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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata do tema do ativismo institucional no âmbito da 

burocracia do Governo do Estado de Minas Gerais. Propõe-se discutir a interpretação corrente 

e hegemônica, que conceitua o burocrata como ator politicamente “neutro”, ou simplesmente 

“técnico”, de modo a defender que essa distinção produz um falso dilema entre técnica e 

política. Sob a perspectiva de que esses indivíduos refletem suas crenças, trajetórias, histórias, 

entre outros, no decorrer de seu trabalho no corpo burocrático e que essa impressão de valores 

é legítima, analisa-se a trajetória de atuação dos chamados “burocratas ativistas”. A pesquisa 

trata de atores que ocupam cargos formais dentro do poder executivo e que têm relações com 

movimentos sociais e que incidem sobre os mecanismos burocráticos trazendo pautas, visões 

de mundo, valores ou demandas desses movimentos. Investiga-se assim se e como esses valores 

ou demandas são canalizados para dentro do Estado; e como isso se reflete no processo de 

produção de políticas públicas. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores da 

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (Sedpac) e da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda). A conclusão aponta para a defesa de 

que a análise da trajetória de vida e profissional desses atores é um componente relevante para 

se explicar como se conforma o elo entre as agendas dos movimentos sociais e a prática ativista.  

Palavras-Chave: burocracia, ativismo estatal, Minas Gerais, movimentos sociais, políticas 

públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research deals with the theme of institutional activism within the 

bureaucracy of the Government of the State of Minas Gerais. It is proposed to discuss the 

current and hegemonic interpretation which conceptualizes the bureaucrat as a politically 

"neutral" or simply "technical" actor, in order to argue that this distinction produces a false 

dilemma between "technique" and "politics". From the perspective that these individuals reflect 

their beliefs, trajectories, histories, among others, in the course of their work in the bureaucratic 

body and that this impression of values is legitimate, the trajectory and action of the so-called 

"activist bureaucrats" is analyzed. The research deals with actors who occupy formal positions 

within the executive branch and who have relations with social movements and that focus on 

bureaucratic mechanisms bringing in guidelines, world views, values or demands of these 

movements. We investigate whether and how these values or demands are channeled into the 

State; and how this is reflected in the process of producing public policies. Semi-structured 

interviews were conducted with managers of the Secretariat of State for Human Rights, Social 

Participation and Citizenship (Sedpac) and the State Secretariat for Agrarian Development 

(Seda). The conclusion points to the defense that the analysis of the life and professional 

trajectory of these actors is a relevant component to explain how the link between the agendas 

of social movements and the activist practice is formed. 

Key-words: burocracy, state activism,  Minas Gerais, social movements, public 

policies 
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1. Introdução 

 

A presente pesquisa trata do tema do ativismo estatal no âmbito da burocracia e, 

para tanto, realiza um estudo de caso no âmbito do governo do estado de Minas Gerais. Propõe-

se, sobretudo, contrapor o falso e hegemônico dilema entre a técnica e a política na 

administração pública, mostrando se tratar de uma falsa dicotomia; além disso, busca-se 

analisar se e como os chamados “burocratas ativistas” operam a produção de políticas públicas, 

em sua atuação cotidiana no Estado. Parte-se da análise de atores – burocratas – que têm 

relações com movimentos sociais, que ocupam cargos formais dentro do poder executivo, e que 

assim incidem sobre os mecanismos burocráticos trazendo pautas e visões de mundo que 

refletem valores ou demandas desses movimentos. 

Pretende-se investigar se e como esses valores ou demandas são canalizados para 

dentro do Estado; e como isso se reflete no processo de produção de políticas públicas. No 

contexto de uma administração pública com altos níveis de profissionalização, como a 

brasileira, é de fundamental importância observar as formas pelas quais esses atores do aparato 

estatal imprimem seu background pessoal em sua atuação. 

Para a realização deste trabalho buscou-se, em primeiro lugar, identificar na 

literatura da gestão pública e da ciência política formas de intersecção entre os movimentos 

sociais e o Estado. Esse tema, na literatura, é ainda incipiente, mas ainda assim a revisão 

bibliográfica permitiu encontrar, em autores variados, a constatação de que os atores burocratas 

podem atuar de modo “ativista”, ou seja, na defesa ou promoção de ações de determinadas 

causas a partir do lugar que ocupam nas instituições do poder executivo estatal.  

A escolha da análise feita na pesquisa, que observou e entrevistou burocratas 

ocupantes de cargos comissionados na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação 

Social e Cidadania (Sedpac) e na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA), 

se deu por uma similaridade organizacional dessas secretarias: ambas foram criadas pelo último 

governo estadual, de Fernando Pimentel (PT), na gestão de 2015-2018, em resposta a demandas 

dos movimentos sociais. Além disso, foi possível observar a militância social e política de seus 

servidores de maneira clara, explicitada na concepção do corpo burocrático dessas secretarias.  

O presente trabalho propõe, assim, a análise da trajetória de vida e profissional 

desses atores, que têm atuação em movimentos sociais e que ocupam ou ocuparam cargos de 

gestão nessas secretarias, de modo a observar de que maneira a atuação desses burocratas afeta 
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a produção das políticas públicas promovidas por elas. Para isso, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com gestores selecionados, pelo método “bola de neve”, que partiu do 

conhecimento prévio da pesquisadora de indivíduos que atendiam aos critérios buscados para 

as entrevistas. Esses burocratas indicaram novos contribuintes para a pesquisa a partir de suas 

redes de conhecidos.  

No que se refere à identificação das práticas de “ativismo institucional”, outra 

denominação utilizada pela literatura, o presente trabalho orientou-se pelas contribuições de 

Ferreira (2016), entre outros autores, que estabeleceu uma definição para elas ao analisar o 

ativismo institucional dos Analistas Técnicos de Políticas Sociais do governo federal. Para 

observar a promoção de pautas dos movimentos sociais pelos burocratas analisados, a presente 

pesquisa adotou um roteiro de entrevistas semiestruturado, que permitiu o aprofundamento de 

alguns temas de acordo com as contribuições dos entrevistados. As entrevistas evidenciaram 

uma série de práticas ativistas que se fizeram presentes nas diferentes temáticas de políticas 

públicas que seus diversos setores apresentam.  

Para abordar o tema proposto, as questões norteadoras da pesquisa realizada 

foram as seguintes: Como os atores governamentais comprometidos com movimentos sociais 

imprimem em sua atuação profissional os temas e pautas da militância? Quais os reflexos desse 

fenômeno na produção de políticas públicas e na formação de agenda de governo? Optou-se 

por realizar uma pesquisa de natureza qualitativa e exploratória junto a profissionais de duas 

secretarias recém-criadas no governo do estado de Minas Gerais. O trabalho buscou defender 

que a análise da trajetória de vida e profissional desses atores é um componente relevante para 

se explicar como se conforma o elo entre as agendas dos movimentos sociais e a prática ativista 

(CAYERS, 2016). 

Uma agenda de pesquisa importante é atualizar a formação dessa burocracia 

tradicional. Olhar para esse burocrata ativista pode ser uma maneira importante de pensar em 

como formar de uma forma não tradicional o burocrata que vai ocupar esses cargos da 

administração pública, dadas as habilidades que esse profissional tem de aproximar o Estado 

das pautas da sociedade civil, dando mais eficácia às políticas públicas.  

Esse trabalho registra uma parte do cotidiano das secretarias observadas ao 

buscar entender como os burocratas ativistas atuam. A escolha dos setores abordados pela 

pesquisa promove um registro de secretarias que são novas e que provavelmente irão se 

extinguir no próximo governo eleito. Registram-se, portanto, as políticas públicas executadas 
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por esses órgãos e as práticas ativistas que foram implementadas no período de sua vigência. 

Isso porque essas duas secretarias explicitamente geraram uma maior articulação entre os 

movimentos sociais e o Estado, como pode ser observado no decorrer da pesquisa.  

 O desenvolvimento desse trabalho dispõe de um segundo capítulo que discute 

os conceitos, as relações com os movimentos sociais e os estudos recentes sobre ativismo 

estatal. O terceiro capítulo explicita a metodologia adotada na pesquisa. O quarto capítulo 

discorre sobre as secretarias de estado analisadas - SEDA e Sedpac – e sobre o perfil dos 

burocratas entrevistados. O quinto capítulo destaca as principais práticas ativistas observadas 

por meio das entrevistas realizadas e relaciona essas práticas às contribuições teóricas adotadas 

no trabalho. O sexto capítulo apresenta as considerações finais diante dos resultados 

encontrados e propõe uma agenda de pesquisa que dê sequência aos estudos nessa área.  

   

  



15 

 

2. Ativismo estatal: conceitos, relações com os movimentos sociais e estudos recentes 

 

Os burocratas, ao lado dos governantes eleitos, são um dos agentes que 

constituem o centro da esfera pública estatal contemporânea, ao lado da sociedade civil 

organizada. No entanto, a interpretação corrente e hegemônica de “burocracia” conceituou tanto 

o ator burocrata quando seu âmbito de atuação como politicamente “neutros”, ou simplesmente 

“técnicos”. Essa concepção, dada por Wilson (1880 apud ABRUCIO E LOUREIRO, 2018), 

entre outros autores clássicos da Administração Pública, pressupõe a existência de uma 

separação objetiva entre a “administração” e a “política”. 

O sentido moderno do termo “burocracia”, de acordo com Oliveira e Abrucio 

(2011), vincula-se a um modelo estatal prevalente a partir da segunda metade do século XIX, 

que abordaria uma organização administrativa racional e de seleção meritocrática. Nesse 

contexto, tem-se “a definição do espaço do público como distinto do privado – é a passagem 

dos “servidores da coroa” para os “funcionários do público”” (LONGO, 2001 apud OLIVEIRA 

e ABRUCIO, 2011). 

De acordo com a interpretação mais corrente da obra de Max Weber, “O que é 

burocracia” (1982), o modelo burocrático de administração pública fundamenta-se na crença 

da “racionalidade” e o profissional burocrata tem como norte a observância de normativas e 

procedimentos, sem imprimir em seu trabalho aspectos de natureza passional ou interesses 

individuais e políticos. Nas palavras de Ferreira (2016), “não existe, portanto, espaço para 

autonomia ou discricionariedade”. 

As organizações burocráticas, nesse modelo, têm por base leis ou ordenamentos 

administrativos formais, possuem uma hierarquia clara, e seus funcionários 

(burocratas) são profissionais contratados, escolhidos e promovidos por mérito. 

Ou seja, as burocracias são organizações racionais, regradas, profissionais e 

desprovidas de arbitrariedade ou amadorismo. (FERREIRA, 2016) 

 

No modelo weberiano o burocrata ganha destaque apenas por seus méritos. 

Segundo Ferreira (2016), Weber diferencia o modelo profissional burocrata do político: “o 

político é aquele cuja representatividade democrática permite que suas paixões e valores 

possam ser transformadas em decisões.”  

De acordo com Oliveira (2011): 
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para Weber, “as características típicas do líder político são diametralmente 

opostas às do burocrata. Este é responsável somente pela eficaz execução das 

ordens e deve subordinar suas opiniões políticas à sua consciência do dever de 

ofício; aquele é um homem de partido que luta pelo poder, que deve mostrar 

capacidades criativas e assumir responsabilidades pessoais pelas próprias 

iniciativas públicas” (Girglioli, 1995, apud Oliveira, 2011). 

 

Segundo Abrucio e Loureiro (2018), diante da ocorrência de corrupção e 

ineficiência dentro do sistema governamental, Wilson (1880) propõe a separação entre a 

política e a administração pública. Nesse sentido, aos políticos, eleitos democraticamente, 

caberia estabelecer as prioridades e os princípios norteadores das políticas públicas. Os 

burocratas, por sua vez, seriam imbuídos da tarefa de consolidar nessas diretrizes a dimensão 

técnica e especializada de que dispunham; estariam protegidos, pelas regras universais e 

meritocráticas de acesso a seus cargos, de sofrerem interferência política, vista como 

indesejável. 

Esse referido ideal de burocrata, de acordo com Ferreira (2016), tem prevalecido 

na literatura que trata das características dos burocratas estatais e serve, inclusive, como base 

para a concepção de burocracia que é adotada pelo direito administrativo de origem romano-

germânica. 

Essa distinção produz um falso dilema entre técnica e política. Tal concepção 

remete à separação liberal entre o público e o privado, sendo este último o lócus da liberdade, 

em contraposição ao primeiro, estéril de questões da vida privada. A corrente republicana 

diverge da concepção liberal ao colocar o público enquanto espaço fundamental do coletivo, da 

razão ou vontade geral, cabendo neste a ocorrência de interesses particulares, desde que 

debatidos e incorporados de modo legítimo como interesses públicos (HONOHAN, 2002). Para 

a tradição republicana, o espaço estatal é o lugar dos interesses coletivos, do governar a vida 

comum e, portanto, configura-se como arena adequada para as discussões políticas. Logo, as 

razões políticas se manifestam em todas as decisões do Estado e, por conseguinte, em sua 

burocracia. Sob esta ótica não se fundamenta um corpo burocrático que tome decisões 

“puramente técnicas”, mas decisões técnico políticas que sejam tomadas de maneira legítima. 

Abrucio e Loureiro (2018) também contestam a distinção objetiva entre 

burocracia e política, ao afirmar que o processo de concepção do modelo burocrático perpassou 

a constituição de capacidades administrativas politicamente orientadas, de modo a conformar 

um aparato estatal que fosse responsabilizado em termos da probidade no manejo da coisa 
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pública. Sob essa perspectiva, não é possível que exista separação objetiva entre a 

administração burocrática e a dinâmica política. 

Oliveira e Abrucio (2011) explicitam que, na prática, a administração pública 

contemporânea dista-se em grande modo da tipificação weberiana. Sob esse aspecto, os autores 

escrevem: 

Gouldner (1978), por sua vez, aponta para o fato que Weber concebeu normas 

sem, no entanto, considerar o fato de que elas são criadas e sofrem a intervenção 

de grupos de interesse com diferentes graus de poder. Assim [...] a burocracia não 

apenas é produzida por homens, mas pode também servir a seus interesses, na 

medida do poder que detêm (OLIVEIRA e ABRUCIO, 2011). 

 

Nesse sentido, autores que discutiram o sistema de administração pública estatal 

no fim do século passado observaram que a tipologia ideal weberiana não contemplava todos 

os aspectos dessa realidade. De acordo com Oliveira e Abrucio (2011), o modo de fazer 

burocrático varia significativamente de uma organização para outra, conforme o grau de 

autonomia que lhe é conferido. Esse fator promove maior ou menor pressão externa e também 

permite diferentes graus de discricionariedade dentro do aparato organizacional. 

Ao tratar sobre a autonomia dos atores burocráticos dentro da administração 

pública, Fonseca (2013) aponta que a perspectiva informal-incremental de tomada de decisão 

vincula-se ao desenvolvimento de legitimidade dos atores dentro das organizações. Esse 

processo está relacionado às configurações específicas de cada contexto organizacional: 

As configurações organizacionais são resultado de heranças culturais e gerenciais 

expressos nas normas, processos e estrutura organizacional, sob uma perspectiva 

formal, assim como os valores, métodos de trabalho e aspectos culturais, sob uma 

perspectiva informal (PAAUWE, 2004 apud FONSECA, 2013). 

  

Também nesse sentido, Abrucio e Loureiro (2018) apontam que a forte expansão 

das atividades do Estado a partir da segunda metade do século XX ampliou a relevância da 

conexão entre a administração pública e o mundo político. Explicita-se, diante disso, a 

relevância dos burocratas especialistas que, por disporem de conhecimento sobre determinado 

assunto, passam a tomar decisões que transpõem a lógica da neutralidade profissional. Para os 

autores, o envolvimento dos burocratas com a tomada de decisão é visto, na verdade, como 

processo inevitável no mundo contemporâneo e, em certo sentido, até desejável (Lindblom e 

Woodhouse, 1993, apud Abrucio e Loureiro, 2018). 
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Carvalho e Cavalcante (2014) trazem contribuições para o debate sobre 

autonomia do burocrata, ao vincular essa característica ao grau de profissionalização do setor 

público. Se, de acordo com Ferreira (2016), no modelo weberiano não existe espaço para 

autonomia e discricionariedade, as definições de Carvalho e Cavalcante (2014) dão novo 

significado a esse modelo, uma vez que apontam a ocorrência de discricionariedade dentro do 

setor público como decorrência da profissionalização idealizada pelo modelo clássico. Esses 

autores, baseados nos indicadores que combinam traços de autonomia e capacidade funcional, 

pontuam que o Brasil é um país que apresenta uma burocracia do tipo meritocrático e que, 

justamente como efeito disso, seus servidores costumam expressar opiniões e agir com forte 

influência sobre o processo decisório. 

Ao verificar ser possível apontar a autonomia e a discricionariedade como 

características do profissionalismo do sistema burocrático, e não o contrário, analisar a 

dimensão individual dos atores burocratas situados na administração pública é de grande valia. 

Nesse sentido, as contribuições de Bevir e Rhodes (2008) também são relevantes, ao colocarem 

que “esses indivíduos são ’agentes situados’, que refletem sobre suas crenças e agem com base 

em suas próprias razões, ainda que limitados pelo pano de fundo das tradições que herdam.” 

Ao tratar do ator burocrata e sua atuação na administração pública, os autores trazem os 

seguintes aspectos da constituição desse para o debate organizacional: [essa perspectiva] “...se 

refere ao modo como esses indivíduos compreendem seus papeis, moldam-nos por meio de 

suas personalidades e experiências, vivificam o sistema e o modo como papeis e crenças mudam 

sob o impacto de novas ideias.” (BEVIR E RHODES, 2008). 

Ademais, no que tange à definição normativa das políticas públicas, não é 

possível prever todas as circunstâncias decorrentes do processo de sua concepção até sua 

implementação.  Desse modo, haveria um bom espaço autônomo para que os burocratas alterem 

as políticas públicas, o que significaria que a burocracia pode também escolher o rumo das 

políticas – e não apenas implementá-las. (ABRUCIO E LOUREIRO, 2018)  

Sobre a atuação dos burocratas dentro do aparato estatal, a literatura que vem 

buscando investigar o chamado “ativismo estatal” se aproxima desta visão da influência desse 

ator sobre o processo político. De acordo com Abers e Bulow (2011), referências importantes 

deste debate, é possível observar na América Latina as mobilizações dos movimentos sociais1 

                                                 

1 . A definição de movimentos sociais adotada na presente pesquisa é a de que os 

movimentos sociais são formas de ação coletiva com clara orientação para o conflito com relação a oponentes 
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em esforços por democratizar o Estado desde pelo menos a década de 1980. No Brasil, o 

decorrente processo de construção de novas arenas participativas propiciou a aproximação entre 

atores sociais e estatais. Diante do cenário de um crescente interesse na democracia e na 

participação em processos decisórios, os ativistas, frequentemente, cruzaram a fronteira entre o 

Estado e a sociedade (ABERS E BULOW, 2011), sendo possível observar o movimento de 

militantes de movimentos sociais ocupando cargos dentro do aparato estatal. 

É possível constatar nas várias teorias dos movimentos sociais a contraposição 

entre os processos de institucionalização e contestação e a distinção entre os movimentos 

sociais e a política institucional (RECH E SILVA, 2016). Entretanto, o que se mostra no 

decorrer das conformações democráticas contemporâneas, é que essas pressupostas separações 

têm se tornado obstáculos para a análise das relações de interdependência e influência dos 

movimentos com governos, agências estatais, partidos políticos ou outros atores políticos 

institucionais, assim como da natureza dessas inter-relações e de seus efeitos para os atores 

societários e institucionais (EUZENEIA CARLOS, 2015). 

A distinção corrente entre “burocracia e política” produz um falso dilema entre 

técnica e política. Compreender a impressão de valores e interesses no âmbito da burocracia 

estatal requer o entendimento da concepção do Estado, que historicamente atrela-se aos 

interesses da classe dominante. De acordo Rocha (2011), para Marx e Engels o Estado nada 

mais é do que a forma de organização que os burgueses se dão para a garantia mútua da sua 

particularidade e dos seus interesses. 

Sob esse aspecto, destacam-se as contribuições dos debates sobre o surgimento 

do Estado Moderno ocidental. Rocha (2011), que discute o Estado Moderno a partir da 

concepção marxista, ressalta que a sociedade burguesa se constituiu com o desenvolvimento do 

comércio, que por sua vez intensificou o crescimento da indústria. Esse processo de acumulação 

de riquezas culminou na formação da moderna burguesia e, com tamanho poder em mãos, esta 

conquistou a sua “autoridade política”. (ROCHA, 2011) 

                                                 

sociais e políticos específicos, conduzida no contexto de densas redes interorganizacionais, por atores ligados 

por solidariedades e identidades compartilhadas que precedem e sobrevivem a coalizões e campanhas 

específicas (...). A ação coletiva não somente se orienta para o trato de problemas coletivos, para corrigir 

injustiças, conquistar bens públicos, atacar fontes de descontentamento, ou expressar apoio a certos valores 

ou princípios morais; ela o faz identificando alvos para os esforços coletivos, especificamente articulados em 

termos sociais ou políticos (DIANI E BISON, 2010, apud TATAGIBA, ABERS E SILVA 2018).   
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Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e 

como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra geral, o 

Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe que, 

por intermédio dele, se converte também em classe politicamente dominante e 

adquire novos meios para a repressão e exploração da classe oprimida. (ENGELS, 

1975, apud ROCHA, 2011) 

 

Ao discutir sobre a “hegemonia” na contemporaneidade, Antonio Gramsci  (2002) 

observou que, em sociedades de capitalismo avançado (“ocidentais”), a burguesia, para além 

de ser uma classe dominante, via-se compelida a tornar-se também uma classe dirigente. 

(DEMIER E GONÇALVES, 2017)  

Em sua discussão sobre a “hegemonia”, nessas sociedades de massas, marcadas 

por uma estrutura econômica diversificada e por uma “sociedade civil” 

significativamente desenvolvida, a vigência relativamente estável da exploração 

capitalista requereria que uma ou mais frações da burguesia conseguissem 

submeter ao seu projeto político nacional o restante do conjunto social, isto é, que 

apresentasse os seus interesses particulares como os interesses gerais da nação, 

segundo a célebre definição de Marx e Engels, em A Ideologia Alemã. (DEMIER 

E GONÇALVES, 2017 

Nesse sentido, Demier e Gonçalves (2017) observam que uma dominação capitalista de 

tipo hegemônica se expressa, em termos de configuração política das instituições estatais, na 

forma da democracia liberal burguesa. Essas contribuições são valorosas para explicitar que os 

procedimentos burocráticos que viabilizam a execução de políticas públicas, apesar de terem 

uma aparente neutralidade, traduzida em práticas hegemonicamente tidas como “técnicas”, em 

verdade reproduzem os interesses da classe dominante.  

 

2.1 Ativismo estatal 

 

A agenda de pesquisa proposta neste trabalho partiu da observação da presença 

de ativistas ligados a movimentos sociais em postos da burocracia estatal. Esse fenômeno, 

dentre outros motivos, decorre da disposição de diversas oportunidades e recursos que a 

vivência institucional permite aos ocupantes de seus cargos (Abers e Tatagiba, 2014). Diante 

disso, vislumbra-se a possibilidade de promoção de agendas relacionadas à militância de 

servidores públicos, o que Ferreira (2016) chama de “prática ativista”. 

Abers e Bulow (2011) ressaltam que a literatura sobre movimentos sociais tem 

dado pouca atenção às diversas formas de interação entre ativistas de movimentos sociais 

situados dentro e fora do Estado. Cayres (2017) atenta ainda para o fato de que parte dessa 
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literatura tem dificuldade em considerar que os movimentos sociais podem enxergar, na 

ocupação de posições institucionais, uma possibilidade legítima de busca pelo alcance de seus 

objetivos.  

Em suma, essa literatura, ainda incipiente, tem demonstrado que é de 

fundamental importância estudar as formas do “ativismo estatal” no processo de produção e 

implementação das políticas públicas. A atuação desta burocracia “ativista” parece 

determinante do desenho e/ou dos resultados públicos. Além disso, o próprio uso variado do 

termo “ativismo institucional”, entre outros, evidencia que sua definição é ainda um espaço 

aberto para discussões e terreno bastante frutífero.  

 

2.2 Movimentos sociais  

 

No histórico da produção acadêmica sobre movimentos sociais, destaco duas 

teses que emergiram na década de 1970, com berço nos Estados Unidos: a Teoria do Processo 

Político (TPP) e a Teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS). Diante da produção anterior 

a essas teorias, as duas constroem explicações macro históricas que repelem a economia e a 

estrutura econômica como chave explicativa e combinam política e cultura na explicação dos 

movimentos sociais (ALONSO, 2009). Isso porque até então predominava, na literatura, a 

abordagem da “racionalidade das formas organizativas”, fazendo releituras do debate marxista 

de revolução. Ao surgirem, a TPP e a TNMS procuravam dar outro tom às produções sobre 

movimentos sociais, que dialogasse melhor com os novos contextos que o período pós anos 

1960 trouxe. Nas palavras de Alonso (2009, p.60), 

Após os anos 1960 teria se configurado um novo padrão de sociedade, que 

Touraine, inicialmente, chama de “sociedade programada” e depois de “sociedade 

pós-industrial”, na qual a indústria e o trabalho teriam perdido centralidade. Os 

conflitos do trabalho teriam se diluído, processados pelas instituições 

democráticas, como expansão de direitos, e pelas instituições capitalistas, como 

aumento de salários. A dominação teria se tornado eminentemente cultural, feita 

por meio do controle da informação por uma tecnocracia. Técnica e cultura 

passariam a interpenetrar-se, as distinções entre mundo público e privado teriam 

se nublado, fazendo com que os conflitos, antes restritos ao plano econômico, 

avançassem para a vida privada (família, educação, sexo) e ganhassem dimensões 

simbólicas. 

 

De acordo com Carlos (2015), a Teoria do Processo Político defende que a ação 

dos movimentos se pauta no conflito com os chamados “detentores de poder”. A Teoria dos 
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Novos Movimentos Sociais, por sua vez, que os movimentos, pautados pela agenda simbólica, 

dirigir-se-iam à sociedade civil.  Nas palavras da autora: 

Os novos movimentos sociais seriam, então, antes grupos ou minorias que grandes 

coletivos. Suas demandas seriam simbólicas, girando em torno do 

reconhecimento de identidades ou de estilos de vida. Recorreriam à ação direta, 

pacífica, baseada numa organização fluída, não hierárquica, descentralizada, 

desburocratizada. Não se dirigiriam prioritariamente ao Estado, mas à sociedade 

civil, almejando mudanças culturais no longo prazo. (CARLOS, 2015) 

 

No entanto, ainda segundo Carlos (2015), “essas teorias, de modo geral, abordam 

a sociedade civil e o Estado como esferas rigidamente separadas.” Nesse sentido, perdia-se ao 

não observar tais esferas como resultantes de um processo dinâmico e constituído mutuamente. 

Compreender as relações do movimento social com o sistema político deveria perpassar pela 

noção de que são esferas co-constituintes, sendo impossível delimitar barreiras claras que as 

separem (Warren, 2006).  Sob essa perspectiva, é oportuno ressaltar que, nas palavras de 

Warren (2006): 

As interações entre movimentos sociais e sistema político têm recebido pouca 

atenção das Teorias dos Movimentos Sociais, dado que pressupõem uma 

separação rígida entre a sociedade civil e o Estado que prejudica uma análise de 

suas formas de interdependência e influência recíproca. Essas teorias têm pouco 

a dizer sobre a diversidade das interações dos movimentos com governos, 

agências estatais, partidos políticos ou outros atores políticos-institucionais, assim 

como da natureza dessas inter-relações e de seus efeitos para os atores societários 

e institucionais.  

 

2.3 Relações entre movimentos sociais e Estado 

 

Para tratar das relações existentes entre movimentos sociais e Estado, tomaremos 

como referência a seguinte definição de movimentos sociais,  citada por Abers e Bulow (2011) 

e que vigora na literatura da teoria dos movimentos sociais desde a década de 1990: “[os 

movimentos sociais seriam] uma rede de interações informais entre indivíduos e organizações 

que se orientam de forma conflituosa em relação a um adversário definido e têm uma identidade 

compartilhada” (Diani, 1992 apud Abers e Bulow, 2011).  

A definição de Scherer-Warren (2006) também contribui para o entendimento 

do tema das relações entre ativismo cívico social e ativismo “estatal”: 

Movimentos sociais, enfim, são redes sociais complexas, que transcendem 

organizações empiricamente delimitadas e que conectam, de forma simbólica, 
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solidarística e estratégica, sujeitos individuais e atores coletivos em torno de uma 

identidade ou identificações comuns, de uma definição de um campo de conflito 

e de seus principais adversários políticos ou sistêmicos e de um projeto ou utopia 

de transformação social.  

 

Para abordar aquilo que caracteriza a “burocracia ativista”, objeto da presente 

pesquisa, deve-se ressaltar que na luta pela transformação social, um dos mecanismos de 

atuação dos movimentos sociais, é demandar por produção de políticas públicas que abarquem 

suas pautas. Nas palavras de Scherer-Warren (2006), essa demanda implica não somente na 

criação de espaços de diálogo entre atores da sociedade civil e do governo, mas de criar uma 

maior presença de ativistas de movimentos sociais dentro do próprio Estado. 

No contexto de um crescente interesse na democracia e na participação em 

processos decisórios, os ativistas, frequentemente, cruzam a fronteira entre o 

Estado e a sociedade, trabalhando em alguns momentos em organizações da 

sociedade civil e em outros momentos em órgãos estatais. Essa tem sido uma 

tendência em uma variedade de tipos de movimentos sociais, e tem sido notada e 

analisada na literatura latino-americana. (Scherer-Warren, 2006, p.66) 

 

O que chamamos de “burocracia ativista” neste trabalho pode ser compreendido 

também pelo conceito de “ativismo institucional”. Ferreira (2016) mobilizou o termo “ativismo 

institucional” para tratar de servidores estatais que promovem práticas ativistas dentro do 

serviço público. Sobre a junção desses termos, burocracia e ativismo, que são aparentemente 

antagônicos, Rech e Silva (2016) escreveram: 

A literatura de movimentos sociais é marcada, historicamente, por duas 

contraposições interdependentes: entre institucionalização e contestação; e entre 

movimentos sociais/ativismo e política institucional (partidos políticos e 

instituições político-administrativas). De acordo com a primeira contraposição, a 

contestação ocorreria fundamentalmente por fora das instituições enquanto forma 

de atuação política daqueles atores excluídos do acesso institucional. Assim, a 

abertura de oportunidades de participação institucional tenderia a diminuir (e, no 

limite, eliminar) a ação contenciosa dos movimentos sociais. De acordo com a 

segunda contraposição, haveria uma clara separação e distinção entre 

atores/espaços dos movimentos sociais e atores/espaços da política institucional. 

 

 

2.4 Burocracia ativista no Brasil 

Diante da constatação de que a burocracia também pode atuar de modo ativista, 

a produção acadêmica sobre ativismo institucional abriu um campo de investigações sobre as 

ações de defesa ou promoção de determinadas causas que são realizadas a partir das posições 
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que os agentes ocupam nas instituições político administrativas (RECH e SILVA, 2016). No 

entanto, de acordo com Rech e Silva (2016), a literatura que mobiliza o conceito de 

ativismo/ativista institucional no Brasil é, ainda, muito incipiente. Se a observância dos limites 

da distinção objetiva entre movimentos sociais e Estado e contestação e institucionalização já 

aparece há algum tempo na literatura, apenas recentemente o conceito de ativismo/ativista 

institucional começa a ser empregado para denominar esta forma específica de ativismo que 

opera a partir da ocupação de posições institucionais (RECH E SILVA, 2016). 

Neste mesmo sentido, Carlos (2015) aponta que esse modo de análise típico das 

teorias tradicionais dos movimentos sociais “dificulta o reconhecimento do caráter 

coconstituinte, de influência mútua e de interpenetração entre movimentos e Estado”. Observa-

se que os movimentos sociais têm lutado tanto para transformar comportamentos sociais como 

para influenciar políticas públicas. Esse processo implica não somente na criação de espaços de 

diálogo entre atores da sociedade civil e do governo, mas da maior presença de ativistas de 

movimentos sociais dentro do próprio Estado. De acordo com Abers e Bulow (2011), essa tem 

sido uma tendência em uma variedade de tipos de movimentos sociais, e tem sido notada e 

analisada na literatura latinoamericana (ABERS E BULOW, 2011). Também para Dagnino, 

Olivera e Panfichi (2006 apud Ferreira, 2010), a existência de determinados projetos políticos 

compartilhados entre os movimentos sociais e o Estado cria convergências fundamentais na 

interação observada entre eles (FERREIRA, 2016). 

De acordo com Rech e Silva (2016), a definição de “ativismo institucional” 

articula conceitos que são, a princípio, contrapostos: 

De um lado, o termo ativismo aborda as práticas desenvolvidas por agentes no 

sentido de defesa ou promoção de uma determinada causa. De outro lado, o termo 

institucional aborda o posicionamento dos agentes no interior de determinadas 

estruturas organizacionais (estruturas estas, em geral, pensadas como as 

instituições político-administrativas) (RECH E SILVA, 2016) 

 

A partir desse conceito é possível investigar dentro da burocracia estatal a 

ocorrência de defesa ou promoção de pautas dos movimentos sociais por atores institucionais. 

Estes, dentro dos limites dos cargos que ocupam, incidem sobre as políticas nas quais 

trabalham, imprimindo nelas aspectos referentes a agendas que acreditam importantes, não só 

para eles, mas para a sociedade como um todo (FERREIRA, 2016). 

Esse fenômeno, crescente no Brasil desde sua redemocratização (Abers e 

Bullow, 2011), é favorecido pelo contexto político e institucional. De acordo com Ferreira 
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(2016), tendo em vista que as instituições políticas definem os limites dentro dos quais os atores 

políticos podem fazer suas escolhas, o contexto institucional torna-se um fator de peso para 

influenciar a burocracia ativista. 

Abers e Bulow (2011) ressaltam que a literatura sobre  movimentos sociais tem 

dado pouca atenção às diversas formas de interação entre ativistas de movimentos sociais 

situados dentro e fora do Estado. Cayres (2016) atenta para o fato de que parte dessa literatura 

tem dificuldade em considerar que os movimentos sociais podem vislumbrar na ocupação de 

posições institucionais uma possibilidade legítima de busca pelo alcance de seus objetivos. 

Essa intersecção entre movimentos sociais e Estado pode ser observada no Brasil 

há tempos. No âmbito da burocracia de alto escalão, ocorreram nas áreas de meio ambiente já 

na década de 1970 e mesmo durante a ditadura militar os membros do Movimento Sanitarista 

já faziam movimentos semelhantes. Dessa mesma forma, Matos e Paradis (2013) apontam que 

pode ser observada desde a década de 1980 a ocorrência na América Latina, com destaque para 

o Brasil, de mecanismos institucionais de inclusão de demandas e atrizes do movimento 

feminista no interior do Estado, como porta de entrada para a inserção de suas demandas 

históricas no processo de formulação de políticas públicas. 

Entretanto, no caso brasileiro, como escreveram Abers, Serafim, Tatagiba 

(2014), foi com o governo Lula que o mote da “participação da sociedade” ampliou as 

possibilidades da presença de aliados dos movimentos em postos chave no interior do Estado. 

Ao escreverem sobre novos repertórios de ação Estado-sociedade, os autores destacaram na 

presença de ativistas em cargos da burocracia federal a ocorrência de um potencial espaço de 

militância no qual foi possível a defesa de bandeiras advindas da sociedade civil, propondo 

rotinas de comunicação e negociação inovadoras. 

Noutra publicação, Abers e Tatagiba (2015) descreveram a presença de 

militantes de movimentos sociais em postos do Ministério da Saúde, especificamente na Área 

Técnica de Saúde da Mulher, referindo-se a esse movimento como “ativismo institucional”. 

Também na pesquisa realizada com os Analistas Técnicos de Políticas Sociais (ATPS) do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ferreira (2016), identificou 

na atuação de atores de movimentos sociais no Estado aspectos de ativismo institucional 

presentes nas políticas e agendas públicas conduzidas. 

Tatagiba, Abers e Silva (2018) analisaram a forma pela qual os movimentos 

sociais se inserem (ou buscam se inserir) no processo de produção das políticas públicas, vis à 
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vis outros atores/redes dentro e fora do Estado, e as condições que favorecem ou limitam sua 

influência na modelagem das políticas. Também Rech e Silva (2016) escreveram sobre o 

ativismo institucional enquanto categoria analítica instrumental para a análise das novas 

práticas dos movimentos sociais brasileiros nas últimas décadas.  

Em publicações anteriores, ao explorar o papel de ativistas de movimentos 

sociais que assumem cargos governamentais, Abers presumia seu pertencimento a uma rede de 

movimento social (ABERS; VON BÜLOW, 2011; ABERS; SERAFIM; TATAGIBA, 2014.).  

Em publicação de 2015, ao tratar dos atores de médio escalão no Programa Bolsa Verde, a 

autora propôs ampliar a compreensão de ativismo: adota o entendimento desse fenômeno como 

“um tipo de ação que visa promover projetos políticos ou sociais percebidos pelo ator como de 

natureza pública ou coletiva. Tal definição de militância independeria da participação direta em 

movimentos sociais. A essa forma de militância Lichterman (1995 apud Abers, 2015) chamou 

de “compromissos individualizados” (Abers, 2015). 

Também sobre a atuação dos burocratas de médio escalão, Souza e Gomes 

(2015), ao estudar o caso da Secretaria Nacional de Segurança Pública, partiram da premissa 

de que, especialmente num contexto de uma política pública frouxamente articulada, a 

performance desses profissionais, imprimindo valores e as demandas de um campo político 

epistêmico, foi estratégica para os resultados organizacionais produzidos. 

Ferreira (2016) ressalta que a observância das práticas de ativismo institucional 

não deve limitar-se à relação entre servidores públicos e movimentos sociais. Faz-se necessária 

também a análise das instituições em que essas práticas ocorrem (burocracia) e dos atores que 

as praticam (burocratas) (FERREIRA, 2016). Isso porque esse aspecto militante do ator estatal 

pode estar relacionado ou não a um pertencimento formal a organizações de movimentos sociais 

que preceda a ocupação do cargo. A autora pontua que mesmo que parte das ações promovidas 

pelos ativistas estatais tenham interface com algum determinado movimento social, elas 

resultam, em sua maioria, da conformação dessas causas com seus próprios valores e sua 

trajetória profissional. Nesse mesmo sentido, Rech e Silva ressaltam: 

Pettinicchio (2012) salienta a importância de analisar os ativistas institucionais 

não apenas como executores passivos das orientações, reivindicações e projetos 

das organizações de movimentos sociais, mas sim como agentes ativos que, em 

determinados momentos, podem assumir um papel protagonista no sentido da 

elaboração e proposição de ações que não foram previamente formuladas e 

demandadas pelas organizações de movimentos sociais. (RECH E SILVA, 2016) 
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Diante do conceito de “ativismo institucional” exposto, a pesquisa partiu do 

entendimento de “burocratas ativistas” como aqueles atores que adotam essas práticas ativistas, 

isto é, realizadas dentro do aparato institucional do Estado, com a finalidade de incidir sobre a 

produção de políticas públicas e a formação de agendas de governo, que estejam, 

conscientemente ou não, alinhadas a valores de movimentos sociais aos quais esses atores 

pertençam/pertenceram ou aos valores sociais com os quais compartilham. 
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3. Metodologia 

 

A presente pesquisa tem natureza qualitativa, e concentra-se, portanto, na 

compreensão e explicação da dinâmica de relações sociais (SILVEIRA E CÓRDOVA, 2009). 

Partiu-se do suposto de que a análise da trajetória de vida e profissional de burocratas que têm 

atuação em movimentos sociais e que ocupam ou ocuparam cargos de gestão no estado de 

Minas Gerais, seria um componente relevante para se explicar como se conforma o elo entre as 

agendas dos movimentos sociais e a prática ativista.  

Para tanto, utilizou-se levantamento bibliográfico sobre a temática da presença 

de atores do movimento social em cargos formais do Estado e também sobre discricionariedade 

e autonomia dos burocratas. Além disso, foram feitas entrevistas semiestruturadas com 

servidores da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania 

(Sedpac) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda) que atendiam aos 

critérios do recorte da pesquisa.  

A opção por realizar entrevistas fundou-se no desejo de mapear práticas, crenças 

e valores de um universo social específico. Esse instrumento de pesquisa permitiu a coleta de 

evidências dos modos como cada um dos sujeitos entrevistados percebe e significa sua 

realidade, levantando informações que permitiram à pesquisadora descrever e compreender a 

lógica que preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo. (DUARTE, 2004) 

Dessa forma, as entrevistas revelaram se e como os valores ou demandas expressas pelos 

“burocratas ativistas” foram canalizados para dentro do Estado; e como isso se refletiu no 

processo de produção de políticas públicas. 

A presente pesquisa entrevistou servidores do Estado de Minas Gerais que 

trabalharam na Sedpac e na Seda durante a gestão do governo Pimentel (2014-2018). Para 

Triviños (1987) apud Manzini (s.d.) a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da 

pesquisa. Nesse sentido, elaborou-se um roteiro com perguntas principais, que foram 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. 

(MANZINI, s.d) 

Os entrevistados ocupavam à época cargos de coordenadores, diretores, 

superintendentes e secretários adjuntos. A opção por centrar a pesquisa nessas duas secretarias 
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se deu pelas características organizacionais que as duas compartilham: são secretarias criadas 

pelo último governo em resposta a demandas dos movimentos sociais.  

A existência de várias das áreas presentes nessas secretarias é anterior à criação 

da Sedpac e da Seda, que estavam sob a competência de outros setores e pastas em governos 

anteriores. No entanto, a constituição dos setores criados pelos decretos que instituíram a 

Sedpac e a Seda conta com muitos servidores que chegaram recentemente, especialmente por 

assumirem cargos comissionados.  

Num primeiro momento, foi proposto mapear dentre o corpo de servidores das 

duas secretarias o número de pessoas que ocupavam cargos de ampla nomeação e, entre esses, 

quantos tinham vínculos com movimentos sociais. No entanto, não foi possível ter acesso a 

esses dados por meio do setor de Recursos Humanos (RH) das secretarias.  

A técnica de amostragem para entrevista escolhida foi a Bola de Neve, em que 

os indivíduos selecionados para serem estudados convidam novos participantes da sua rede de 

conhecidos, para a realização de novas entrevistas. Essa metodologia lança mão de uma forma 

de amostra não probabilística, que utiliza cadeias de referência (VINUTO, 2014). 

A execução da amostragem em bola de neve se constrói da seguinte maneira: para 

o pontapé inicial, lança-se mão de informantes-chaves, nomeados como sementes, 

a fim de localizar algumas pessoas com o perfil necessário para a pesquisa, dentro 

da população geral. Isso acontece porque uma amostra probabilística inicial é 

impossível ou impraticável, e assim as sementes ajudam o pesquisador a iniciar 

seus contatos e a tatear o grupo a ser pesquisado. Em seguida, solicita-se que as 

pessoas indicadas pelas sementes indiquem novos contatos com as características 

desejadas, a partir de sua própria rede pessoal, e assim sucessivamente e, dessa 

forma, o quadro de amostragem pode crescer a cada entrevista, caso seja do 

interesse do pesquisador. Eventualmente o quadro de amostragem torna-se 

saturado, ou seja, não há novos nomes oferecidos ou os nomes encontrados não 

trazem informações novas ao quadro de análise (VINUTO, 2014). 

 

Essa técnica mostrou-se útil para a viabilização da pesquisa proposta, dado que 

não foi possível mapear os servidores que ocupam cargos de confiança nas secretarias por meio 

de informações fornecidas pelo setor de RH dessas unidades. Constatou-se também a 

inviabilidade de acessar essas informações por meio do Portal da Transparência de Minas 

Gerais, dado o limite de tempo para execução da pesquisa.  

A Bola de Neve permitiu a coleta de informações por meio das redes sociais às 

quais a pesquisadora tinha acesso, dado que realizou estágio curricular obrigatório na Sedpac 
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por dois semestres. Além disso conhecia de experiências de pesquisa anteriores alguns 

servidores da Seda que poderiam atender aos critérios desejados para serem entrevistados.  

A partir desses contatos sementes, os entrevistados identificados forneceram à 

pesquisadora um conjunto cada vez maior de contatos potenciais, até fosse atingido o chamado 

“ponto de saturação”, findada a obtenção de informações relevantes para a pesquisa. Para 

garantir a variabilidade de narrativas, foram acessadas sementes de quatro redes diversas de 

servidores conhecidos.  

Em outubro de 2018, foi feito contato com uma Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) que trabalhava na Sedpac, que sugeriu o nome de 

três servidores da secretaria que ela sabia terem vínculos com movimentos sociais. Também o 

coordenador da área em que a pesquisadora realizou seu estágio obrigatório supervisionado foi 

consultado. Este coordenador sugeriu que outras duas pessoas da secretaria fossem 

entrevistadas, e facilitou o contato entre a pesquisadora e essas pessoas. Para levantar o nome 

de possíveis entrevistados na Seda, entrou-se em contato com duas pessoas conhecidas da 

secretaria e que era sabido que se enquadravam no perfil desejado para a pesquisa. Essas 

pessoas sugeriram o nome de outras duas servidoras que também poderiam contribuir para o 

tema. Assim, enviaram-se cartas de apresentação da pesquisa por e-mail para todas as pessoas 

mapeadas, que aceitaram ser entrevistadas com unanimidade. O processo de recrutamento de 

entrevistados está explicitado na figura 1. 

Figura 1 – Organograma. Rede de contatos acionados para a realização das entrevistas a partir 

do método bola de neve 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A presente pesquisa contou com 11 profissionais entrevistados. Todas as 

entrevistas foram realizadas individualmente e de forma presencial (exceto uma, que foi 

efetuada por telefone, dado que a pessoa entrevistada já não trabalhava mais na cidade de Belo 

Horizonte) entre os dias 15 e 30 de outubro de 2018. Todos os entrevistados das secretarias 

ocupavam cargos comissionados. Dentre estes, apenas um servidor é efetivo no serviço público 

estatal mineiro. Para manter o anonimato dos entrevistados, eles foram identificados apenas por 

números antecedidos pela letra E (de entrevistado).  

O roteiro de entrevistas foi construído com base nas categorias de análise 

priorizadas na pesquisa: trajetória de vida, inserção na política, trajetória profissional, posição 

que ocupa no estado, exercício de maior ou menor discricionariedade nas rotinas de trabalho, 

os fatores que limitam ou expandem essa autonomia profissional e os exemplos de práticas 

ativistas. Essas questões foram propostas de acordo com os temas problema abordados e podem 

ser consultadas no Apêndice A.  

As entrevistas foram transcritas e frases excessivamente coloquiais, interjeições, 

repetições e vícios de linguagem foram corrigidos, conforme as instruções de Duarte (2004). 

Os dados da pesquisa resultaram da ordenação do material empírico do trabalho de campo, que 

passou pela categorização dos discursos em tópicos que refletissem conceitos e dimensões 

importantes da pesquisa, a partir de seu marco teórico analítico: autonomia, trajetória política, 

processo de produção de políticas públicas, entre outros. Esses dados foram cruzados com as 

referências teórico/conceituais que orientaram o olhar da pesquisa. (DUARTE, 2004) 

O resultado da análise é desenvolvido no capítulo a seguir, que articula as falas 

dos diferentes informantes, de modo a identificar recorrências, concordâncias, contradições e 

divergências observadas. De acordo com Duarte (2004), esse procedimento ajuda a 

compreender a natureza e a lógica das relações estabelecidas naquele contexto e o modo como 

os diferentes interlocutores percebem o problema de pesquisa estudado.  
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4. Trajetória de vida e profissional de burocratas ativistas de Minas Gerais 

 

“O movimento é uma atuação que te forma enquanto profissional. É o que vai 

pautar seu entendimento da política em que você atua.”(E4) 

 

4.1. Os locais pesquisados – Sedpac e Seda 

 

Neste capítulo analisaremos as trajetórias e relatos político institucionais dos 

burocratas entrevistados pela pesquisa, lotados, à época, na Sedpac e na Seda. Nesta primeira 

seção, explicaremos rapidamente a origem e organização dessas duas secretarias, de criação 

recente.  

A criação da Seda e da Sedpac pelo governador eleito em 2015, Fernando 

Pimentel, coloca-se como duas entregas referentes ao seu Programa de Governo no que se refere 

à pauta dos Direitos Humanos e Participação Social e à pauta do Desenvolvimento Agrário. A 

entrada dessas pautas no programa de governo foram resultado de ampla mobilização dos 

movimentos sociais, conforme apuramos ao longo das entrevistas realizadas. Lideranças na luta 

pelos direitos humanos reivindicaram o olhar desses direitos para as políticas públicas a serem 

promovidas pelo novo governo, com a garantia da participação social como um princípio básico 

na sua construção. Também a criação da Seda foi fruto de mobilizações externas, da 

reivindicação dos movimentos sociais pela visibilidade das demandas do povo do campo, que, 

historicamente, não conseguia enxergar a contemplação de suas pautas na Secretaria de Estado 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).  

Criada pelo Governo de Minas Gerais em 2015 pela Lei 22,257 DE 27 de julho 

de 2016, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário é uma conquista de agricultoras e 

agricultores familiares, segundo texto da cartilha de apresentação da secretaria (Website da 

Seda). Com a missão de promover o desenvolvimento rural sustentável de Minas Gerais, os 

principais compromissos da Seda são: democratizar o acesso à terra; dinamizar a produção da 

agricultura familiar; promover a segurança alimentar e nutricional sustentável e promover a 

agroecologia e a produção orgânica (MINAS GERAIS, 2017). 

De acordo com o Decreto 47.407, de 11 de maio de 2018, que dispõe sobre a 

organização da Seda, dentre suas competências destacam-se: o fomento e o desenvolvimento 
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do espaço rural, da agricultura familiar, de assentamentos da reforma agrária e dos povos e 

comunidades tradicionais; a gestão, regulação e controle da qualidade, transporte e 

armazenamento, comercialização e distribuição de produtos da agricultura familiar; a promoção 

da discriminação e arrecadação de terras devolutas rurais, além da gestão e administração das 

terras arrecadadas; e a organização, implementação e coordenação da manutenção do cadastro 

rural do Estado, bem como a identificação de terras abandonadas, subaproveitadas, reservadas 

à especulação ou com uso inadequado à atividade agropecuária.  

Em sua estrutura administrativa destacam-se a Coordenadoria de Juventudes 

Rurais e Educação no Campo (CJUV), a Coordenaria das Mulheres do Campo, da Floresta e 

das Águas (CMCA), a Coordenadoria de Unidades Regionais (CREG), a Assessoria Jurídica, a 

Subsecretaria de Acesso à Terra, a Superintendência de Geocadastro Rural, a Superintendência 

de Arrecadação e Gestão Fundiária, a Superintendência de Regularização Fundiária, a 

Superintendência de Territórios Coletivos, a Subsecretaria de Agricultura Familiar, a 

Superintendência de Estruturação da Agricultura Familiar, a Superintendência  de Apoio à 

Produção Sustentável, a Superintendência  Acesso a Mercados e a Superintendência 

Comercialização e a Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, dentre outros órgãos 

administrativos.  

A Seda possui quatro instâncias de controle social, sendo elas o Colegiado 

Gestor da Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA familiar); 

a Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais; o Conselho Diretor Pró-Pequi e o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – CEDRAF/MG. Esses espaços de participação democratizam o diálogo entre o 

Governo de Minas Gerais e os movimentos sociais e sindicais, de modo a promover a 

visibilidade das demandas históricas da sociedade, e também construir de forma coletiva 

políticas públicas que levam cidadania para as agricultoras e agricultores familiares do campo 

de da Cidade (MINAS GERAIS, 2015).  

Por sua vez, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e 

Cidadania (SEDPAC) foi instituída por meio da Lei nº 21.293 de 26 de março de 2015. Esta 

norma modifica a organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais através da alteração da Lei Delegada nº 179/11 e nº 

180/11. 
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No texto da lei elenca-se, dentre outras disposições, que a composição da 

SEDPAC dispõe de cinco subsecretarias, sendo estas: Participação Social, Promoção e Defesa 

dos Direitos Humanos, Juventude, Igualdade Racial, e Mulheres. Esta composição pressupõe 

um enquadramento complexo a partir dos públicos alvo de grupos historicamente oprimidos, 

opondo-se a um enquadramento generalista, que torna as políticas ineficazes na proposta de 

atender a esses públicos (PROGRAMA DE GOVERNO 2015-2018). 

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania – 

Sedpac – tem como competência planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais 

a cargo do Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio 

de ações relativas à garantia, à promoção e à defesa dos direitos humanos e de ampliação da 

participação social, com ênfase: na educação em direitos humanos; na proteção de vítimas e 

pessoas ameaçadas; na promoção e na defesa dos direitos da criança, do adolescente, da pessoa 

idosa; da pessoa com deficiência; da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais – população LGBT; de grupos historicamente discriminados; no enfrentamento da 

violência e na promoção da autonomia das mulheres; na promoção de ações afirmativas e no 

enfrentamento à discriminação racial contra a população negra; no enfrentamento da violência 

e na inclusão social e produtiva da população jovem; na ampliação da participação popular e 

no fortalecimento de instrumentos e ferramentas de democracia direta e participativa e no 

monitoramento e na mediação de conflitos sociais. (MINAS GERAIS, LEI 22257/2016. Art. 

31) 

A estrutura administrativa da Sedpac é composta pela Subsecretaria de 

Participação Social; Superintendência de Prevenção e Mediação de Conflitos; Subsecretaria de 

Políticas para as Mulheres; Diretoria de Proteção e Defesa de Direitos Humanos; Diretoria de 

Centro de Referência em Direitos Humanos; Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e 

Adolescente; Subsecretaria de Igualdade Racial; Superintendência de Enfrentamento à 

Violência contra Mulheres; Conselho Estadual da Juventude – CEJ; Coordenadoria Especial de 

Apoio e Assistência a pessoa com Deficiência; Diretoria de Proteção e Defesa de Direitos 

Humanos; Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual dentre outros órgãos de 

administração interna.  

Os conselhos, comissões, comitês e conferências são mecanismos e instâncias 

democráticas de diálogo e atuação conjunta entre a administração pública e a sociedade civil, 

no âmbito do Poder Executivo. Esses espaços destinam-se à formulação, execução, 

monitoramento e avaliação das políticas, dos programas e das ações públicas da Secretaria.   
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A política da Sedpac é conduzida pelos princípios da não discriminação nas 

políticas públicas como uma ação de governo.  Nesse sentido, fundamenta-se a promoção da 

capacitação de gestores públicos na garantia dos princípios da transversalidade, 

interseccionalidade e intersetorialidade da gestão complexa dos direitos humanos em todas as 

secretarias de estado e demais entidades (GUIMARÃES, 2017), de modo que a perspectiva dos 

direitos humanos perpasse todas as políticas governamentais.   

Considerando apenas os 11 burocratas entrevistados, foi possível verificar 

algumas similaridades entre o perfil dos respondentes da pesquisa. Boa parte deles são jovens 

(a pessoa mais nova desse grupo tinha 23 anos quando assumiu o cargo; 73% apresentavam 

entre 24 e 34 anos no momento do ingresso e apenas dois deles ultrapassavam a faixa etária de 

quarenta anos no momento da posse), 81% contavam com formação acadêmica de nível 

superior completo, dentre os quais 5 tinham alto grau de formação (especialização, mestrado 

ou doutorado). Outros dois estavam às vésperas de concluir o curso a graduação.  

Todos os entrevistados afirmaram ter participado de reuniões do movimento 

social a que se vinculavam nos últimos seis meses, o que evidencia a participação ativa nessas 

organizações durante o período em que ocuparam os referidos cargos no Estado. Mesmo os dois 

entrevistados que não se consideram formalmente vinculados às organizações afirmaram 

participar de alguns processos internos. Também todos os entrevistados relataram participar de 

manifestações, protestos e atos com frequência e declararam que orientam-se politicamente à 

esquerda. Em suma, podemos notar que a maioria dos burocratas ativistas entrevistados são 

jovens, possuem formação acadêmica de nível superior e um elevado grau de engajamento 

político.  

 

4.2. O perfil dos burocratas entrevistados 

 

Sete entre os onze entrevistados tiveram experiências de trabalho no setor 

público anteriores à assumpção dos cargos nas secretarias observadas. Essas experiências 

variam bastante, contemplando governos municipais, ministérios federais, assessorias de 

deputados estaduais e federais também universidades públicas. Antes de trabalharem no 

governo estadual, outras três pessoas tiveram trajetória profissional em ONGs e organizações 

vinculadas a movimentos sociais. Apenas um dos entrevistados mencionou experiência 

profissional no setor privado.  
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Em sua maioria, os entrevistados apresentam vínculos com movimentos sociais 

que são de longa data. E6 e E4 tiveram contato com a militância desde a infância, dada a 

trajetória de resistência à ditadura de sindicalismo de seus familiares. E3, E8 e E11 começaram 

sua militância ainda jovens, por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e também 

das pastorais da Igreja Católica.  

A trajetória política de E4 começa em casa, com influência de seus pais e avós, 

militantes de esquerda. Desde a juventude, conta ter participado de movimentos partidários, 

sem, no entanto, se filiar a nenhum partido. Após sua graduação em psicologia, toda a sua 

atuação profissional foi voltada para a área de políticas públicas de proteção social. É na 

articulação pelos direitos das crianças e dos adolescentes que hoje milita.  

O período de graduação se destaca como momento chave na inserção dessas 

pessoas em organizações de movimentos sociais. Muitas vezes elas vinculam a formação 

acadêmica que têm com a área de atuação nos movimentos. Observa-se que o curso superior 

pode refletir a área de interesse de atuação profissional desses atores e, nesse contexto, fazer 

com que eles se aproximem de pautas dignas de engajamento. Além disso, a formação 

universitária pode ser uma das formas de contribuição dessas pessoas para o movimento. Nesse 

sentido, E5 afirma: “depois que eu entrei para o direito, fiz estágio na defensoria, que me abriu 

os olhos. E aí meu exercício profissional se deu nessa área militante, de ocupações urbanas e 

rurais, de direitos possessórios.” 

Nesse mesmo sentido, E11 conta que sempre procurou articular a questão racial, 

pauta de sua militância, ao que ela fazia profissionalmente. Trilhou suas pós-graduações nessa 

perspectiva por uma iniciativa pessoal, dado que era essa a área na qual ela queria trabalhar.  

O entrevistado E3 também deixa clara a influência que o movimento social teve 

na sua trajetória profissional: “Eu vim do movimento, fui para faculdade em função do 

movimento, fui para Brasília [Governo Federal] em função do movimento, estou aqui [na 

Sedpac] em função do movimento.” Tem uma das paredes da sala de trabalho que ocupa coberta 

por cartazes de movimentos sociais e de ações da secretaria. De acordo com ele, essa parede é 

justamente para que ele não se esqueça de onde vem. Também o entrevistado, E9, que trabalhou 

na Sedpac com a pauta da juventude, afirma: “Na minha vida inteira meu trabalho foi sobre 

organização social e fortalecimento da juventude.”  
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Ademais, todos os gestores afirmaram identificar-se com seu objeto de trabalho. 

Isso pode ser observado porque as pautas originárias dos movimentos sociais que eles 

constroem relacionam-se diretamente com as políticas produzidas pelas secretarias estudadas.  

Sobre a identificação com seu objeto de trabalho, E5 ressalta a relação entre a 

política realizada pela secretaria e sua rotina de trabalho:  

[...] para viabilizar o que eu me identifico, que é o objeto, eu preciso conseguir 

me identificar com o que eu faço diariamente, com o que eu executo. [...] Desde 

um processo de compra, da execução de um convênio, se eu não entender como 

essas coisas funcionam, dificilmente vou ter um resultado tranquilo lá na ponta. 

(E5) 

 

A questão financeira também é um dos apontamentos feitos por alguns 

entrevistados no que se refere à opção por trabalhar no serviço público. E1 trabalhava para uma 

consultoria privada antes de assumir o cargo no poder executivo. De acordo com ela, o 

vencimento recebido no Estado é significativamente inferior ao que ela receberia no mercado 

com sua qualificação técnica: “Decidi ganhar menos pra dar uma devolutiva pro setor público, 

porque eu também só me formei com recurso público, e eu acho que essa sensibilidade vem da 

militância.” Ela afirma que suas decisões profissionais não seriam as mesmas se ela não 

estivesse no movimento:  “[...]Mas a militância interfere porque ela te diz o que faz sentido.” 

E8 também apontou a questão salarial de seu trabalho com o setor público: 

Para mim, se eu fosse pensar financeiramente, assumir um cargo em comissão 

seria menos lucrativo. [...] me fizeram o convite porque a pauta era ligada à minha 

atuação de militância e de estudos, então eu fiz essa opção de vir e de ficar. Eu 

acho que é um espaço que dá para contribuir para a mudança na sociedade que a 

gente acredita. (E8) 

 

Além disso, nem todos os entrevistados lidam da mesma forma com a questão 

de estarem ou não vinculados ao movimento enquanto assumem postos na estrutura 

governamental. Os entrevistados E4 e E6 demonstraram a preocupação de não estarem 

diretamente ligados a movimentos sociais que trabalhem com as pautas das coordenadorias que 

assumiram. Nesse sentido, E6 afirma que ao assumir o cargo de gestão no Poder Executivo, 

afastou-se dos movimentos sociais da causa LGBT. Dessa forma, a tomada de decisão no 

interior da coordenadoria não teria prejuízos e o movimento teria liberdade para exercer o 

controle social das políticas. No entanto, ele não deixou de contribuir com outras frentes no 
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partido ao qual é filiado, o PT, e com a construção de uma frente ampla que reúne partidos de 

esquerda e movimentos sociais. 

 A entrevistada E7, por sua vez, salientou a importância de deixar claro para os 

demais colegas de trabalho sua relação direta com o movimento social: “Eu não acredito na 

neutralidade. [...] Quando você admite a sua posição, você a apresenta de forma evidente para 

quem você está trabalhando e as coisas têm um grau de seriedade, de conhecimento diferente.”  
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5. Práticas ativistas  

 

“Então sou um técnico ativista e um ativista técnico” (E3) 

 

A frequência de práticas de ativismo varia de acordo com o grau de autonomia 

que os burocratas possuem, que por sua vez varia de acordo com os diferentes cargos ocupados 

e com o contexto organizacional e político do momento. Seguem abaixo os aspectos de 

autonomia observados pelos entrevistados e, em seguida, as principais práticas ativistas 

identificadas nas entrevistas. 

Quanto ao grau de autonomia dos entrevistados, todos afirmaram ter bastante 

liberdade para executar aquilo que fosse de sua competência. Nesse sentido, o que 

perceptivelmente varia entre os entrevistados são as atribuições inerentes aos cargos ocupados. 

Dentre os participantes da pesquisa, três pessoas atuaram em áreas procedimentais das 

secretarias, que são a contabilidade e o setor jurídico. Outros seis entrevistados ocuparam 

cargos de coordenadores, diretores e superintendentes, de modo que atuaram em contato mais 

direto com a área finalística das políticas. Dois entrevistados começaram o período de gestão 

das secretarias como secretários adjuntos, mas mudaram de cargo no decorrer da gestão.  

E1 vincula a autonomia de que dispunha na tomada de decisões referentes ao seu 

trabalho sob a perspectiva do papel dos funcionários de cargo comissionado na impressão da 

política do plano de governo eleito: [...] “do ponto de vista da autonomia, a gente tinha um 

plano de governo a ser executado. E esse plano era um norteador do que a população que 

elegeu esse governo esperava dessa gestão.” 

E5, que exercia funções de área meio, elenca duas razões pelas quais ela 

conseguiu ter um grau de autonomia maior do que o esperado para alguém que trabalhasse na 

assessoria jurídica: 

Uma é porque essa parte jurídica não é todo mundo que domina, então você dá a 

orientação e aí a Secretaria segue se quiser, mas ela tende a seguir a orientação do 

jurídico. Então aí você ganha uma certa autonomia de construção. E a outra é 

porque a gente sempre respeitou as construções das outras áreas. (E5) 

 

Sobre as articulações políticas promovidas por sua coordenadoria, E6 afirma que 

sua liberdade na tomada de decisões possibilitou que sua coordenadoria acessasse espaços 
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governamentais que nunca haviam tratado da pauta LGBT. Nesse sentido, houve diálogo na 

construção de políticas públicas com o recorte de sexualidade e de identidade de gênero nas 

Secretarias de Estado de Saúde, Cultura, Educação, Segurança Pública, Administração 

Prisional além da Polícia Militar e da Polícia Civil. Para E6, o que poderia comprometer sua 

autonomia para desenvolver as atividades são os fatores de decisões políticas e da governança 

experimentada nos espaços de poder.  

Além disso, uma fala presente na maioria das entrevistas foi a de que a 

autonomia dos gestores esbarra na questão burocrática, procedimental do setor público. As 

contribuições de E2 explicitam essa questão:  

Aqui na Sedpac a gente tem noventa por cento de caminho livre, porque a gente 

esbarra nos dez por cento da burocracia. A gente sempre faz reuniões de 

planejamento, e de todas as nossas ações, o que não pôde ser executado ficou 

barrado na burocracia, que é jurídico, Assembleia Legislativa, liberação de verba, 

assinatura do chefe de gabinete. (E2) 

 

Para a entrevistada E5, estar na assessoria jurídica, que é uma área meio, exige 

dela um esforço individual para criar uma ponte com a área finalística, que atua diretamente 

com a marginalidade das pessoas. Ela relata que acompanhava os responsáveis da ponta da 

política nos encontros técnicos. Essa atitude não é comumente esperada dentre as suas 

atribuições: “Se eu quisesse eu ficava dentro da sala dando negativas com o papel.” Nesse 

processo, ela visitou diversas cidades e passou a conhecer referências de beneficiários da 

política. Esse esforço individual relatado é um indicativo do nível de discricionariedade do 

gestor na execução das atividades que lhe são atribuídas.  

A seguir, são apresentadas as principais práticas ativistas observadas pela 

pesquisa e trechos das entrevistas que contribuem para ilustrá-las.  

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 5.1 Rigor técnico e ativismo  

 

O horizonte do profissional, além da garantia dos direitos humanos em 

qualquer setor que ele participar, é se apropriar da técnica, porque se não a gente fica só no 

debate político e teórico, [...] não consegue avançar. (E5) 

 

Um dos primeiros questionamentos feitos no decorrer das entrevistas foi se os 

atores enxergavam que suas práticas de trabalho tinham natureza predominantemente “técnica” 

ou se consideravam-nas explicitamente ativistas ou políticas. As respostas obtidas foram 

unânimes: todos os gestores entrevistados disseram que essas questões estão imbricadas. Isso 

porque essas pessoas trabalham diretamente com pautas que já desenvolviam no contato com 

os movimentos sociais. No entanto, em sua maioria, os entrevistados ressaltaram as 

competências de suas respectivas carreiras profissionais que lhes tornavam aptos a ocuparem 

os cargos dentro da máquina estatal.  

No que tange à natureza técnica de suas atuações, foi possível notar a 

predominância de afirmações sobre a legalidade de seus procedimentos. As contribuições da 

entrevistada E10 explicitam bem essa questão:  

Eu acredito que eu não sou uma ativista somente, porque eu me preparei para estar 

aqui. Então eu tenho uma formação para isso. [...]Mas também, eu procuro ouvir 

o outro lado, e trabalhar numa perspectiva mais flexível pra que políticas públicas 

aconteçam e elas não fiquem amarradas dentro de uma burocracia truncada. 

Então, claro, tudo com muita seriedade, dentro da legalidade, mas trazendo 

também a discussão ativista, porque [...] se a gente ficar muito amarrado aqui, não 

fica uma política pro público, mas uma política interna e isso não faz sentido 

nenhum. Então eu acho que é um casamento das duas coisas. (E10) 

 

As observações de Ferreira (2015) das práticas dos Analistas Técnicos de 

Políticas Sociais no Governo Federal, corroboram o que foi observado na presente pesquisa. 

De acordo com a autora, mesmo que as ações dos chamados ativistas institucionais se 

relacionem aos vínculos que eles têm com um determinado movimento social, “a maior parte 

delas parece atrelar-se a uma ou mais causas que esses atores adotaram por conta de seus 

valores, crenças, redes sociais ou mesmo trajetória profissional” (FERREIRA, 2015).  
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A entrevistada E8, que tem anos de experiência profissional no serviço público, 

ressalta aspectos da gestão pelos quais ela preza. Para ela, sua preocupação com o registro de 

processos, por exemplo, é uma parte técnica muito importante para a garantia da construção das 

políticas públicas no estado. Ela relata que o rigor técnico demandado no ato de fundamentar a 

implementação de políticas públicas que são inovadoras requer um cuidado especial, posto que, 

por serem pautas contra-hegemômicas, são frequentes as tentativas de enfraquecê-las sob 

alegações de ilegitimidade e ilegalidade:  

Eu gosto muito do Celso Antônio Bandeira de Melo, ele coloca que o Estado é o 

maior patrimônio dos que não têm patrimônio. Então eu utilizo todo o meu 

conhecimento técnico em direito administrativo na formação dos processos, até 

porque a pauta dos povos e comunidades tradicionais é uma pauta de política 

pública bem recente, então no processo de construção das instruções normativas, 

dos regulamentos, decretos, é toda uma política nova. Então ela precisa ser 

tecnicamente muito bem colocada para evitar futuros questionamentos. Quando é 

para implementar uma política pública que é já corriqueira às vezes não te 

demanda tanto conhecimento técnico quanto quando você precisa colocar algo 

que não é hegemônico dentro do Estado. Quando é uma política nova você precisa 

fazer com muito cuidado, com os argumentos constitucionais não só em âmbito 

federal, mas no âmbito estadual para poder consolidar essa política, porque por 

ser contra hegemônica e ter enfrentamento com grupos conservadores que já 

atuam dentro do Estado há mais tempo, elas sempre são questionadas. (E8) 

 

Alguns dos entrevistados pontuaram explicitamente que a conjugação do 

conhecimento técnico com a trajetória dos movimentos tem caráter estratégico na execução de 

suas atividades. Segue a contribuição de E5 sob esse aspecto:  

O horizonte do profissional, além da garantia dos direitos humanos em qualquer 

setor que ele participar, é se apropriar da técnica, porque se não a gente fica só no 

debate político e teórico. É o ativismo com a técnica. [...] A burocracia é 

necessária, só que existe a burocracia pro engessamento das políticas públicas, 

especialmente as que garantem dignidade pro povo pobre. Então pra você furar 

isso você tem que, em alguma medida, se apropriar da técnica, porque se não você 

não consegue avançar. (E5) 

 

A entrevistada E5 ressalta que o trabalho dentro do sistema institucional, apesar 

de ser limitante, em alguns aspectos, permite que se tenha acesso a caminhos para viabilizar 

certos direitos e políticas que ela não saberia caso não estivesse no estado:  “Do que eu sei, do 

que eu posso fazer pra ajudar os beneficiários da política.”  

É entender como funciona a estrutura. Eu sempre reclamo, eu falo que ela é 

injusta, mas eu estou entendendo como é que ela funciona. Porque se eu não 

souber como é que roda a engrenagem, não vai ter como eu mudar nada.  Eu tento 

trazer o que eu faço da área técnica e da área administrativa institucional para o 

movimento social. (E5) 
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E11 vai ao encontro das respostas dos demais entrevistados ao afirmar que existe 

uma interseccionalidade entre o ativismo e o trabalho técnico. Ela afirma que não foi chamada 

para trabalhar no estado apenas por ser militante de um movimento social, mas porque sua 

trajetória profissional garante que ela tenha uma competência técnica que pode contribuir com 

a Secretaria na organização das políticas públicas. 

O entrevistado E3, ressalta sua especialização acadêmica em Gestão Estratégica 

na Administração Pública, pela Fundação João Pinheiro. Ele diz: “Então tem esse lado da 

gestão, mas muito focado no compromisso com o movimento social. Então sou um técnico 

ativista e um ativista técnico.” Também sobre essa questão, E7 acrescenta:  

Eu acho que todo gestor pode ser um bom técnico, mas eu não acredito na 

neutralidade. [...] Por exemplo, do trabalho que eu faço aqui atualmente, do 

público que eu trabalho, é o público da agricultura familiar. O pessoal muitas 

vezes não tem acesso à água, tem muita dificuldade de estrutura como um todo. 

Então não dá para fazer esse trabalho desassociado do que é o direito das 

mulheres, do que é a importância da sucessão rural para o campo, do que é toda a 

discussão de política social que essas famílias têm direito a ter acesso, como eles 

são inseridos na sociedade como trabalhadores rurais. (E7) 

 

Sob esse aspecto, E9 destaca seu papel enquanto funcionário de um cargo 

comissionado: 

Nós temos quadros técnicos que são concursados do estado que executam a 

política dentro da sua burocracia. Nós conduzimos “ideologicamente” a política, 

porque essa é a função do servidor comissionado, do cargo de confiança. E o 

prefeito, o governador, são legitimados pelas urnas pelo posicionamento 

ideológico deles. A gente não cumprir com esse posicionamento ideológico 

quando assume a gestão pública é uma automática traição à democracia, uma 

traição ao [programa] que o povo votou, ao projeto que o povo escolheu. Então 

eu não acredito que a gente possa ter posicionamentos diferentes daquilo que foi 

votado […]. Acredito que os servidores efetivos, que executam isso com uma 

maestria muito grande, nos auxiliam para que o servidor comissionado consiga 

viabilizar a política ideológica que foi eleita nas urnas, e isso é muito importante. 

Porque aí o Estado tem uma função equilibrada. (E9) 

 

A entrevistada E10 aponta que as relações pessoas e políticas entre os ocupantes 

de cargos no serviço público interferem diretamente na execução dos planos de trabalho. Por 

isso, ela chama atenção para a dimensão política das atividades:  

Às vezes a gente vê pessoas extremamente capacitadas tecnicamente, que dão 

conta de elaborar uma série de coisas, mas entram dentro do organograma da 
administração e esquecem de se movimentar entendendo que o governo é feito de 

pessoas. Então se eu tenho prioridade para que determinadas ações, que 

determinados planos de governo eles possam ser executados, eu tenho que andar 



44 

 

pelas duas vias. Eu tenho que estar com tudo planejado e, se necessário for, eu 

vou fazer todas as ações políticas para que aquele plano de fato possa ser 

executado. É um casamento de duas coisas. (E10) 
  

São, portanto, pontos de convergência entre os entrevistados a preocupação com 

o rigor técnico e a competência técnica necessários para a viabilização das políticas públicas 

dos diferentes setores. Também é possível notar que a apropriação dos procedimentos 

administrativos pelos burocratas é um relevante mecanismo de exercício de influência sobre a 

implementação de políticas inovadoras.   

 

 5.2 Formas de comunicação com a sociedade civil  

 

“Era isso que a gente queria: que qualquer pessoa que nunca tivesse ouvido 

falar do que a gente trabalha pudesse ter acesso, ler aquilo e conseguir entender.” (E10) 

 

A linguagem das normas, informativos e documentos institucionais utilizada 

com vistas à implementação de políticas públicas, muitas vezes é formal, técnica ou prolixa 

(FERREIRA, 2016). Alguns servidores percebem que, da forma como estão dispostas, essas 

informações podem não ser facilmente compreendidas pelo público-alvo dessas políticas. Uma 

das práticas observadas na pesquisa foi a proatividade para tornar a linguagem desses 

documentos mais acessível.  

Essa ação se assemelha muito aos processos de mediação descritos por Lotta 

(2015) em livro que analisa o trabalho dos agentes comunitários na Estratégia 

Saúde da Família. A autora explica que estes burocratas de nível de rua utilizam-

se de diversos estilos de interação com os usuários da política. Em meio a tais 

estratégias conversacionais, o chamado estilo de mediação se aproxima das ações 

de adequação comunicativa, uma vez que “ocorrem por meio de formas de 

comunicação que traduzem o que está sendo dito para a linguagem popular, ou 

por meio de ações mais didáticas ou de triangulação de relações” (LOTTA, 2015, 

p. 226). Ou seja, tais agentes, assim como os burocratas ativistas, preocupavam-

se em ajustar as formas de comunicação com o intuito de viabilizar a mensagem 

final do seu interesse. A diferença reside, contudo, no objetivo, uma vez que 

burocratas ativistas, além de fazerem isso para viabilizar a implementação das 

políticas com as quais trabalham, também incutem em tal ação uma forma de 

promover a causa ou valores por eles defendidos. (FERREIRA, 2016) 
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Nesse sentido, têm-se a seguir as descrições de relatos de adequação de ações 

comunicativas dos entrevistados da SEDPAC e da SEDA. 

Em seus trabalhos na Diretoria de Memória e Verdade, subordinada à 

Superintendência de Direitos Humanos da SEDPAC, a entrevistada E10 relata que foi 

produzido um relatório da Comissão da Verdade de Minas Gerais (COVEMG), que resgata os 

arquivos que relatam violações de direitos humanos promovidas pelo governo durante período 

da ditadura militar (1964-1985). Diante da produção desse material, que rendeu cerca de duas 

mil páginas, a entrevistada relatou que surgiu a iniciativa de transformar o relatório em três 

apostilas menores com vistas de dialogar com a sociedade civil. Sobre essa proposta, a E10 

relata:  

[...] e daí dá até para trazer uma discussão mais acessível. Porque, a minha mãe, 

por exemplo, qual que é o interesse dela em ler duas mil páginas? Mas cinquenta, 

com várias fotos [...] já é muito mais interessante. Então era isso que a gente 

queria. Que qualquer pessoa que nunca tivesse ouvido falar do que a gente 

trabalha pudesse ter acesso, ler aquilo e conseguir entender. (E10) 

 

De acordo com E10 essa iniciativa resultou da autonomia que ela, no cargo que 

ocupa, tem para tomar decisões que se referem à acessibilidade e difusão do conhecimento 

produzido. Para a execução da proposta foi feita uma parceria com a Secretaria de Educação, 

que possibilitou que duas mil cópias de cada apostila fossem produzidas para serem distribuídas 

em escolas públicas de ensino médio da rede estadual de educação. Além disso, será lançado 

um curso gratuito na plataforma Moodle sobre o direito à memória e verdade, que será 

disponibilizado para todos os cidadãos que tiverem interesse em aprender sobre essa questão.  

Em seu trabalho na SEDA, a entrevistada E5, relata que um dos primeiros passos 

dados ao se iniciarem as atividades da Secretaria foi a retomada do Programa Estadual de 

Regularização Fundiária, que estava suspenso no governo.  De acordo com a entrevistada, uma 

das preocupações levantadas foi a acessibilidade dos destinatários do programa às instruções 

sobre a documentação necessária para instruir o processo de regularização de suas posses.  

[...] um dos temas para mobilização e agitação [da política] era como mobilizar as 

famílias que geralmente eram no Norte e do Leste, extremamente pobres e 

semianalfabetas. Aí a gente criou uma cartilha de regularização fundiária com um 

sinhorzinho e uma senhorinha, eu nem lembro mais o nome deles, mas contava 

uma história ilustrativa gigante, tinha uns balõezinhos, letra de forma, mas se a 

pessoa não soubesse ler ela entenderia o que estava dizendo ali. Foi uma vitória 
importante a gente fazer isso. (E5) 
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O resultado dessa proposta pode ser observado na Figura 2:  

Figura 2 – Cartilha do Programa Estadual de Regularização Fundiária (frente e verso) 

 

Fonte: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (2018) 

 

A entrevistada também E8 relatou esforços individuais na tentativa de garantir 

que os destinatários desse mesmo programa pudessem acessar o processo de regularização 

fundiária. Ela conta que buscava entender os limites que essas pessoas tinham no sentido de 

compreender, por exemplo, a legislação e as medidas que elas teriam que tomar para fazer a 

regularização de suas terras: 

Se eu fico apenas sentada aguardando que ele lá [destinatário da política] 

faça o requerimento conforme a legislação, esse processo de repente nunca vai ser 

instruído. Então [é preciso] ter a capacidade de ligar, de ir lá no local fazer uma 

formação e dizer o que que ele tem que fazer para que isso de fato se torne um 

processo válido. [...] há inúmeras demandas dispersas para regularização desse 

território só que você não tem isso institucionalizado dentro de um processo. 

Então para formalizar e pra que ele tenha de fato esse território regularizado e 

entregue tem um ritual que é burocrático, requerimento, ata, e se ele não cumprir 

aquilo, por mais que os servidores queiram, eles não vão conseguir efetivar aquela 
política. (E8) 
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A entrevistadora E8 reconhece o acúmulo trazido pelas suas experiências de militância, 

por conhecer o funcionamento da ponta, e relata que às vezes os destinatários dessa política não 

têm celular, computador ou um mínimo de instrução. Sabendo disso, ela relata suas iniciativas:  

É [ter] abertura pros processos de formação, de ligar, de passar um e-mail, falar 

assim “olha, você pediu, mas as gente precisa que o processo seja instruído”. 

Mudar a linguagem do Estado, transpor isso numa linguagem mais direta e não 

ter o receio [disso]. Eu falo porque tanto dentro da academia quanto do serviço 

público todo mundo sempre diz que tem que ser imparcial o tempo todo. O Estado 

ele tem uma opção também hoje constitucional que é clara. Existem hoje políticas 

públicas lá que têm que ser desenvolvidas e não há problema que eu adote um 

posicionamento no sentido de efetivar essas políticas. Isso não é ser imparcial, é 

dar efetividade àquilo que é obrigação do Estado. É legítimo. (E8) 

Também foram criadas pela SEDA cartilhas sobre o novo Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil, Decreto 47.132/2017-MG. Um dos modelos visava 

esclarecer aos servidores internos as alterações da legislação por meio de uma cartilha de 

perguntas e respostas. A outra cartilha foi feita na forma de um manual que apresentava de 

forma didática os principais pontos da legislação federal que trata dessa matéria e as alterações 

instituídas pelo decreto estadual. Essa cartilha foi distribuída para as Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs), os órgãos e entidades estaduais parceiros. Com vistas de promover o 

acesso das entidades ao PNAE e apresentar essa nova legislação, a entrevistada E1 conta que 

servidores da SEDA propuseram a realização de visitas a algumas cidades mineiras, 

apresentando a cartilha:  [...] nós visitamos alguns lugares [...] explicando como funcionaria a 

lei a partir da promulgação e o que as entidades precisariam correr atrás, porque elas não têm 

esse tipo de assessoria, então a gente tentou fazer isso. (E1) 

Diante das falas dos entrevistados é possível observar que a autonomia de que dispõem 

para executar seus trabalhos permite que esses burocratas estabeleçam formas de comunicação 

que aproximam o Estado da sociedade civil, de modo a viabilizar a execução de políticas 

públicas, num notável processo de democratização das atividades governamentais. 

 

 5.3. Mobilização de causas temáticas 

 

“A ideia era a gente ir fazendo com que as pautas das mulheres fossem sendo 

colocadas em todas as políticas, em todas as ações da Secretaria.” (E7) 
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A mobilização em prol de uma causa, representa, possivelmente, a essência do 

ativismo institucional (FERREIRA, 2015). É possível observar que, ao assumirem cargos 

dentro na burocracia estatal, esses atores que têm trajetórias em movimentos sociais trazem 

consigo um acúmulo sobre as pautas tratadas nessas organizações. Esse acúmulo pode servir 

para que o burocrata promova ações com o intuito de incidir tanto sobre essas pautas temáticas 

quanto sobre as políticas públicas como no ambiente interno das secretarias.  

Ao escreverem sobre os repertórios de interação Estado-sociedade na Era Lula, 

Abers, Serafim e Tatagiba (2014) observaram que “ativistas que assumiram cargos na 

burocracia federal frequentemente transformaram agências governamentais em espaços de 

militância nos quais continuaram a defender bandeiras desenvolvidas previamente no âmbito 

da sociedade civil” (ABERS, SERAFIM e TATAGIBA, 2014, p. 326). 

A entrevistada E7, que tem trajetória de ativismo em um movimento de 

mulheres, relata que, ao assumir um cargo de liderança dentro da SEDA, movimentou o debate 

sobre a questão das mulheres e propôs que essa pauta estivesse presente na agenda de todas as 

atividades executadas pelo órgão. Ela relata que desde começo do processo de estruturação da 

nova secretaria, pôde perceber o interesse de muitas servidoras em se organizar diante dessa 

pauta e também de conhecer melhor as questões que afetam a vida das mulheres do campo. 

Diante disso, elas se organizaram internamente em um coletivo de mulheres, chamado Maria 

Senhorinha de Lima: “A ideia quando a gente formou o coletivo era que fosse um espaço em 

que a gente pudesse tanto debater questões de autonomia das mulheres, de direito das 

mulheres, mas pensando mais especificamente no aspecto da política pública.” (E7) 

Diante dos debates de gênero feitos dentro do coletivo, E7 relata que as mulheres 

gestoras de cada setor da secretaria se comprometeram em promover ações para inserir essa 

pauta em todas as suas atividades realizadas:  

Então a gente fez desde o começo uma organização que tinha uma gestora de 

todos os setores, então que todas as pautas, o próprio planejamento, na elaboração 

do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), que ficasse uma 

transversalidade das mulheres. Então na agroecologia, como é que a gente insere 

a pauta das mulheres na questão da agroecologia? Então a gestora lá responsável 

teria essa tarefa, de buscar na discussão dela essa temática. Na segurança 

alimentar a mesma coisa. Na parte da questão de acesso à terra, que teve a questão 

lá da titularização, a gente falou de ser [feita] prioritariamente no nome das 

mulheres. Então a ideia era a gente ir fazendo com que as pautas das mulheres 

fossem sendo colocadas em todas as políticas, em todas as ações da Secretaria. 
(E7) 
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Vale destacar que, diante dessa proposta, as servidoras perceberam que para que 

conseguissem levar esse debate para as diferentes áreas das políticas, precisavam estudar 

melhor o tema. Nesse sentido, E7 ressalta a iniciativa tomada de fazer uma parceria com a FJP, 

que estava desenvolvendo naquele momento um curso online sobre “Gênero e Política Pública”, 

em parceria com a SEDPAC. Assim, as gestoras da SEDA solicitaram a abertura de vagas no 

curso para cerca de 20 mulheres da secretaria que estavam interessadas em aprender melhor 

sobre o tema. 

E7 conta também que, em contato direto com o Secretário, sempre pautou que a 

construção da agenda da secretaria para o mês de março fosse voltada para a luta das mulheres. 

Dessa forma, em vez de realizar ações como distribuir flores ou oferecer um café da manhã 

para as servidoras no dia das mulheres, as mulheres organizadas da secretaria conseguiram 

promover a instauração de uma comissão de ética interna, com o compromisso do próprio 

Secretário de que na ocorrência de denúncias de assédio, por exemplo, elas seriam de fato 

apuradas. E7: “porque eu falei assim [com o Secretário] que é isso que muda a vida das 

mulheres, sabe.”  

A entrevistada E7 saiu do cargo que ocupava na SEDA em 2017 e assumiu uma 

das diretorias da EMATER. Nesse processo, conta que mesmo que a empresa pública tivesse 

68 anos de atividade no momento em que ela chegou, nunca antes uma mulher havia ocupado 

um posto de diretoria. As funcionárias de lá, ao saberem que essa nova diretora tinha 

envolvimento com o movimento de mulheres, procuraram-na com o intuito de requerer sua 

contribuição para o processo de construção das pautas das mulheres também naquele ambiente. 

Esse fato evidencia a influência que essa gestora com trajetória no movimento social exerce 

nos diferentes setores de atividades estatais por onde transita.  

Sobre as atividades realizadas pelo seu setor na EMATER, E7 conta:  

E aí foi importante, porque aí também você vê como é que as pessoas relacionam 

[as questões de gênero] com a dinâmica do trabalho, com a questão do espaço 

público e privado, e como às vezes a gente é muito negligente. Então por exemplo, 

eu sempre falo aqui na EMATER, “olha, [quando] a gente chega na casa do 

agricultor, a gente pergunta pro agricultor ou pra agricultora sobre as 

informações? […] Quando você vai fazer a emissão de uma DAP, você pergunta, 

ou você faz normalmente no nome do agricultor homem?” Então são coisas que 

se a gente não tem uma sensibilidade, um olhar, o automático é você fazer tudo 

ignorando a mulher. E muitas vezes a mulher sabe muito mais informações do 

ambiente ali do que o homem. Então tem toda uma discussão , porque aí você tem 
uma DAP pra família, geralmente ela é no nome do homem, a mulher quer fazer 

as coisas dela e não tem recursos, não tem jeito de fazer. Esse tipo de discussão é 

importante, porque problematiza. [...] Olha, as mulheres produzem, muitas vezes 
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esse trabalho fornece uma renda igual ou maior, dependendo do que está sendo 

produzido pela família como um todo, então como isso fica? Então a gente é 

responsável por dar visibilidade. Por isso que eu não acredito na neutralidade. 

Porque quando você não reconhece que na sociedade existe preconceito, quando 

você não reconhece que na sociedade existe racismo, existe machismo, existe 

homofobia, você vai conversar achando que isso não existe. Você reforça essas 

questões que estão na sociedade. (E7) 

 

Outro exemplo de mobilização pôde ser observado nos relatos de E5, que 

trabalhou durante alguns anos na Assessoria Jurídica (AJU) da SEDA, conta como até mesmo 

estando na área meio foi possível mobilizar questões relativas à agroecologia e à regularização 

fundiária, que dialogam diretamente com seu acúmulo de ativismo em um movimento popular. 

Ela ressalta que o trabalho jurídico é estratégico: 

A normativa que nós fizemos de redução de uso de agrotóxicos em incentivo à 

agroecologia foi um acúmulo que, primeiro, a gente precisava saber dos 

experimentos que existiam em Minas, e isso só [saberia] com o trabalho territorial 

que a gente [no movimento social] tinha, porque [o movimento] acumula muito 

nessa área da agricultura urbana. Por outro lado, a gente tinha o aparato legal pra 

gente se proteger e tentar legitimar. (E5) 

 

E5 conta que ao receber processos sobre questões de agroecologia, por exemplo, 

o procedimento recorrente dos servidores da AJU era de automaticamente dar uma resposta 

negativa. Diante disso, ela conta que, junto com outros colegas de trabalho que também tinham 

vínculo com o movimento, ela procurava aberturas na legislação para viabilizar políticas 

públicas dessa natureza. O primeiro decreto de regularização de área quilombola um dos 

resultados dessa iniciativa, por exemplo. 

Para viabilizar políticas dessa natureza, a equipe fazia análises de risco, em 

diálogo com a Auditoria da SEDA, de modo a amparar as ações e evitar margens para 

questionamentos sobre sua legitimidade:  

Qualquer “sim” que dá para qualquer entidade do terceiro setor para o público 

pobre, a gente é questionado. E aí a administração pública tem um lado, existe um 

fazer que na verdade é tácito, existe um fazer da administração pública da Cidade 

Administrativa de praxe de não questionar empresas, por exemplo. [...] E essa 

prática de tranquilidade com as empresas não aplica esses critérios, por exemplo, 

com uma entidade do terceiro setor que trabalha com agroecologia lá em 

Jabuticatubas. Porque existe mesmo, e isso é um “racismo institucional” e ele é 

enraizado e fortalecido por esses grupos técnicos. Eles justificam a negatória na 

norma.  O argumento de autoridade dele é na norma, é na lei. Então você tem que 
ter conhecimento da lei para poder questionar. (E5) 
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Também sobre essa atuação na AJU, a entrevistada E8 reitera que o setor jurídico 

é um significativo espaço de poder de decisão, uma vez que por lá devem passar todas as pautas, 

todos os projetos de lei propostos pela secretaria. Diante de seu comprometimento com um 

movimento de base religioso, ela afirma:  

Nos projetos de lei ainda que eu fizesse apenas as análises por obrigação da 

legalidade, [...] aí entra meu papel de militante, ativista. Por compreender e ter um 

compromisso com os movimentos socioambientais, nunca deixei de me 

posicionar em relação àquelas matérias. (E8) 

 

Em sua atuação na SEDPAC, E11, que tem trajetória no movimento negro, relata 

que seu ativismo possibilita promover uma aproximação das pautas de negritude com os 

gestores que trabalham na secretaria. Ela conta que, muitas vezes, esses burocratas têm 

dificuldade em conceber o racismo como um fenômeno estrutural das políticas públicas.  

O discurso da igualdade racial, o discurso da meritocracia, o discurso da 

democracia racial, ele se apresenta o tempo inteiro, e ele precisa ser desconstruído. 

[...] Essa é uma temática nova que vai sendo inserida pra dentro do debate do 

governo. Então o primeiro diálogo precisa ser interno, para as pessoas poderem 

entender por que eu tenho que ter uma subsecretaria que fala de algo [igualdade 

racial] que não é palpável. (E11) 

 

A entrevistada entende que esse processo de desconstrução não se passa apenas 

pelo viés da militância externa ao Estado, mas que deve traduzir-se na produção de políticas 

públicas. Para conseguir fazer esse debate internamente, ela relata lançar mão, com frequência, 

de indicadores, dados sociais e demais elementos de formação que base teórica que ela carrega 

lhe oferecem.  

E11 ressalta a importância de levar o debate sobre racismo e de sedimentar entre 

o corpo burocrático do Estado a compreensão da necessidade de se fazerem políticas 

afirmativas. De acordo com ela, o racismo é um fenômeno incrustado na dinâmica cotidiana do 

Estado. Nesse sentido, em sua atuação cotidiana ela debate sobre como o enfrentamento do 

racismo pode ser feito a partir da orientação das políticas: [...] só você tendo a compreensão do 

histórico de desigualdade desses segmentos é que você consegue compreender a necessidade 

de uma política de promoção da igualdade racial.  

Para trabalhar essa pauta, a entrevistada relata a promoção de formações com 

gestores, docentes e com a sociedade civil sob a perspectiva de que mais pessoas compreendam 

o que é o racismo e como ele impacta a vida das pessoas. Essa é uma das formas que a E11 
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relata sua articulação das pautas que ela carrega do movimento social com o seu fazer 

profissional.  

É possível notar, portanto, que a mobilização de pautas temáticas promovidas 

pelos ativistas estatais pode ocorrer tanto na influência sobre a organização da estrutura interna 

das secretarias e na capacitação dos demais servidores sobre essas pautas, quanto na produção 

e na execução direta de políticas públicas. 

 

5.4. Dar sentido ao trabalho desempenhado  

“Porque acho que quando a gente olha pra esses papeis, acho que o ativismo faz isso, 

dá rosto, dá olho, dá voz.” (E1) 

 

Uma das questões fundamentais que caracteriza um movimento social é a 

formação de uma identidade coletiva. As teorias dos movimentos sociais convergem no 

entendimento de que para que um movimento social se consolide, não basta a compreensão 

pelos indivíduos de objetivos a serem conquistados por meio mobilizações da sociedade civil, 

mas também pela conformação de redes de relacionamentos que constroem a motivação para a 

ação coletiva.  

Melucci (1998) afirma que os indivíduos “ativam suas relações de modo a dar 

sentido ao seu ‘estar junto’ e aos fins que perseguem.” Para a autora, essas redes de 

relacionamento construiriam a motivação para a ação coletiva e a própria interação. Nesse 

sentido, as mobilizações envolvem tanto a ação estratégica, crucial para o controle sobre bens 

e recursos que sustentam a ação coletiva, quanto a formação de solidariedades e identidades 

coletivas. (ALONSO, 2008) 

Foi possível observar por meio das entrevistas que os burocratas ativistas 

expressam os valores de coletividade e os significados dos movimentos sociais em no seu 

trabalho cotidiano. Nesse sentido, apareceram diversas falas que evidenciam que esses 

profissionais se sentem de alguma forma conectados e pessoalmente motivados a promover o 

acesso de populações socialmente marginalizadas às políticas públicas.  Para ilustrar esse 

tópico, seguem alguns recortes de falas dos entrevistados. 
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A servidora E1 conta como sua vivência de movimentos emergia na realização 

de suas atividades durante o período em que trabalhou na área meio da SEDA. Durante o 

período em que respondeu como contadora da secretaria, lidava com relatórios técnicos, 

atividade que viabiliza as políticas executadas. Ela relata que sua ciência da importância da 

regularização de terras na vida das pessoas do campo, fez com que por muitas vezes trabalhasse 

até oito, nove horas da noite para cumprir os prazos necessários para viabilizar as viagens da 

equipe que faria o georreferenciamento dessas áreas, com fins de promover medidas de reforma 

agrária. Esse esforço se dava porque essa burocrata sabia que sem os procedimentos necessários 

para que os servidores fizessem o trabalho de campo, o processo de titularização das terras seria 

inviabilizado, afetando diretamente a vida de milhares de beneficiários.  

Esse esforço de cumprir prazos para garantir a execução de políticas também foi 

relatado durante os pagamentos do Programa Brasil sem Miséria. Segundo a entrevistada E1:  

[...] esse procedimento funciona por meio da liberação de lotes de contrato e se a 

nossa equipe fica até oito da noite para liberar um lote, é porque nós conhecemos 

essas pessoas, nós sabemos qual é a trajetória das pessoas, sabemos o quão difícil 

é, e isso é a militância que nos dá. Sabemos que para a gente ficar até nove, não 

custa tanto, mas travar um contrato que custa o recebimento de cinco mil famílias, 

custa demais. (E1) 

 

Ela explica como mesmo na execução das atividades na área meio a 

sensibilidade ativista afetava seu modo de trabalho: 

Porque acho que quando a gente olha pra esses papeis, acho que a ativismo faz 

isso, dá rosto, dá olho, dá voz. Porque a gente conhece essas pessoas, conhece no 

sentido amplo, de representatividade. Os papéis são muito predefinidos e a gestão 

é orientada por instrumentos normativos e legais. Acho que a sensibilidade 

política que a gente traz da militância nos dá outras percepções de pra onde a 

política vai ser direcionada, a quem a política vai servir. Acho que quem vem com 

esse histórico de conhecer os movimentos sociais tende a entender a quem esse 

Estado deve servir e faz o esforço pra que isso seja efetivado. (E1) 

 

E11, por sua vez, relata que a experiência de atuar em movimentos proporciona 

às pessoas o valor de coletividade. Segundo ela, o ato de reunir, discutir e tomar decisões em 

conjunto é algo natural para quem vivencia essas relações da militância. Ela diz que sente falta 

dessa sensibilidade no trato dos gestores do Estado ao trabalharem com comunidades 

quilombolas e ciganas, por exemplo. A entrevistada exemplifica essa questão contando como 

são as reações de gestores quando a Secretaria da Cultura ou a própria Sedpac recebem a 

demanda de financiamento para uma festa como a de Nossa Senhora do Rosário:  
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As pessoas perguntam “pra que precisa fazer uma festa e tem que dar comida pra 

todo mundo?” Porque você não dissocia essa coisa de fazer festa, de celebrar, com 

o comer, e cada um que vai lá pague o seu. Não. É o coletivo, e quando você faz 

festa você partilha. É compreender essa dimensão. [...] O alimento é algo 

fundamental nas tradições. Você partilha com os seus, você partilha com o que 

chega, você partilha com quem você não conhece porque você quer que ele 

também seja acolhido. O alimento é o acolhimento.(E11) 

 

Outro apontamento da E11 foi sobre as diretrizes educacionais de comunidades 

quilombolas. De acordo com ela, muitos gestores pensam que é uma bobagem, não conseguem 

entender as razões do calendário escolar ter uma semana inteira para celebrar Nossa Senhora 

do Rosário, por exemplo. Ela diz que a compreensão desses burocratas dos valores tradicionais 

é falha nesses aspectos, e dificulta o processo de adequação das políticas públicas para a 

realidade dos que vão acessá-las.  

Então entender esses processos na política pública eu acho que ainda é um desafio. 

[...] Incorporar essas tradições e entendê-las como válidas, porque na realidade a 

política é aquela coisa mais cartesiana, de isso pode e isso não pode. Tem 

legislação ou não tem legislação. Então quando o sujeito chega para o gestor com 

a demanda, e ele tem uma forma de organização de vida diferente daquilo que está 

legislado, isso às vezes cria uma certa dificuldade para o legislador e para o gestor, 

porque ele está trabalhando naquela lógica que sempre é muito fechada. (E11) 

 

A burocrata E4, que trabalha com a pauta da criança e do adolescente, argumenta 

que a atuação no movimento forma a perspectiva de trabalho do profissional e pauta o 

entendimento da política onde ele atua. De acordo com ela, se o gestor não enxerga o sujeito da 

política, essa política é inócua. Como exemplo, a entrevistada cita os entraves com que lida no 

conselho gestor de um programa de proteção: “O cara que vira pra mim e fala que eu não posso 

contratar um serviço porque ele não está dentro de um marco regulatório”. Nessa situação, ela 

alega que se o adolescente não pudesse ser atendido pelo programa, seria morto pela polícia ou 

pelo tráfico: “[...]e você me fala que não vai tirar ele daqui porque você não consegue emitir 

uma nota fiscal dentro dos parâmetros prescritos pela legislação?” Nesse contexto, ela 

se pergunta para que serve a política.  

Também conta de outras situações com as quais se deparou ao longo de seu 

trabalho na Prefeitura de Nova Lima, como o impedimento de que um usuário recebesse o 

benefício do Bolsa Família porque não tinha todos os documentos requeridos para preencher o 

Cadastro Único; ou da usuária que perdeu o benefício porque o carteiro não conseguia chegar 

no lugar onde ela vivia para lhe notificar da necessidade de atualizar seu cadastro. De acordo 

com a E4, de nada serve o gestor conhecer todos os procedimentos, todas as normas legais, 
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saber discutir o tema, mas não enxergar o sujeito para quem as suas ações se destinam: “E quem 

vai te dar isso é esse lugar da militância” (E4). 

A condução das políticas de enfrentamento da violência contra o público de gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) na Sedpac era feita por um gestor que tem 

larga trajetória no movimento LGBT, e que toca essa pauta dentro do Partido dos 

Trabalhadores, ao qual atualmente é filiado. Essa trajetória política reflete-se no seu 

entendimento de que as violências sofridas são resultado de uma convergência de 

vulnerabilidades sociais, e que é preciso fazer o recorte de classe, raça e gênero para que sejam 

produzidas políticas públicas efetivas. Nesse sentido, ao ampliar sua equipe de trabalho, ele 

afirma que prezou pela aglutinação de pessoas com vivências diferentes, provenientes de 

classes sociais diferentes, de identidades de gênero e com orientações sexuais diferentes. Essa 

preocupação com a composição do corpo de funcionários evidencia, de certa forma, que esse 

burocrata valoriza a pluralidade e acredita que essas pessoas podem, a partir de suas vivências, 

contribuir para a construção de políticas que englobem diferentes perspectivas.  

O entrevistado E3 conta como comportamentos que ele apresenta em relação ao 

trabalho têm natureza na sua vivência de movimentos, cuja trajetória tem mais de quarenta 

anos: 

Algumas coisas que são da natureza do movimento que a gente traz pra cá. A 

primeira é compromisso, compromisso com o povo, com os mais pobres, com os 

mais fragilizados. Também o movimento me proporcionou a questão da 

disciplina. A outra coisa foi a paciência. Saber que as coisas você se constrói, é 

todo um processo. E na administração pública tem a burocracia do cão, que nos 

prende e nos engessa às vezes naquela mesa. No cumprimento de resoluções, de 

normativas. E às vezes você quer implementar uma ação, um programa, uma 

política, mas você tem que respeitar um rito que é da administração. É você saber 

respeitar a legislação, para garantir a eficiência, a eficácia, a legalidade da ação. 

(E3) 

 

No trabalho na área jurídica, E5 conta que ao chegar na Seda, procurou nortear 

suas ações pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Abraçando os objetivos da 

secretaria, que são a garantia da soberania e da dignidade do povo do campo, ela passou 

imprimir esses valores em todas as suas decisões tomadas. Assim, ela passou a nortear suas 

ações pelo viés principiológico, aplicando a razoabilidade, a legalidade, a dignidade da pessoa 

humana e a prevalência da coletividade em detrimento do particular nos atos normativos que 

lhe competiam:  
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Ela [essa atitude] reflete essa bagagem do movimento, que se eu não tivesse, eu 

não sei se eu teria essa visão. Porque a negatória da política pública, o racismo 

institucional é tão naturalizado, que se você não se vigiar você está reproduzindo 

aquele serviço pra ele não funcionar (E5).  

 

Para a entrevistada, isso é um prejuízo para o próprio estado, já que existe 

orçamento destinado à execução de políticas dessa natureza, mas para que sejam viabilizadas, 

é preciso tomar medidas sem precedentes no modo de fazer da secretaria.  

A E5 diz que existem princípios irrenunciáveis, dos quais ela não abre mão:  

Então assim, nessa minha curta trajetória pelo Poder Executivo eu tento facilitar 

o acesso às políticas públicas para a população afetada por esse sistema tão 

injusto. O horizonte da garantia dos direitos humanos eu aplico de maneira mais 

concreta no movimento, é o que o movimento me ensina muito. Eu tento pegar 

um pouco disso e levar para a administração pública, dentro do limite legal. (E5) 

 

Também em sua atuação no setor jurídico da Seda, a entrevistada E9 identifica 

a impressão e valores sobre o trabalho executado:  

A atuação política dentro dos movimentos dá uma segurança na perspectiva de 

poder questionar. Nem sempre a gente tem a autonomia, mas cria uma 

possibilidade de fazer uma defesa, ainda que nem sempre esse posicionamento 

vai ser aprovado porque há uma insegurança quando uma política nova vai ser 

implementada e nem todos querem correr esse risco. (E9) 

 

Ela exemplifica a segurança de assumir práticas inovadoras na compra de 

sementes crioulas pela secretaria:  

Na Compra de sementes do mercado comum você já tem uma prática, você só 

copia. Não te provoca. Você tem canais jurídicos para fazer essa compra [de 

sementes crioulas] dos agricultores, mas é algo novo e impõe riscos. As pessoas 

ficam com medo de ser questionadas né. (E9) 

 

Os relatos observados explicitam a incidência dos valores coletivos que os 

burocratas ativistas trazem consigo de suas experiências nos movimentos sociais no modo de 

fazer dos procedimentos administrativos, e também a forma como esses profissionais 

reconhecem a relevância de sua atuação no serviço público em prol de setores sociais 

vulnerabilizados.   
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 5.5. Acesso e/ou cultivo de redes de relacionamento  

“Não há problema que eu adote um posicionamento no sentido de efetivar essas 

políticas. Isso não é ser imparcial, é dar efetividade àquilo que é obrigação do Estado. É 

legítimo.” (E8) 

 

De acordo com Ferreira (2015), o uso de redes sociais constitui uma situação 

comum e não se refere a algo exclusivo do ativismo institucional. A literatura de ciência política 

demonstra que “os vínculos entre indivíduos, entidades e organizações estruturam as mais 

variadas situações sociais, influenciando o fluxo de bens materiais, ideias, informação e poder” 

(MARQUES, 2006, apud FERREIRA, 2015). Nesse sentido, é possível notar que os interesses 

privados, as burocracias e a classe política estão inter-relacionados.   

Ao discutir o conceito de “redes de ativistas”, Abers e Von Bulow (2011) 

resgatam os estudos sobre redes ambientais na Itália, de Mario Diani (1995), que observou 

formas de vínculos entre indivíduos que têm uma identidade de militância em comum. Dentre 

elas, destacam-se o intercâmbio regular de informações e a existência de laços de amizade entre 

membros importantes de diferentes organizações. A presente seção propõe-se a apontar a 

ocorrência de práticas ativistas que se fundam no uso proposital das referidas redes com o 

intuito de promover agendas relacionadas à militância de servidores públicos. 

As contribuições de E8 evidenciam a troca de informações entre essas redes de 

relacionamento. Para ela, os movimentos sociais, as universidades e os especialistas têm uma 

bagagem de conhecimento muito grande que às vezes os servidores do estado não apresentam. 

Por isso, essas contribuições externas são extremamente valiosas. São estudos, teses 

acadêmicas, dissertações e outros acúmulos que fundamentam os atos que são formados. Tanto 

os decretos, instruções normativas, consultorias, grupos que atuam em âmbito não só nacional, 

mas também em âmbito internacional, dão suas contribuições. A entrevistada diz que nesse 

sentido, há uma troca constante de saberes na criação da política pública. 

Por sua vez, o entrevistado E9, que atuou na Subsecretaria de Juventude da 

Sedpac, mostra como sua articulação com os movimentos sociais de base permitiram que a 

política de juventude fosse alavancada. Na organização dos trabalhos no seu setor, os servidores 

se dividiram de acordo com as Regiões de Desenvolvimento propostas pelo governo estadual 

de Minas Gerais. Os grupos de trabalho da equipe tinham a tarefa de levar as políticas de 
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juventude da Subsecretaria para todas as regiões do estado. A atuação direta do entrevistado 

com vistas de promover a auto-organização da juventude, garantiu a criação de mais de sessenta 

grêmios estudantis na região Sul de Minas. O entrevistado conta que mesmo com uma equipe 

reduzida de servidores no setor, a secretaria promoveu quarenta e nove conferências de 

juventude, com a participação de jovens dos mais de cem municípios da região Sul do estado. 

De acordo com ele, esse resultado só foi possível diante da articulação que ele, e alguns outros 

servidores que também têm contato direto com os movimentos sociais de juventude, 

conseguiram promover com os movimentos atuantes na região: 

Não necessariamente a subsecretaria realizou quarenta e nove conferências 

municipais da juventude. Não foram oito pessoas da secretaria que conseguiram 

criar sessenta grêmios, nem eu sozinho. Foi uma rede articulada que ajudou a 

secretaria a cumprir sua função sem gastar nem um real do Estado. [...] Diversos 

atores do movimento ajudaram a pressionar os gestores públicos de suas cidades 

pra que isso acontecesse. [...] Então a secretaria não tinha oito servidores, mas 

cerca de 50, 60, 100 militantes ajudando a construir a política de juventude. Isso 

retirou da gente a incapacidade que outros setores da própria SEDPAC tinham de 

fazer política pública, principalmente de auto-organização e protagonismo juvenil 

por seu número de servidores e pelo seu reduzido orçamento. (E9) 

 

No processo de criação dos grêmios estudantis, os servidores ligavam para as 

escolas, com vista de conseguir abertura dos gestores locais para as atividades organizativas. 

Também se articulavam com as Superintendências Regionais de Ensino e garantiam que 

militantes da região conseguissem acessar as escolas e conversar com os estudantes e também 

fazer o planejamento da gestão dos grêmios. E9 conta que diversas vezes visitou essas cidades 

pegando caronas nas rodovias, o que fazia com que o Estado dispendesse muito pouca verba. 

Com esse processo de construção de rede, foi possível aliar as ideias dos movimentos sociais, 

o programa do governo eleito e sua experiência pessoal nos movimentos de juventude: “eu 

peguei atores do movimento social pra agirem, não enquanto estado, mas agirem nas 

localidades em prol da política que o estado propunha.”  

O entrevistado E9 diz compreender seu papel dentro do estado no sentido de 

promover o fortalecimento das políticas pautadas pelos movimentos sociais. Segundo ele, sua 

atuação, ocupando um cargo de médio escalão na Secretaria, permitiu a abertura de portas 

dentro das superintendências regionais de ensino e das escolas com vias de fortalecer o 

protagonismo juvenil. E essas conquistas justificam seu trabalho em parceria com os 

movimentos:  
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Acho que se você não tiver um movimento te dando suporte atrás você, membro 

do movimento social dentro do estado, provavelmente não vai conseguir executar 

essa política. Porque você não vai ter respaldo popular e não vai ter respaldo do 

militante para fazer a pressão que você precisa pra conseguir concluir o seu 

trabalho. (E9) 

 

E9 conta que é possível fazer uso dessa ferramenta estrutural do estado para que 

o movimento popular consiga avançar. Para ele, o papel de um membro de movimento social 

dentro do governo é dar abertura para as essas pautas. Seja por meio de uma cooperativa para 

o MST, para que eles consigam desenvolver poder econômico e produtivo; ou por meio da 

abertura dentro das escolas para que as militâncias incidam nesses espaços por meio de grêmios, 

organizem a UNE e a UBES. No entanto, ele ressalta que o estado tende a recrudescer em suas 

medidas quando percebe a ocorrência dessa movimentação. Por isso, essa questão exige certo 

traquejo político, para que o gestor consiga perceber o contexto organizacional favorável para 

a promoção dessas pautas.  

As falas da entrevistada E7 também evidenciam essa o acesso e cultivo dessas 

redes de relacionamento. Ela conta que o processo de organização das mulheres na Seda 

promoveu uma aproximação da secretaria com a Articulação de Mulheres do Campo de Minas 

Gerais (AMC/MG). Do diálogo entre a Seda, a AMC/MG e as pesquisadoras do Egedi/FJP, foi 

possível viabilizar a demanda campesina por pesquisas que retratassem a realidade das 

mulheres agricultoras de Minas Gerais, cujas trajetórias e contribuições são muitas vezes 

silenciadas.  

O projeto de pesquisa resultante dessa articulação, foi concebido com o  

objetivo de reconstruir as trajetórias de vida, de luta e de trabalho com a terra de 

algumas mulheres do campo de Minas Gerais e elaborar uma biografia coletiva 

dessas mulheres que lhes desse visibilidade pelo viés do trabalho, em formato de 

um livro com material audiovisual encartado e de uma coleção de livretos para 

crianças. (AMORIM, 2017) 

 

Figura 3 – Livreto Infantil do Projeto Mulheres do Campo de Minas Gerais  
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Fonte: MINAS GERAIS. Mulheres do Campo de Minas Gerais: trajetórias                             

de vida, de luta e de trabalho com a terra (2017) 

 

Em parceria com a Secretaria Estadual de Educação foram distribuídas cópias desse 

material para as escolas estaduais de Minas Gerais, além de ter sido realizado um curso de 

capacitação para que os professores da rede pública pudessem utilizar esse material na proposta 

pedagógica das aulas. A imagem acima apresenta um dos livretos infantis produzidos. 

Essas redes de relacionamento mobilizadas pelos atores entrevistados são um 

componente de destaque na forma como o serviço público pode se aproximar de atores externos 

e acolher suas contribuições para a execução de políticas públicas lastreadas pela experiência e 

pelas demandas de seus destinatários.  

  

5.6. Promoção dos espaços de participação social  

“A gente que vem de uma militância tem um valor, que é o coletivo. As ações são 

coletivas. Você reúne pessoas, você discute com pessoas, você toma decisões a partir do 

olhar desse coletivo.” (E11) 

 

Os espaços institucionalizados de participação social são uma conquista 

constitucional relevante que possibilita a influência da sociedade civil exerça influência sobre 
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as políticas públicas. Nesse sentido, a promoção e a participação ativa dos burocratas desses 

espaços constitui uma relevante prática ativista.  

A literatura da ciência política provê alguns exemplos deste tipo de ação. Abers, 

Serafim e Tatagiba (2014) relatam o caso[...] de burocratas ativistas que 

promoveram a criação de espaços de participação social para discutir políticas de 

segurança pública em nível federal. Cayres (2015) também aborda um caso que 

ocorreu no governo federal: “O Fórum Governamental de Participação Social 

(FGPS) foi estrategicamente alocado nesse departamento pelos ativistas 

institucionais determinados a promover, sensibilizar e angariar apoio à 

participação social dentro dos vários setores do governo.” (CAYRES, 2015 apud 

FERREIRA, 2015) 

 

Foi possível notar entre as falas dos entrevistados a frequente referência à 

promoção de espaços de participação. Alguns deles afirmaram, inclusive, que pautam suas 

ações dentro do estado com base nas demandas recebidas das conferências estaduais realizadas 

durante a gestão 2014-2018 do governo ou nas pautas discutidas nos conselhos. A seguir, 

apresento trechos de entrevistas que corroboram a ocorrência dessa forma de ativismo:  

As falas da entrevistada E10 evidenciam o esforço de incluir a participação do 

público na concepção do Memorial dos Direitos Humanos, prédio em Belo Horizonte onde 

funcionou o antigo DOPS. Sua diretoria criou por decreto um grupo de trabalho dentro da 

estrutura governamental para discutir o projeto e ampliou a composição desse GT para cinco 

representantes da sociedade civil. Ela ressalta que a participação social no processo de 

elaboração desse Memorial, que é um bem público, é fundamental para que a sociedade se 

aproprie desse bem. E10 diz que somente com o reconhecimento social da política, somente 

com as pessoas sentindo que aquela conquista pertence a elas, estarão dispostas e bem 

articuladas para promover sua defesa caso um outro governo proponha cortes e alterações em 

seu desenho.  

A entrevistada E1 afirma que a autonomia de que ela gozava para a construção 

das políticas era construída e legitimada pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar. 

Segundo ela, todas as movimentações feitas no que tange à política de segurança alimentar 

dentro da secretaria foram construídas em conformidade com essa esfera de controle social, que 

é o Conselho. Disso emerge a certeza da entrevistada de que as demandas atendidas pela 

secretaria tinham legitimidade e lastro social para serem sustentadas.  
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Para exemplificar essa relação de colaboração entre a Secretaria e o Conselho, 

ela conta que desde que foi criada, a Seda não apresentava ações orçamentárias específicas para 

políticas de segurança alimentar. Para preencher essa lacuna, duas ações orçamentárias foram 

criadas. Apesar de essa ser uma ação interna da secretaria, desde a meta até o recorte de 

territorialidade dessas ações, tudo foi alinhado e aprovado em plenária do Conselho.  

De acordo com o E6, a condução da política pública para LGBTs é orientada 

pelas quarenta propostas que foram tiradas na Conferência Estadual LGBT, que ocorreu em 

outubro de 2015. E2 também afirma que as diretrizes da Conferência Estadual de Juventude, 

realizada em 2015, sinalizam quais os temas a serem tratados na Semana da Juventude. Com 

essa proposta, a Sedpac conseguiu acessar uma multiplicidade de municípios que nunca haviam 

sido assistidos pelo governo do estado no que tange à juventude.  

Essa preocupação dos burocratas ativistas em promover espaços de participação 

social é um movimento que democratiza a atuação do serviço público e que dá importância para 

o lastro social que a produção de políticas públicas deve ter para que sejam legitimadas perante 

a sociedade civil.  

 

5.7 Dificuldades relacionadas ao lugar institucional 

“ A relação com movimento é tensa, e deve ser tensa mesmo. Estado e sociedade é 

isso, é um conflito permanente. E é nossa a capacidade de transformar esse conflito numa 

ação que possa avançar nos direitos das pessoas.” (E3) 

 

Ângela Alonso (2009), ao fazer um balanço do debate das teorias dos 

movimentos sociais, aponta que, de acordo com a Teoria do Processo Político, “a mobilização 

baseia-se num conflito entre partes, uma delas momentaneamente ocupando o Estado, enquanto 

a outra fala em nome da sociedade”.  De acordo com Tilly (1993 apud Alonso, 2009) um 

movimento social é definido como uma “interação contenciosa”, que “envolve demandas 

mútuas entre desafiantes e detentores do poder”, em nome de uma população sob litígio.  

Essa relação em embate entre os movimentos sociais e o Estado pode ser também 

observada dentro da administração pública, dada a presença de atores vinculados aos 

movimentos em postos do poder executivo estatal. Alguns entrevistados relataram as 

dificuldades encontradas por eles relacionadas a esse lugar institucional ocupado.   



63 

 

E2 conta que estar profissionalmente vinculada ao Estado afeta, por exemplo, 

suas decisões sobre participar ou não de manifestações políticas. Isso porque, em vez de agir 

de acordo com a orientação do seu movimento, ao estar nesses espaços, precisa estar de 

prontidão enquanto profissional da Secretaria de Direitos Humanos, disposta a garantir a 

segurança dos manifestantes.  

E3 também destaca as dificuldades enfrentadas na cultura organizacional do 

Estado, no que tange às questões de direitos humanos:  

Não falo só dos servidores, mas a cidade administrativa é um grande exemplo 

disso. De estar longe do povo, de dificultar o acesso das pessoas aqui, de afastar 

o técnico, gestor, diretor, do cidadão. Desconstruir essa cultura conservadora, 

preconceituosa. [...] Era esse o desafio, os direitos humanos como uma política de 

governo de forma que transformasse as ações do Estado.  

 

Ocupante de um cargo de alto escalão no poder executivo, E3 afirma que na 

composição da Sedpac houve a preocupação de buscar nos movimentos, nas organizações, 

pessoas que tinham um perfil político:  

Para nós isso foi fundamental, as pautas que caminharam legal quem tocou tem 

uma cara, tem conteúdo, tem uma trajetória. Aquelas [pautas] que não andaram 

são daqueles [gestores] que vieram só da academia. Que contribuíram, mas você 

vê que não avançou tanto.  

 

No entanto, E3 também evidencia algumas questões enfrentadas nesse processo: 

“Enfrentamos certas dificuldades, em muitos momentos as pessoas eram mais militantes do que 

gestores e aqui precisaria de gestores também, com uma visão.” Nesse sentido, ele se refere aos 

ritos, procedimentos administrativos, a legislação, órgãos de controle que devem ser 

cuidadosamente respeitados: “a gente é muito visado enquanto ‘direitos humanos’, porque a 

gente ‘cria problema’. Dentro do governo e fora.” Em alguma medida, um distanciamento da 

postura combativa da militância em relação ao cargo ocupado no governo era uma cobrança 

observada na dinâmica da secretaria:  

a gente vê outros companheiros aqui que às vezes assumiam o lado do movimento. 

E muitas vezes nessa relação no contato com os movimentos [sociais] nós 

estávamos ali enquanto Estado. [...] São contradições que a gente vivencia. [...] 

Nós tínhamos reuniões semanais de avaliar isso, de tentar mediar essa situação, 

do olhar do militante e do olhar do gestor. [Porque] a pressão junto ao governo é 

do movimento. Podemos até estimular, mas não cabe à gente pressionar 

diretamente.  
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De acordo com ele, ao longo dos anos desse governo foi possível construir 

alianças e fazer aliados em todas as secretarias. No entanto, ressalta também que grande parte 

das violações de direitos humanos são advindas do próprio Estado – como no aparato da 

segurança pública, por exemplo. Nesse sentido, afirma: “também criamos inimigos aqui 

dentro.”  

Diante da centralidade da participação popular nas ações da Sedpac, E3 conta 

que toda a equipe da secretaria foi orientada a ouvir e respeitar os segmentos relacionados à sua 

pauta. No entanto, ressalta a existência de conflitos nesse processo de cobrança dos movimentos 

em relação ao Estado: “E a relação com movimento é tensa, e deve ser tensa mesmo. Estado e 

sociedade é isso, é um conflito permanente. E é nossa a capacidade de transformar esse conflito 

numa ação que possa avançar nos direitos das pessoas.” 

 A postura dos gestores em relação a um compromisso formal ou não com os 

movimentos sociais não é uma constante. E4, por exemplo, apesar de trabalhar com a discussão 

da política da criança e do adolescente e promover o diálogo constante com o movimento de 

defesa com que se identifica, durante o período em que ocupou o cargo de gestão na Sedpac 

não esteve filiada ao movimento social. Ela justifica essa postura da seguinte forma: 

“justamente por entender que eu falo hoje do lugar do Estado, faço um papel institucional, e o 

papel institucional tenciona o seu papel de militante.” 

 A servidora E5 relata dificuldades na relação entre os servidores de carreira e 

os servidores de recrutamento amplo. De acordo com ela, por parte dos servidores de carreira,  

“Não há um interesse de entender a pauta que se traz ali. [...] não tinham interesse 

em sua maioria de saber do que se tratava, não sabiam o que é ‘semente crioula’, 

mas estavam dando uma negatória de um pedido; não sabe o que é ‘comunidade 

tradicional’, mas está negando. [...] E que é exercido por conta desse argumento 

de autoridade, porque eles são servidores de carreira.” (E5) 

 

 E9 também discute em sua fala a presença desses militantes no Estado. Diz 

que, sob a perspectiva da Sedpac, que é onde trabalhou, consegue perceber que há grandes 

referências de movimentos sociais presentes, mas que essas pessoas muitas vezes têm que ser 

bastante cuidadosas com os seus posicionamentos:  

Quando a gente tem esse tipo de fiscalização, do vigiar e punir, ‘você não pode 

falar disso, você não pode falar aquilo porque agora você representa o Estado’, eu 

me pergunto ‘que tipo de Estado é esse?’. [...] Você começa a abrandar alguns 

elementos, alguns posicionamentos ideológicos. Então quando você conquista o 

estado, em vez de ele te aflorar ele te retrai.  
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Essas dificuldades relatadas pelos respondentes das entrevistas evidenciam o 

caráter de contestação e institucionalização mobilizados por Rech e Silva (2016) para tratar da 

relação dos movimentos sociais com o Estado. Nesse sentido, os conflitos observados 

explicitam as complexidades que constituem o ativismo estatal.  

 

5.8 Observações sobre as práticas ativistas  

 
As contribuições dos entrevistados evidenciaram uma série de práticas ativistas 

que podem ser promovidas no serviço público por esses burocratas com trajetória de 

movimentos sociais. Dentre as características observadas por essas práticas, é possível destacar 

que elas variam com o grau de autonomia de que dispõe o ativista. Nesse sentido, os fatores 

que determinam essa autonomia são o reconhecimento do burocrata, a hierarquia - determinada 

pelo cargo que eles ocupam, a postura do governo, a existência de um plano de política pública, 

o reconhecimento da capacidade técnica do burocrata e o empenho individual. Por outro lado, 

os fatores que limitam essa autonomia são os procedimentos burocráticos e a visão hegemônica 

da administração pública.  

Com relação à acessibilidade ao Estado, o resgate da literatura sobre o tema 

evidencia que o modelo burocrático não se preocupa com a democratização do acesso da 

sociedade civil ao Estado. Mas essa preocupação caracteriza o modelo pós burocrático, e este 

exige uma nova capacidade dos burocratas de interagir com a sociedade e viabilizar uma 

cidadania mais ativa que, por sua vez, demanda um cidadão mais formado. A presença do 

movimento social é importante, nesse sentido, para a viabilização de um novo modelo de gestão 

pública e de governança por parte do Estado.  

O conhecimento técnico e prático também contribui muito para esse novo 

modelo de administração pública, e demanda novas competências e habilidades que têm que se 

refletir em um novo serviço público, e isso é visível nessas práticas ativistas.  
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6. Considerações Finais 

 

A presente pesquisa tratou do tema do ativismo estatal no âmbito da burocracia 

e, para tanto, realizou um estudo de caso no âmbito do governo do estado de Minas Gerais. 

Propôs-se, sobretudo, contrapor o falso e hegemônico dilema entre a técnica e a política na 

administração pública, mostrando se tratar de uma falsa dicotomia; além disso, buscou-se 

analisar se e como os chamados “burocratas ativistas” operam a produção de políticas públicas, 

em sua atuação cotidiana no Estado. Partiu-se da análise de atores – burocratas – que têm 

relações com movimentos sociais, que ocupam cargos formais dentro do poder executivo, e que 

assim incidem sobre os mecanismos burocráticos trazendo pautas e visões de mundo que 

refletem valores ou demandas desses movimentos. 

Investigou-se se e como esses valores ou demandas são canalizados para dentro 

do Estado; e como isso se reflete no processo de produção de políticas públicas. Para a 

realização deste trabalho buscou-se, em primeiro lugar, identificar na literatura da gestão 

pública e da ciência política formas de intersecção entre os movimentos sociais e o Estado. Esse 

tema, na literatura, é ainda incipiente, mas ainda assim a revisão bibliográfica permitiu 

encontrar, em autores variados, a constatação de que os atores burocratas podem atuar de modo 

“ativista”, ou seja, na defesa ou promoção de ações de determinadas causas a partir do lugar 

que ocupam nas instituições do poder executivo estatal.  

A ocupação de cargos institucionais por membros de movimentos sociais é uma 

forte característica do governo analisado. No entanto, esse vínculo que alguns servidores têm 

com os movimentos não é algo passível de verificação por meio do Portal da Transparência, 

por exemplo. Identificar quem são essas pessoas exigiu um diálogo com servidores dessas 

secretarias, que sugeriram possíveis nomes a serem entrevistados. Posto isso, a adoção do 

método “bola de neve” foi a forma mais viável de localizar os participantes da pesquisa.  

Uma relevante constatação do presente estudo foi a repetida ocorrência de falas 

sobre a preocupação com a legalidade das ações realizadas pelos servidores, frequentemente 

identificados por seus pares como “ativistas”, e especialmente se tratando de viabilizar a 

execução de políticas inovadoras. Gestores de diferentes políticas ressaltaram que a 

legitimidade das ações promovidas em benefício de públicos vulnerabilizados, como os 

trabalhadores rurais e as comunidades quilombolas, entre outros, é frequentemente questionada.  
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Em vista disso, muitos dos entrevistados relataram sua iniciativa de fundamentar 

cuidadosamente suas ações com base nos princípios da Constituição Federal, da Constituição 

Estadual e também das propostas das conferências estaduais realizadas durante esse governo, 

além de outras normativas.  

Ao fazer isso, ao mesmo tempo em que ocupar esses espaços institucionais, os 

burocratas ativistas colocam em questão a “neutralidade”, a “tecnicidade” dos procedimentos 

executados pela máquina pública e pelos burocratas que não se identificam como “ativistas”. 

Notam que o “fazer tácito” da administração pública, de não questionar, por exemplo, contratos 

de grandes empresas e, ao mesmo tempo, inviabilizar a assistência a pequenos produtores e 

comunidades tradicionais, como foi observado nas entrevistas, expressa também um viés 

ideológico. Esse viés relaciona-se à concepção do Estado, que historicamente atrelar-se-ia aos 

interesses da classe dominante.  

Percebe-se, portanto, que a presença desses burocratas ativistas é fundamental 

para que, dentro da estrutura estadual, questione-se a praxe da gestão pública. Não apenas 

porque ela própria expressaria uma ideologia; mas também por que o modo costumeiro de 

executar as políticas dentro da administração pública muitas vezes torna-se um empecilho para 

que as ações do Estado possam alcançar públicos historicamente desassistidos.  

Os entrevistados relataram que, em seu trabalho, promovem a introdução de 

pautas relativas às lutas de seus movimentos na produção das políticas públicas, propondo um 

olhar feminista, de classe e de raça, entre outros, para que incidam de maneira transversal sobre 

as políticas produzidas.   

  A realização das entrevistas permitiu observar que a experiência dos 

indivíduos nos movimentos sociais reflete-se na impressão de valores que dão significado à 

execução de suas atividades de trabalho. Assim, tais atores procuram formas autônomas de 

influenciar os processos políticos, de modo a satisfazer seus próprios interesses, que, nesse caso, 

estão vinculados a causas de natureza coletiva e pública.  Diante dos aspectos institucionais que 

restringem sua atuação, eles procuram formas de contornar as regulações, de modo a viabilizar 

o avanço da agenda para a qual atuam. Nesse sentido, o presente estudo encontra convergências 

com as contribuições de Abers e Bulow (2011), Carlos (2015), Souza e Gomes (2015) e Ferreira 

(2016), entre outros, e explicita que regras organizacionais podem moldar a ação de tais 

servidores, mas não são suficientes para limitá-las. 
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Em suma, as análises feitas no capítulo anterior evidenciam que esse corpo 

burocrático composto por ativistas de movimentos sociais não assume decisões “puramente 

técnicas”, nem “puramente políticas”; mas decisões técnico políticas que são tomadas de 

maneira legítima, e são componentes relevantes para se explicar como se conforma o elo entre 

as agendas dos movimentos sociais e a prática estatal ativista.  

Também foi possível observar que nessa forma de intersecção entre os 

movimentos sociais e o Estado, apresentam-se algumas questões conflituosas, que refletem a 

natureza desse enfrentamento entre a sociedade civil e o poder estatal. A despeito dos conflitos 

relatados, a pesquisa encontrou evidências de que avanços são promovidos a partir das práticas 

de ativismo institucional. Trata-se de um corpo burocrático que contem pessoas com trajetórias 

de vida e profissional de luta pela conquista e pela garantia de direitos, e que por isso mesmo, 

é capaz de promover relevantes avanços na produção de políticas públicas.  

É possível elencar os aspectos do modo de agir e operar a máquina pública desses 

burocratas ativistas que observados pela pesquisa nos seguintes pontos: esses atores 

“contornam” as regras vigentes, pela via da legalidade, em prol de suas agendas; suas vivências 

de movimentos sociais dão sentido, significado às políticas públicas, isto é, permitem a esses 

profissionais atentarem-se para questões sociais relevantes que podem passar desapercebidas 

pelos burocratas tradicionais. Essa significação dada ao trabalho na administração pública é 

uma convergência da trajetória de luta social desses atores, e de uma identificação pessoal com 

o objeto das políticas. Essas pessoas agem com autonomia no sentido de inovar em prol de 

segmentos mais vulneráveis e, para isso, acionam suas redes na sociedade civil, que oferecem 

contribuições e experiências para as políticas, e por vezes, também podem pressionar o Estado 

para o avanço de determinadas pautas.  

Se o burocrata tradicional age em seu modo de trabalho no sentido hegemônico, 

de acordo com os costumes correntes da administração pública, uma característica marcante do 

burocrata ativista é que este cria um novo sentido para a praxe da administração pública. Por 

meio de suas ações, esse ator democratiza a produção das políticas públicas e o próprio fazer 

da administração pública.  

As contribuições do presente trabalho abrem perspectivas para o 

desenvolvimento da agenda de pesquisa sobre ativismo institucional e sobre práticas inovadoras 

em gestão pública. Ambas são agendas incipientes, cujo desenvolvimento tem a contribuir para 

a elucidação de questões e problemáticas relevantes da administração pública e da ciência 
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política, tais como: os encontros entre o Estado e a sociedade civil, a produção de decisões 

públicas com legitimidade, a promoção de políticas públicas efetivas, entre outras. 
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Apêndice 

Apêndice A – Roteiro de Entrevista 

 

1.  Cargo ocupado atualmente.  

2. Já se envolveu em movimentos sociais, partidos políticos ou movimento 

estudantil? Se sim, quais? 

3. Participou de reuniões nos últimos seis meses de alguma dessas organizações? 

4. Como você se informa sobre política com mais frequência? (ler ou assistir 

jornal, blog etc) 

5. Com quem mais conversa sobre política? 

6. Participa com que frequência de manifestações e protestos políticos? 

7. Sobre posicionamento político, tende mais para a direita, esquerda ou centro? 

8. Você classifica sua atuação no trabalho no Estado como sendo ativista ou 

exclusivamente técnica? Por que? 

9. É possível observar em sua atuação profissional a impressão de valores, visões 

de mundo, demandas provenientes de sua vivência de movimentos sociais?  

10. Você se identifica com seu objeto de trabalho? E com as atividades por você 

executadas? 

11. Fale-me sobre sua trajetória profissional e suas intersecções com sua atuação 

em movimentos sociais.  
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Apêndice B – Termo de Consentimento da Entrevista Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidada (o) como voluntária (o) a participar da pesquisa sobre a 

análise de trajetórias de atores estatais na intersecção entre os movimentos sociais e as vias 

institucionais do Estado. 

 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS:  

A presente pesquisa é realizada pela estudante Mariana Sousa Lopes, com matrícula 

xxxxxxxx, do curso de Administração Pública da Escola de Governo Professor Paulo Neves de 

Carvalho, na Fundação João Pinheiro.  

Orientada pela professora Letícia Godinho, é realizado atualmente uma monografia que 

busca fazer uma análise de trajetórias de atores estatais na intersecção entre os movimentos 

sociais e as vias institucionais do Estado. Nesse sentido, a abordagem do trabalho pretende 

coletar as impressões e experiências dos servidores do Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais que possuem trajetória de ativismo político.  

 

Para a etapa de campo do trabalho, a metodologia adotada será a realização de 

entrevistas semi-estruturadas. A duração prevista de aplicação da entrevista é de uma hora, 

aproximadamente. 

 

Serão respeitadas todas as solicitações de sigilo de informações, não se fazendo 

necessária a identificação das pessoas envolvidas. O assunto abordado somente será discutido 

no âmbito da banca de análise do trabalho. De forma alguma faremos uso do material de forma 

diferente do acordado ou de maneira a comprometer a organização e a equipe. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E 

GARANTIA DE SIGILO:  

Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar em qualquer 
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penalidade. Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste 

estudo, sendo garantido o sigilo das informações prestadas e o seu anonimato.   

 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará em custos para você e não 

estarão disponíveis quaisquer tipos de compensação financeira. 

 

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE:                                         

Eu, ____________________________________________________ 

fui informada(o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e 

motivar minha decisão se assim o desejar. A estudante pesquisadora Mariana Sousa Lopes e 

a professora orientadora Letícia Godinho certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa 

serão confidenciais. Em caso de dúvidas poderei acionar o telefone (31) 9 xxxx-xxxx. 

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

 

Assinatura da(o) entrevistada(o) 

 

___/___/___                           _________________ 

                                     Data                                              Local 

 


