sua real forma. Para ele até os 
anos 40, as pessoas sabiam o que era democracia e gostavam dela ou a rejeitavam; mas depois disso, 
dizemos gostar dela, mas não sabemos mais o que ela é. Tudo passou a ser democracia. Mas para ele 
democracia se refere sempre à democracia política, e afirma que uma democracia só existe à medida que 
seus ideais e valores dão-lhe existência.

Por sua vez, Dahl (2001) considera que “democracia” é uma denominação que os gregos 
encontraram para definir sua forma de governo de cunho popular e outros nomes poderiam classificar 
outras formas de governo baseadas de alguma maneira no povo. Por exemplo, os romanos escolheram o 
termo “república”. Para Dahl, a democracia poderia ser “inventada e reinventada de maneira autônoma 
sempre que existirem as condições adequadas”. Por “condição adequada”, entende-se um povo livre de 
interferências exteriores e que adota uma “lógica da igualdade” (Dahl, 2001), abolindo diferenciações 
entre os indivíduos e conferindo o mesmo status político a grande parte da população. Em um segundo 
momento, Dahl (2005) desiste de empregar o termo “democracia”, que deveria ser guardado para indicar 
um “sistema político que tenha, como uma de suas características, a qualidade de ser inteiramente, ou 
quase inteiramente, responsivo a todos os seus cidadãos” (DAHL, 2005: p. 26). Em seu lugar, para 
classificar os regimes existentes, o autor entende que seria melhor utilizar a palavra Poliarquia, que 
seriam sistemas relativamente (mas incompletamente) democratizados, ou seja, regimes que foram 
substancialmente popularizados e liberalizados. A nova definição de democracia derivaria da observação 
da realidade. 

O Estado democrático moderno, é um prosseguimento do Estado liberal (BOBBIO, 2000). A 
passagem histórica ocorreu em função das reformas eleitorais, ocorridas no século XIX, que ampliaram o 
sufrágio e estenderam o direito de voto à maioria da população, pelo menos à parcela do sexo masculino. 
Portanto, a representação política não é o fato que caracteriza a nova manifestação da democracia, mas, 
sim, a participação popular no sistema eleitoral de escolha de representantes.

Este artigo é fruto da pesquisa realizada para o elaboração de dissertação para conclusão do mestrado 
em Desenvolvimento Social, que teve como principal objetivo estudar experiência adotada no município 
de Montes Claros, que denominou-se Governança Solidária sobre o espectro da democratização.

DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

A teoria democrática participativa é uma tentativa de oferecer opções ao modelo “ortodoxo” e 
dominante, caracterizado pela competição eleitoral e pela redução das possibilidades de participação 
da maioria da população ao ato de votar. A nova proposta traz outras possibilidades de instituições, 
rediscute a ampliação das condições de igualdade necessárias à democracia e redimensiona o papel do 
cidadão comum, recolocando-o no centro do processo político. 

Como fenômeno histórico e discussão teórica moderna, a participação política é efeito do processo 
de superação de uma estrutura social estratificada e imóvel, característica da Europa ocidental medieval. 
Segundo Avelar (2004, apud BARRETO, 2004), os marcos desse processo são as revoluções industrial 
e burguesa, localizadas nos séculos XVIII e XIX. A mudança empreendida extinguia, pelo menos 
formalmente, a relação de correspondência entre posição social e possibilidade de atuação política.

Tocqueville (1987) é um dos principais autores a compreender a importância das transformações 
da sua época. O autor as define como um processo “universal”, “durável” e “providencial” de 
desenvolvimento da igualdade (TOCQUEVILLE, 1987: p. 09). A eliminação dos limites formais entre 
as classes sociais cria a possibilidade de incorporação de uma imensa massa de pessoas ao processo 
político.  Dessa forma, a igualdade de status permite a discussão sobre as possibilidades de participação 
política do cidadão comum na comunidade política (MARSHALL, 1967). 

Em um sentido amplo, participação política pode ser entendida como toda atividade que mantém 
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alguma relação com a política, tal como votar, assistir a um programa eleitoral, ir a comícios, dentre 
muitas outras possibilidades. No entanto, nem todas as atividades relacionadas com a vida política da 
polis influenciam as decisões públicas tomadas no seu âmbito. Dessa forma, fez-se necessário elaborar 
um sentido estrito, onde a participação é definida como uma ação empreendida por indivíduos ou grupos 
que têm por objetivo influenciar o processo político (AVELAR, 2004 apud BARRETO, 2004: p. 42). 
Contudo, pode-se afirmar que estudos de participação política tratam das chances reais de cidadãos 
comuns tomarem parte e terem suas opiniões consideradas na formulação de políticas aplicadas à 
coletividade. 

Bobbio (2004) classifica a participação política em dois tipos: indireta e direta. A forma indireta 
refere-se à escolha de representantes. Essa posição é adotada pelos modelos democráticos procedimentais 
e confere à participação política a função de controlar o corpo dirigente, por meio da possibilidade de 
reconduzi-los aos cargos ou não. Suas estruturas de participação mais importantes estão ligadas aos 
mecanismos de competição entre as forças políticas e são geralmente institucionalizadas nas normas que 
dizem respeito ao processo de renovação dos cargos públicos (BOBBIO, 2004: p. 890). 

O tipo de participação direta é associado à repetição da experiência grega. Apesar de constituir 
um aspecto importante, a operacionalização da democracia direta não é o maior empecilho alegado pelos 
críticos da participação política do cidadão comum. As principais razões referem-se à sua incapacidade 
de tratar questões políticas que escapem à sua esfera privada de ação e ao seu baixo nível de interesse 
e disposição para discutir assuntos políticos. Para Barreto (2006) o aspecto pedagógico refuta parte 
importante das críticas e reinterpreta dados empíricos sobre a apatia e a incapacidade do cidadão 
comum de dissertar sobre assuntos políticos. O exercício da participação política prepara o indivíduo 
e a comunidade para a própria participação e para pensar formas de institucionalizá-las. Logo, para 
os participativistas, a participação constitui um fim em si mesmo. Faz-se necessário criar canais de 
participação, encontrar formas de permitir ou ampliar o acesso do cidadão comum às arenas decisórias, 
a fim de que possa aprender e desenvolver sua capacidade de fazer opções políticas.

O PROCESSO DEMOCRÁTICO NO BRASIL

A história da democracia no Brasil é marcada por idas e vindas, avanços e retrocessos operados 
pelos diversos tipos de Estado. Apesar dos avanços constitucionais, ou seja, normativos, na prática o 
ideal democrático não esteve presente nas principais cenas do país, consolidando-se antes como um 
discurso para a acomodação das massas em prejuízo de uma prática de ampliação da cidadania. 

Para Kinzo (2001), a democratização que se iniciou no Brasil com a restauração do governo 
civil não foi o produto de uma ruptura com a antiga ordem autoritária. Isto implica que a reconstrução 
do sistema político deu-se através de acomodações e do entrelaçamento de práticas e estruturas novas 
e antigas, combinação esta que estruturou as opções e estratégias seguidas pelos principais atores do 
processo político. Para ela salientar este ponto não significa desconsiderar os avanços democráticos 
conquistados, os quais são, em grande medida, o produto da dinâmica política introduzida pelo próprio 
processo de democratização. Observando o sistema político no Brasil de hoje, não há como negar que se 
trata de um regime com claros contornos de uma democracia. Ao serem tomadas como referência as duas 
dimensões da poliarquia caracterizadas por Dahl (2005), o país ampliou significativamente as condições 
de contestação pública e participação política. 

A Constituição de 1988 foi um marco decisório para a história constitucional republicana 
brasileira. Ela inaugura um novo Estado, democrático e de direito. Diferentemente das demais cartas 
do período republicano, esta prescreve que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta constituição” (BRASIL, 2012).

Sem dúvidas a participação popular na elaboração da carta constitucional contribui sobremaneira 
para a legitimação da mesma, ao mesmo tempo em seu artigo 14 torna textual e estabeleceu os preceitos 
formais de garantias de participação na vida política do país e as formas para a sua execução. O ideal 
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democrático é de fato estabelecido formal e socialmente. O preâmbulo da constituição de 1988, afirma a 
construção de um Estado Democrático, com liberdades individuais, sociais, apelidada por muitos como 
a “constituição cidadã”.

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS NO CONTEXTO DA DEMOCRATIZAÇÃO

Segundo Santos (2005) o Brasil é uma sociedade com longa tradição de política autoritária. 
A predominância de um modelo de dominação oligárquico, patrimonialista e burocrático resultou na 
formação de um Estado, um sistema político e uma cultura caracterizada pelos seguintes aspectos: a 
marginalização política e social das classes populares, ou a sua integração através do populismo e do 
clientelismo; a restrição da esfera pública e a sua privatização pelas elites patrimonialistas.

Ao analisar a política do município de Montes Claros (MG) nos anos cinquenta Pereira (2002) 
afirma ter constatado a existência de um sistema político autoritário e violento.

O predomínio deste sistema político no município e na região parece ter se prolongado 
pelas décadas seguintes e ainda na atualidade, apresenta forte condicionamento sobre 
as noções da população e da classe política acerca dos deveres do poder público e, 
fundamentalmente, na distribuição entre os seus interesses e os interesses privados. A 
mais viva demonstração disso é a vitalidade com que o favor se manifesta nos processos 
políticos e sociais ainda hoje, funcionando como um obstáculo direto ao surgimento de 
práticas políticas efetivamente democráticas (PEREIRA, 2002, p. 2008).

 
Outras análises corroboram com a ideia anterior, Oliveira (2000) em seu livro intitulado “Nova 

Cidade, Velha Política”2 ao analisar o município a partir dos anos 60, ano em a cidade que experimenta 
enorme crescimento econômico com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
– SUDENE, descreve que o desenvolvimento da mesma se deveu e se articulou pela capacidade de um 
grupo de poder local, enquanto classe, em promover a justaposição dos interesses tradicionais com os 
interesses dos novos empresários, defendendo um projeto político conservador e patrimonialista, que 
teve na SUDENE e no governo do Estado importantes argumentos para o reforço e a continuidade de 
tais práticas. 

Oliveira (2000) afirma ainda que todos os processos de desenvolvimento engendrados na região, 
principalmente após a inserção da região Norte de Minas na área da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste - SUDENE, até mesmo os avanços nas formas de participação, tiveram um caráter ardil em 
sua condução:

Estes projetos geram formas modernas de política populista, quando à população é 
colocada a necessidade de se reunirem em suas associações comunitárias para receberem 
recursos do governo e suas reivindicações básicas passam a ser discutidas no âmbito dos 
projetos e ao serem atendidas, tomam a forma de benefício governamental. (OLIVEIRA, 
2000, p.113).

Para a autora os programas e projetos empreendidos com vistas ao desenvolvimento econômico 
da cidade e região na segunda metade dos anos 70, inovaram muito mais na ordem política, já que 
introduziram formas populistas de se fazer política do que de fato contribuíram para a transformação 
social, uma vez utilizaram se de organizações sociais como sindicatos para que estes fossem espaços 
de discussão apenas de metas dos projetos, roubando-lhes o caráter de discussão política, garantindo 
o controle político das elites e reafirmando uma ordem social autoritária e conservadora, tendo no 
clientelismo o mecanismo regulador da participação política. 
2  OLIVEIRA, Evelina Antunes F. de. Nova Cidade, Velha Política: Poder local e desenvolvimento Regional na 
Área Mineira do Nordeste. Maceió: Edufal, 2000. 216p.
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Somente com a composição da administração municipal eleita em 1982, há um rompimento 
com a política praticada no município até aquela data. Ao eleger um advogado radialista que com o seu 
programa “Boca no Trombone”, programa que alcançou elevados índices de audiência, conseguiu não 
apenas penetração popular, mas conseguiu imprimir a ideia da população de participar da administração. 
Outro fato que merece destaque é a própria origem social do prefeito eleito, já que desde a década de 
1960 o cargo era ocupado apenas por nomes oriundos da elite agrária local, o que torna emblemático 
para a época a eleição de um jovem de classe média com fortes bases populares construídas desde a sua 
eleição como vereador no ano de 1976. 

Assim como o executivo, o legislativo municipal ganha novos nomes, e mais uma vez, contrariando 
a política tradicional praticada até então no município, onde o personalismo era um traço marcante e 
natural, onde famílias da elite local, permaneceram ao longo da história concentrando poder, decisão e 
solidificando seus próprios interesses. Entretanto essa nova composição consegue ainda que de maneira 
incipiente romper com esse elitismo político.

A eleição de representantes de classes eleitos pelo PMDB, como foi o caso dos vereadores José 
Paulo Ferreira Gomes e Geraldo Honorato Marques, um sindicalista e metalúrgico, o outro professor, 
representante da Associação de Professores, respectivamente, conseguem agregar à política, setores antes 
alheios aos processos decisórios da cidade e muito mais que isso, conseguem trazer à tona a importância 
da organização de tais entidades para a busca de representatividade e de luta pelos interesses de classe.

Profissionais liberais como contador, dentista prático, cartorário, radialista, comerciantes, 
sapateiro, muitos destes oriundos e eleitos pela população de bairros periféricos da cidade como é o caso 
do sapateiro Osmar Pereira da Silva do PMDB, que além de sapateiro, estava à frente da associação do 
bairro Maracanã, bairro pobre da região sul de Montes Claros. Ao entrevistar um dos vereadores eleitos 
naquele ano, afim de entender um pouco melhor como se desenvolveu o processo político naquelas 
eleições no âmbito municipal, verificamos que embora as administrações municipais que se seguiram 
não fossem compostas em sua maioria por opositores à elite local, um fator foi preponderante durante 
essas eleições, o crescimento e o fortalecimento dos partidos políticos de oposição e o fortalecimento 
dos movimentos populares, peças fundamentais para a deflagração de um novo sentimento em relação à 
vida política do município, talvez seja possível entender esse processo eleitoral como o nascimento de 
uma possibilidade de fazer diferente. 

A mobilização empreendida durante o processo, as reuniões nos bairros, a união dos sindicatos, 
tudo isso fez emergir um novo modelo de se fazer política e de algum modo rompia com o conservadorismo 
e o elitismo presentes até então.

Embora a partir da eleição de 1982, a política de Montes Claros tenha ganhado nova configuração, 
sendo influenciada pelo processo de democratização do país, na prática, o poder político e as práticas 
políticas pouco se alteram, a alternância se dá apenas entre os dois grupos políticos, apenas com novos 
nomes representando os mesmos grupos. Sendo que entre os anos de 1997 e 2004 exerceu por dois 
mandatos um representante das elites agrárias, o Jairo Ataíde Vieira (PFL), presidente da Cooperativa 
Agropecuária Regional de Montes Claros, que trazia como herança o modo de fazer política das elites 
agrárias, com alta concentração de poder e autoritarismo, baseados na construção de laços de favores, 
representando a sociedade rural e os grandes fazendeiros de Montes Claros.

Diante desse quadro, a configuração política do município é polarizada por dois grupos, um 
representando a tradição e as elites de Montes Claros e outro grupo representando o populismo como 
bandeira política. Sendo Jairo Ataíde e Tadeu Leite seus principais expoentes respectivamente. 

Em 2004, nessa conjuntura de polarização política, a disputa eleitoral é marcada pela inserção 
de um novo grupo, representado pelo candidato Athos Avelino Pereira (PPS), oriundo do grupo dos 
populistas da sigla do PMDB, formando uma nova e inesperada aliança política com o Partido dos 
Trabalhadores (PT), tradicionalmente identificado pela oposição aos dois grupos de poder de Montes 
Claros, constituindo-se uma alternativa política frente ao populismo, que tinha como representante o 
ex-prefeito Luiz Tadeu Leite (PMDB) e à política das elites, sendo representada pelo deputado Gil 
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Pereira (PP) apoiado pelo então prefeito Jairo Ataíde. Como fato inédito desde a emancipação político-
administrativo do município as eleições foram disputadas em segundo turno pelos candidatos Athos 
Avelino Pereira (PPS) e o ex-prefeito Luiz Tadeu Leite (PMDB). A vitória da aliança PPS/PT na figura 
do Athos Avelino, representou uma surpresa e uma resposta à política praticada no município.

Embora eleito, Athos Avelino (PPS) não contasse com uma base política sólida, já que não tinha 
o apoio político de importantes lideranças locais, estaduais e federais, já que estava fora dos grupos 
estabelecidos da tradição elitista ou do populismo, sendo necessário então a implementação de uma nova 
estrutura para se de buscar respaldo político junto à população e fortalecimento do seu grupo.

A GOVERNANÇA SOLIDÁRIA COMO ALTERNATIVA POLÍTICA

Embora a aliança com o Partido dos Trabalhadores tenha sido considerada fundamental para a 
eleição do Athos Avelino (PPS), a ideia era criar uma estrutura que não tivesse a marca do Partido dos 
Trabalhadores, mas que trouxesse uma nova marca, e que imprimisse a sigla do Partido Popular Socialista 
que não se vinculasse a nenhum outro partido. Assim, adota-se a estrutura implementada no município 
de Porto Alegre pelo prefeito José Fogaça (PPS), que tinha como principal bandeira a articulação dos 
mecanismos de participação popular existentes no município, herdados das administrações do PT no 
município com as ações de Governança Solidária Local, entendidas como ações de ampla participação 
dos cidadãos. Assim, A Governança Solidária seria um modelo de gestão pública municipal focado na 
participação popular e no direcionamento de parte do orçamento público. Segundo seus idealizadores, a 
Governança Solidária tinha como principal objetivo incentivar e garantir a participação dos cidadãos na 
gestão da cidade visando promover o desenvolvimento das comunidades e pessoas. O meio para tanto 
seria a construção e potencialização de espaços e mecanismos de convivência democrática, solidária 
e cooperativa tanto entre os indivíduos como entre a sociedade e o poder público. Construir melhores 
condições de vida de forma participativa com o mecanismo privilegiado das relações sociais em forma de 
redes de convivência reais. Estava também como horizonte o fomento do protagonismo dos indivíduos 
na construção da cidade e seus espaços de convivência. Um desenvolvimento com a participação do 
maior número de pessoas possível.

A ideia da Governança Solidária, originária de Porto Alegre durante a administração do prefeito 
José Fogaça (PPS), foi adotada em Montes Claros com pequenos ajustes. O fato do partido no poder ser 
então o mesmo do prefeito daquela capital facilitou a transposição do modelo. No entanto, o primeiro e 
talvez o maior obstáculo para implantação desta proposta de gestão participativa em Montes Claros foi 
justamente as raízes históricas das relações sociais coronelistas, tradicionais e autoritária. A tradição aqui 
presente remetia ao oposto da participação política, ao protagonismo social e político. O autoritarismo e 
a não democracia ainda eram e são mecanismos utilizados pelas gestões públicas de forma geral. 

O Decreto que instituiu a Governança Solidária trazia consigo a instituição do “território” 
como elemento de transformação sócio-político-econômico, representando o lócus privilegiado para 
novas formas de participação, de parceria e para o estabelecimento de redes sociais que participem 
efetivamente da formulação de políticas e programas. Para tal fim, o município foi dividido em treze 
(13) polos regionais. 

A proposta previa como ação descentralizadora a criação em cada território de uma região 
administrativa coordenada por uma Unidade Administrativa Intersetorial - UAI, que tinha como 
atribuições principais planejar, controlar e executar as articulações de programas intersetoriais de natureza 
territorial, estabelecer os pactos de corresponsabilidade com a comunidade territorial para execução 
das ações intersetoriais e coordenar os processos participativos territoriais. Esta unidade era formada 
por técnicos de diversas secretarias fins da Prefeitura e coordenada por um membro da Secretaria de 
Governança Solidária. Na prática era uma instância onde se recebia demandas imediatas da comunidade 
e se repassava para as secretarias responsáveis para a solução das mesmas. Um grande problema era o 
caráter de improvisação das mesmas, pois na maioria dos polos funcionavam em prédios públicos como 
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unidades escolares e postos de saúde, já que faltavam espaços específicos na maioria deles. 
Associado a essa estrutura Território/UAI, criou-se, como proposta de ampliação da participação 

popular, a Casa da Cidadania, como proposta de um espaço de interação entre os diversos conselhos 
municipais, a Escola da Cidadania, que estimularia a organização e o envolvimento dos cidadãos com a 
gestão do município, e o Orçamento Participativo – OP, que se constituiria como o principal instrumento 
de mobilização e ampliação de participação efetivamente levada a cabo.

Foram promovidos uma série de cursos de formação para os conselheiros e para membros do 
poder público municipal com o objetivo de capacitá-los para as novas experiências de gestão então em 
andamento. Os gestores empenharam longos dias e muitas horas na preparação e implantação deste 
modelo de gestão. Durante todo o ano de 2007 e parte de 2008 a Governança Solidária mobilizou a maior 
parte da administração municipal.

Na teoria, toda a estrutura organizacional criada pela administração Municipal aproximaria o 
cidadão comum das decisões do executivo municipal. Entretanto, é importante analisarmos de maneira 
a respondermos à questão inicial a que nos propomos. Por isso além de uma análise reflexiva sobre o 
processo de implantação, para subsidiar nossas reflexões lançamos mão de entrevistas semiestruturadas 
com participantes do processo: delegados do Orçamento Participativo, Coordenadores de UAI’s e 
gestores ligados à Secretaria Municipal de Governança Solidária.  Um detalhe importante, mas por 
poucos percebidos, na compreensão do projeto que fora implementado em Montes Claros, é que embora 
a composição da administração contasse com o apoio do PT, um dos pioneiros em experiências de 
participativas na gestão pública municipal, havia, ainda que velada, uma aversão à marca Orçamento 
Participativo entre membros do PPS. O argumento era que isto poderia fortalecer o PT e consequentemente 
atrapalhar os planos de reeleição do então prefeito. No entanto, os argumentos públicos versavam sobre 
a necessidade de inovação.   

O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA CIDADE

O Orçamento Participativo OP em Montes Claros, elemento que mais ganhou visibilidade dentro 
da proposta de Governança Solidária, teve início efetivo no ano de 2007, dois anos após o início da 
administração do Prefeito Athos Avelino. Embora tardiamente implementado, já existiam, ainda que de 
maneira tímida, algumas condições favoráveis à sua implementação.

A articulação com instâncias organizadas da sociedade já estava presente na administração 
municipal, manifestando-se principalmente nas relações com os conselhos gestores, com as associações 
de bairro e comunitárias. Através da contratação de uma consultoria especializada pela prefeitura via 
gerência de Assuntos Comunitários ligada à Secretaria de Governo do município, realizou um curso de 
capacitação para conselheiros municipais3, cujos objetivos eram informar o real papel dos conselhos 
municipais para o controle social das políticas públicas do município. Além das já instituídas Unidades 
Administrativas Intersetoriais – UAI’s, que tinham por objetivo aproximar a administração e os serviços 
à comunidade. Toda concepção, formato e execução teve início com a então Secretaria Municipal de 
Governo que era detentora de grande força política e ainda de grande poder de articulação com as demais 
secretarias.

Ao entrevistar uma liderança comunitária que também atuava como conselheira no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA no ano de 2008 a mesma afirmou:

Na administração de Athos Avelino houve sim uma mudança na relação com os conselhos 
municipais, eu sou conselheira há algum tempo, representando a sociedade civil, já fui 
conselheira em outras duas administrações, e nunca tivemos uma capacitação e também 
nunca fomos ouvidos pelos secretários, agora, além da capacitação que tivemos com o 
Prof. Rudá Ricci, o secretário de Políticas Sociais nos chama para discutir as propostas, 

3  Informação repassada pela Secretaria Municipal de Governança Solidária.
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somos consultados, essa foi a primeira vez que eu vejo. E olha que eu sou velha de casa. 
(Conselheira do CMDCA).

Embora se constituísse como nuances favoráveis, a descentralização administrativa legalmente 
instituída e essa aproximação como setores organizados da sociedade civil na prática ela enfrentou 
problemas para a sua efetivação. A articulação política dentro do território, considerada necessária para se 
engendrar um sistema de planejamento que visasse à compreensão de questões consideradas estratégicas 
pelo poder público, tornou se difícil e sendo um dos pontos de estrangulamento da proposta. 

Nós coordenadores de UAI não tínhamos nenhuma autonomia, ficávamos sendo 
pautados por quem era liderança tadeuzista e quem não era, pra ter cuidado, ficar de olho 
nos fuxicos, isso principalmente no início, porque depois eles chamaram os tadeuzistas 
todos por causa da eleição, só que o que a gente achou que iria fazer mesmo, que era 
ouvir a comunidade e poder dar resposta, resolver os problemas, isso não aconteceu. 
(Técnico Coordenador de UAI 1)

O termo “tadeuzista” foi utilizado para designar lideranças ligadas ao grupo do ex-prefeito Luiz 
Tadeu Leite (PMDB) que compunha o bloco populista da estrutura política do munícipio.

Apesar de formas diversas de Orçamento Participativo que vinham sendo implementadas nos 
municípios brasileiros, Renato Raul Boschi (2005), realizou um estudo onde comparou o desempenho 
desse modelo de gestão entre as capitais Salvador e Belo Horizonte. Nesse ele destaca que o nível mais 
elevado de institucionalização das chamadas administrações regionais conferiu à capital mineira um 
melhor desempenho se comparado a Salvador. Isso devido ao maior grau de “capital social” ali presente, 
sendo esse considerado um bem público, representado por atributos da estrutura social tais como 
confiança e a disponibilidade de normas e sistemas, que servem como garantia ente os atores, facilitando 
ações cooperativas (Putnam,1996). Para ele, esta institucionalização possibilitou o estabelecimento de 
uma arena pública de negociação de interesses envolvendo associações reivindicativas, movimentos 
sociais e indivíduos. 

A institucionalização da descentralização em Montes Claros se operou de maneira distinta. 
Embora as Unidades Administrativas Intersetoriais – UAI’s estivessem legalmente instituídas, estas 
foram esvaziadas de seu caráter administrativo, não dispondo de uma estrutura, física e técnica, estando 
assim limitadas para garantir o seu efetivo funcionamento. Antes disso, funcionavam apenas como 
mobilizadoras de lideranças para cumprir as agendas estabelecidas. Tecnicamente a capacidade de 
organização e operacionalização de qualquer ação que visasse o desenvolvimento local era reduzida 
e internamente a visão que se tinha é que as UAI’s funcionavam como “fiscais da prefeitura” apenas 
apontando os problemas “para e das” secretarias municipais, perdendo assim a capacidade de articular 
politicamente a solução dos problemas e demandas propostas pela população. Soma-se a isso a ausência 
de rotinas de trabalho para essas unidades, a falta de planejamento, percebido ao longo do processo de 
observação e durante as entrevistas.

Em entrevista, um dos técnicos que atuou como coordenador de uma das UAI’s, respondeu 
à pergunta sobre qual a visão ele tem sobre a importância da unidade dentro da proposta de gestão 
implementada, segundo ele:

Penso que já começou errado, se era para trazer o povo para perto da prefeitura, 
porque os coordenadores de UAI’s não podiam atuar na unidade onde se localizava sua 
residência? Ficou bem mais difícil a articulação com as comunidades, tinham medo que 
alguns poderiam apoiar vereadores ou até mesmo se candidatar. Outra coisa, a UAI não 
tinha voz dentro da prefeitura, éramos animadores de torcida. (Técnico Coordenador de 
UAI 2)
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Neste contexto a implementação do Orçamento Participativo embora adotasse o princípio da 
Governança Solidária tendo como um dos pilares a intersetorialidade que visava à articulação das 
diversas atribuições do poder executivo, de forma a superar a fragmentação na abordagem e superação 
de problemas, isso não se operou quando da implementação do OP. Foi notória a falta de articulação 
interna, embora o discurso fosse da superação da fragmentação, não houve um consenso em torno de um 
planejamento que tivesse como base as prioridades apontadas pela população. Um fato que a nós chamou 
muito a atenção foi que embora a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Estratégica, 
responsável pelo planejamento das obras, pela elaboração da peça orçamentária, a mesma não esteve 
presente de maneira ativa nos processos do Orçamento Participativo, ou pelo menos não foi possível 
fazer tal constatação. 

Ao entrevistarmos a responsável pela Secretaria de Governança Solidária, que foi a secretaria 
responsável pela execução da proposta de descentralização, quando questionada sobre como descreveria 
as UAI’s dentro da estrutura de Governança Solidária a mesma afirmou que: “foi um exercício de 
descentralização, tivemos que superar dificuldades, resistências internas (...)”. 

Já a responsável pela Coordenadoria de Desenvolvimento Territorial, principal responsável 
por estabelecer procedimentos e fluxos de comunicação com as outras secretarias e os processos de 
implantação de ações e atividades por territórios através das UAI’s durante a entrevista afirmou que 
embora houvesse uma intenção de articular os serviços e ações, a intersetorialidade não foi alcançada 
de fato. 

Assim, verificamos que a estratégia de territorialização, que implicaria na aproximação da 
administração pública municipal ao cotidiano das pessoas, e fazer com que estas participassem 
efetivamente dos processos, garantindo não apenas a criação do chamado “capital social” bem como a 
sua ampliação não se operacionalizou na prática, já que a própria estrutura não estava preparada para 
trabalhar esse capital. Capital social este, entendido como um elemento importante para a execução 
do Orçamento Participativo, já que ao trabalhar com as comunidades temas complexos de natureza 
multifacetada, por meio da intersetorialidade seria possível abordar de forma mais ampla tais situações, 
lhes dirigindo soluções de maior efetividade, contribuindo significativamente para a visão de como 
proceder à alocação de recursos públicos. 

Durante entrevista um dos técnicos que aturam como coordenador de UAI nos relatou ainda uma 
situação de cisão política que teria acontecido e que pode ter influenciado o processo de construção da 
proposta:

Aconteceu uma caça às bruxas do PT e isso foi péssimo para as nossas mobilizações 
para o OP, articulações com lideranças, muita gente boa de serviço, que entende 
de movimento social, que conhece o povo nas comunidades foram colocadas 
à margem, isso fora os que foram demitidos mesmo, como foi o caso do nosso 
gerente de assuntos comunitários. (Técnico Coordenador de UAI 2) 

O fortalecimento político da participação como centro da relação entre prefeitura e sociedade 
presente no discurso por vezes não encontrou espaço no arquétipo que se operacionalizou, sendo na 
nossa perspectiva incapaz de superar na prática a ideia de controle das ações ou manifestações que 
contrariassem as ideias postas. 

Tendo sido consideradas as primeiras plenárias do Orçamento Participativo realizadas de março 
a maio de 2007, pouco se elucidou sobre o processo de maneira mais global, apenas foi informado a data 
da realização das próximas plenárias em cada um dos polos nas quais seriam eleitos os delegados do 
Orçamento Participativo que comporiam a Comissão do Orçamento Participativo – COP, e durante todo 
o processo o que se se assistiu foi uma falta de planejamento das ações, estas foram sendo construídas 
durante o processo, sendo de difícil entendimento e assimilação para os participantes.
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Figura 5:  Esquema do OP em Montes Claros MG.

Fonte: esquema elaborado pela própria autora.
Embora a prefeitura tivesse assumido o compromisso de que no ano de 2008 as reuniões da COP 

seriam retomadas, realizou-se uma no polo Cintra, mas em função das muitas cobranças da população 
em torno do atendimento das demandas, a ideia foi abortada, não sendo mais agendada reuniões nos 
polos.

No ano de 2008 como resposta as demandas apresentadas durante o processo de construção 
do OP, diversas visitas a obras foram realizadas com a presença dos delegados da COP em companhia 
do prefeito Athos Avelino como forma de prestação de contas das atividades da prefeitura que iam ao 
encontro das demandas prioritárias definidas pela população, nas plenárias do 1º e 2º ciclos. No entanto, 
por se tratar de um ano eleitoral, essas visitas atendiam, na nossa visão, muito mais à um anseio político 
a reeleição do que de fato como uma maneira de aproximar a população da administração municipal. 
Este foi um dos grandes problemas da experiência da Governança Solidária, o fato de ter sido implantada 
em 2007 e ter a execução das demandas da população iniciada, em função do orçamento anual, no ano 
eleitoral de 2008. Nestas circunstâncias era difícil para a administração fugir da acusação de medida 
eleitoreira. 

UM POUCO DA VISÃO DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO

A experiência da Governança Solidária em Montes Claros não pode ser tratada de forma superficial. 
Por ter sido implantada em um complexo processo de disputa entre grupos políticos consolidados e 
outros em busca de sua consolidação sofreu críticas tanto de partidos da oposição quanto da situação. 
Mas foi um movimento que mobilizou centenas de gestores, de lideranças comunitárias e milhares de 
pessoas debater sobre a gestão pública e suas ações na cidade. Foi um instrumento de ampliação, mesmo 
com muitos equívocos, da democracia nas relações do poder público com a sociedade.  

Á guisa de traçar nossas conclusões, tendo como hipótese formulada que o processo de implantação 
da Governança Solidária embora tenha ocorrido sem o planejamento devido, e com pouca efetividade no 
que tange a realização de obras, o mesmo processo se consolidou, na visão dos participantes, como um 
instrumento de controle social, garantindo assim a sua instrumentalidade para a democracia.

Realizamos entrevistas semiestruturadas nas residências dos entrevistados, sendo agendado 
melhor dia e horários para a realização das mesmas. Foram gravadas em gravadores digitais de voz com 
a permissão dos entrevistados.

Para a execução da primeira etapa foram escolhidos de forma aleatória dois delegados titulares 
que participaram dos trabalhos da COP, dois técnicos que atuaram como coordenadores de UAIS e duas 
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lideranças de bairro que exerciam a função de presidente de bairro no ano de 2007. Posteriormente, 
de forma intencional em função de sua importância para nossos estudos foram então entrevistadas a 
secretária municipal de Governança Solidária e a coordenadora de Projetos Intersetoriais da secretaria 
de governança solidária.

A entrevista semiestruturada foi organizada da seguinte forma:
Identificação do entrevistado: faixa etária, escolaridade, sexo e situação rural/urbana;a) 
Os temas a serem trabalhados foram trabalhados em forma de questão.b) 

Tema 1: Reconhecimento da forma de gestão.
Questão: Quando se fala em Governança Solidária, o que você entende?
Este tema Governança Solidária foi proposto uma vez que nossa entrevista aconteceu post-facto 

e para que pudéssemos apreender a significação do processo para o entrevistado.
Tema 2: Descentralização político e administrativa.
Questão: Qual a importância da UAI dentro da Governança Solidária?
Este tema foi proposto uma vez que a proposta de descentralização política era passava pelo 

processo de territorialização e criação de unidades que coordenariam o plano regional de desenvolvimento 
de forma articulada com comunidade.

Tema 3:  Orçamento Participativo
Questão: Como você avaliaria o processo de construção do Orçamento Participativo?
Este tema buscava saber como os delegados e lideranças compreenderam o processo e se 

emitiriam alguma avaliação do mesmo.
Tema 4: Participação Popular
Questão: Como você avaliaria a participação das pessoas na Governança Solidária?
Esse tema buscava aprofundar na questão da interação comunidade com a administração 

municipal.
Tema 5: Controle Social
Questão: Você acredita que a população passou a ter mais controle sobre as ações da prefeitura 

com a Governança Solidária?
Esse tema buscava ratificar a ideia traçada no tema 4, como questão direta a fim de perceber a 

relação entre participação e controle social.
As entrevistas foram respondidas por diversos atores que participaram do processo por isso 

definimos as seguintes nomenclaturas para nos referirmos a elas durante o processo de análise do 
conteúdo das entrevistas:

Delegado do OP 1: ator 1a) 
Delegado do OP 2: ator 2b) 
Técnico UAI 1: ator 3c) 
Técnico UAI 2: ator 4d) 
Liderança Comunitária 1: ator 5e) 
Liderança Comunitária 2: ator 6f) 

Ao proceder a análise dos dados, identificamos que todos os atores ao serem questionados 
reconheceram a Governança Solidária como um modelo de gestão, uma nova forma de governar a 
cidade adotado pelo governo do prefeito Athos Avelino. Os entrevistados 2, 3 e 4 conseguiram detalhar 
um pouco mais sobre as características da Governança Solidária, como falar dos polos e das UAI’s. É 
importante ressaltar que os atores 3 e 4 eram técnicos da executora. De acordo com os entrevistados:

Foi um novo jeito de conduzir a forma da prefeitura trabalhar, valorizando as 
lideranças de cada comunidade, ouvindo as nossas reclamações e tentando 
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definir junto com todo mundo onde que deveria investir mais os recursos da 
prefeitura. (ATOR 2).

Governança Solidária foi o sonho de construir um jeito novo de governar, como 
o prefeito mesmo falava: “Juntos somos mais” e era esse o ideal, trabalhar de 
forma conjunta prefeitura e comunidades em busca do bem de todo mundo. 
(ATOR 3)

Governança Solidária foi uma proposta de gestão participativa que tinha no OP 
seu maior ponto de contato com a população para definição de obras e para o 
controle social mesmo. (ATOR 4).

Os termos democracia e participação estão sempre presentes nas falas dos entrevistados. Mesmo 
sem muito entendimento sobre a proposta em si, percebemos que foi assimilada a ideia e vivenciada a 
prática de maior participação nas decisões da prefeitura. Como a Governança Solidária era uma proposta 
nova e de mais difícil assimilação, as pessoas geralmente opinam mais sobre o orçamento participativo, 
o qual trabalha com dois conceitos simples e de fácil combinação. 

Os atores 1, 3, 4, 5 e 6 consideraram o Orçamento Participativo uma importante forma para 
pensar os problemas da cidade.  O ator 2 considerou a ideia central interessante, porém definiu o 
processo como confuso, afirmou ter havido tentativa de controle, inclusive em relação ao processo de 
eleição dos delegados e que as pessoas que foram eleitas eram de alguma forma ligadas ao prefeito ou 
à prefeitura. Criticou a não dotação orçamentária especifica para o OP, mas reconhece que houve uma 
efervescência nas comunidades em relação à participação, muito embora tenha levantado a expectativa 
e não conseguindo atende-las, caiu em descrédito. Segundo este entrevistado:

O Orçamento Participativo é um meio muito interessante da população participar, 
mas aqui em Montes Claros eu penso que não deu muito certo, eu fui delegado 
e as vezes a sensação que eu tinha é que os que coordenavam estavam perdidos, 
eles não sabiam qual era o próximo passo, e você sabe que os delegados, só se 
elegeu quem a Secretária de Governança Solidária queria. E tivemos todo aquele 
trabalho para no fim não discutirem nada do orçamento, do dinheiro mesmo. Ou 
seja só foi uma orientação para a LOA. Foi legal o fato de ter chamado o povo a 
reunir, mas depois desse resultado o povo fica desestimulado e aí nós que somos 
lideranças que caímos no descrédito. (ATOR 2)

O dilema da representação política ficou evidente quando os entrevistados narravam momentos 
de tensão entre as lideranças populares, muitos candidatos a vereador nas próximas eleições, e os 
vereadores da base do governo.

Uma liderança virou para mim e disse que vereador da comunidade dele afirmou 
que esse OP não ia dar em nada, que se a comunidade não estiver com um 
vereador firme para cobrar, não saí é nada. Acho que ele tinha razão, no final o 
que valeu foi a pressão dos vereadores mesmo. (Ator 3)

De maneira geral, percebemos que a avaliação da maioria dos entrevistados foi positiva, embora 
essa fosse permeada por críticas na maneira como se deu o processo, mas há um reconhecimento de 
avanços do ponto de vista do diálogo com as comunidades e lideranças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para muitos autores como Dahl, Bobbio, entre outros um bom critério para avaliar o 
desenvolvimento da democracia seria observar se o número de espaços que possibilitam o exercício do 
direito de participar nas decisões políticas aumentou ou não. Tal critério seria próprio da democracia 
enquanto conjunto de regras que estabelecem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com 
quais procedimentos. Não bastaria que um número elevado de cidadãos pudesse participar direta ou 
indiretamente da tomada de decisão balizada por regras; seria indispensável também, a existência de 
reais alternativas e condições de escolha.   

Compartilhando dessa ideia, percebemos que embora a população de Montes Claros no processo 
de participação nas diversas possibilidades da Governança Solidária, apenas no Orçamento Participativo 
é que seria o instrumento para se fazer a união das duas concepções de democracia, conciliando 
participação e representatividade como real a possibilidade de democratização do processo decisório, 
inversão de prioridades e a distribuição dos recursos públicos para todas as regiões da cidade, muito 
embora tal processo não se concretizou pela falta de um planejamento orientado para esse fim.

A vasta literatura sobre as experiências de Orçamento Participativo nos faz crer que a vontade 
política dos governantes e os recursos disponíveis de forma articulada têm impactos sobre as dinâmicas 
do processo, e após nossas observações percebemos que essa articulação não foi engendrada no modelo 
que se estabeleceu em Montes Claros – MG, o que de fato influenciou a baixa densidade do processo 
e a sua não continuidade na administração que se seguiu. A falta de resultados mais práticos, como a 
realização de obras orientadas pelas demandas apresentadas pelos bairros, fez com que a Governança 
Solidária e o seu instrumento de Orçamento Participativo não fosse introduzido na cultura política dos 
cidadãos, não se constituindo como um valor a ser perseguido, como uma conquista. A tradição política 
da cidade e a influência do modo de faze-la, constituíram entraves que a prática de participação popular 
iniciada na gestão do governo Athos Avelino tivesse continuidade.

A Governança Solidária, que tinha como objetivo a criação de formas mais estáveis de gestão 
democrática, através do estímulo de formas de democratização da gestão pública, seja pelo fortalecimento 
dos conselhos, seja pela aproximação com a comunidade, seja pela elaboração de orçamento, tornando a 
administração mais suscetível a cobranças para prestação de contas, para o controle social e abertura do 
processo democrático de discussão em outras esferas da gestão pública. A participação e a descentralização 
propostas, podem ser consideradas o caminho mais adequado para enfrentar os problemas da gestão, a 
participação além de elemento instrumental no processo de tomada de decisões, exerceria uma função 
educativa em um município cujas marcas históricas se assentam no autoritarismo e o favor como moedas 
de troca.

 O curto período em que essas ações foram introduzidas, a cultura política do município, a falta 
de apoio de agentes políticos e uma notável falta de planejamento da proposta, podem ser considerados 
como os principais fatores que impediram a Governança Solidária de introduzir seus instrumentos para 
uma nova cultura de se fazer política no município.
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