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RESUMO 
 

Desde a formação do Partido dos Trabalhadores, a diretriz da participação ocupa 

centralidade em seu programa político, dentro de uma concepção de democracia que engloba 

as dimensões econômica e política. A partir das eleições de 1982, o PT lança um mote que o 

acompanharia ao longo de sua história: governar com “participação popular e inversão de 

prioridades”, chave que sintetiza a forma como o partido valoriza a democracia e a justiça 

social. 

No entanto, há uma mudança substantiva no significado da participação para o PT 

entre 1980 e 2002. Na década de 1980, a proposta era de governar por “Conselhos Populares”, 

com objetivo de construir um governo dos trabalhadores. A visão é a de que os governantes 

delegariam seu poder decisório a tais conselhos. Já na década de 1990, com a gradual 

expansão de governos municipais, temos a conformação do “modo petista” de governar. Nele 

o Orçamento Participativo desponta como o principal, embora não o único, mecanismo de 

participação da sociedade junto aos governos locais. Por fim, o início dos anos 2000 é 

marcado pela conquista do executivo federal pelo PT, no qual os Conselhos e Conferências 

passam a ser as grandes marcas da participação, havendo um silenciamento sobre o 

Orçamento Participativo, outrora defendido no plano nacional. A participação aqui cumpre 

um papel de fiscalização e controle, além de auxiliar na elaboração de políticas públicas por 

meio de “uma escuta forte do Estado”. 

Alegamos que as mudanças no significado da participação para o PT são 

provocadas pela adaptação do Partido a constrangimentos institucionais relacionados à 

ocupação de novas arenas políticas. Tais mudanças são permeadas por conflitos partidários: 

seja entre seus grupos internos, seja entre aqueles que ocupam diferentes espaços de atuação: 

governo, estrutura partidária e movimentos sociais. Utilizamos como referenciais teóricos as 

contribuições do neoinstitucionalismo histórico, do polity approach e da Teoria do Processo 

Político. 

 

Palavras-chave: Partido dos Trabalhadores. Democracia Participativa. 

Participação Política. Conselhos Populares. Orçamento Participativo. Instituições 

Participativas. 



ABSTRACT 
 

Since the foundation of the Brazilian Workers’ Party (Partido dos Trabalhadores, 

PT), its “participation guideline” has occupied a central role in its political program, which is 

based on an idea of democracy that involves both the economic and political dimensions. In 

the 1982 elections, PT launched a motto that would follow throughout its history: to govern 

with “popular participation and inversion of priorities”, which summarizes the party’s values 

of democracy and social justice. 

However, between 1980 and 2002, there was substantive change in the meaning 

of the term “participation” for the Workers’ Party. In the 1980s, the party proposed to rule by 

“popular councils”, in order to build a workers’ government. The vision was that the rulers 

would delegate their decision power to such structures. In the 1990s, with the gradual 

expansion of PT in municipal governments, it is forged the “PT way of governing” (modo 

petista de governar) in which the “Participatory Budgeting” (Orçamento Participativo, OP) 

emerges as the main, though not the only, mechanism of social participation within its local 

governments. Finally, the early 2000s, marked by the rise of PT to the federal executive, 

Councils and Conferences became the major mechanisms of participation, with a silencing 

about the OP, once advocated to be implemented in national level. Here, participation plays a 

role of supervision, accountability and collaboration in developing public policies through “a 

strong listening of the state”. 

We argue that changes in the meaning of participation for the PT were caused by 

the adaptation of the party to institutional constraints related to the new political arenas it 

occupied. Such changes are permeated by partisan conflicts: whether between its internal 

groups, or among those who occupy different areas of activity such as government, party 

structure and social movements. We have used as theoretical frameworks the contributions of 

the historical neo-institutionalism, the polity approach and the contentious politics. 

Keywords: Workers’ Party. Participatory Democracy. Political Participation. 

Popular Councils. Participatory Budgeting. Participatory Institutions. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nascido da confluência de movimentos diversos, o PT foi, desde sua formação, um 

partido com uma identidade capaz de abarcar um amplo leque ideológico, do qual se destacam 

o movimento sindical influenciado pelo “novo sindicalismo”, os militantes de organizações 

marxistas outrora clandestinas, as Comunidades Eclesiais de Base e outros movimentos 

populares influenciados pela ala progressista da Igreja Católica. 

Longe de um programa fechado e bem-delimitado, os petistas se organizaram 

inicialmente a partir de algumas diretrizes: um partido em favor da “classe trabalhadora” e 

dos “setores oprimidos”. Crítico do regime militar e das instituições políticas tradicionais, o 

PT se colocava como defensor de uma concepção de democracia que permitisse a ampla 

participação da população nos processos decisórios, um “socialismo democrático”. 

Da reabertura democrática até o presente, o PT transitou de uma oposição política 

radical, com forte base em movimentos sociais, à conquista de diversos governos executivos 

locais e cadeiras no legislativo nacional, e, por fim, à sua ascensão à presidência da 

República. No decorrer desse processo, o PT foi moldando sua identidade a partir da própria 

prática política e dos constrangimentos impostos pelo contexto histórico e institucional, tendo 

como referência seus princípios de fundação assentados em fortes vínculos com a sociedade 

civil. Gradualmente essa identidade foi se adaptando aos novos espaços institucionais 

ocupados. 

A forma de concretizar o ideário participativo também foi se modificando ao longo da 

história do PT. Tais mudanças não ocorrem automaticamente, mas são permeadas por 

disputas e dilemas, e implicam em alterações no próprio significado da participação para o 

Partido. 

Portanto, as mudanças de adjetivos para qualificar a participação não são casuais – de 

“participação popular” para “participação cidadã”; de “conselho popular” para “conselhos 

gestores” –, mas refletem diferentes projetos políticos: ora mais associados à transformação 

social, ora mais associados à governança. Isso foi observado de modo geral na própria 

literatura sobre instituições participativas: 

 

A carga democratizadora associada à participação correria o risco de ser substituída 
pela lógica da gestão, assim como o discurso da cidadania, centrado na defesa de 
direitos, apareceria deslocado por uma noção de cidadania de usuários ou centrada 
na co-responsabilidade.  
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Repare-se: da defesa de um modelo participativo de democracia transitou-se para o 
estudo de inovações institucionais bem-sucedidas e da sua capacidade de introduzir 
correções dentro da dinâmica mais geral do governo representativo (GURZA 
LAVALLE, ISUNZA VERA, 2011). 

 

No período de sua formação, como partido de oposição ao sistema, a noção de 

participação aparece como princípio fundante do Partido, articulada às lutas contra o regime 

autoritário e pela construção de um socialismo democrático. Com a eleição das primeiras 

prefeituras petistas e os mandatos parlamentares, apresentava-se a incipiente proposta de 

governar por meio de “Conselhos Populares”1, muito assemelhados a estruturas de 

organização do próprio Partido ou a movimentos nos quais estava fortemente inserido. No 

interior do partido residia uma disputa sobre qual deveria ser o papel desses conselhos: por 

um lado, havia a defesa deles como um mecanismo de ruptura com a ordem burguesa e como 

um controle dos trabalhadores sobre o Estado; por outro, eles seriam um mecanismo de 

democratização da gestão e o fortalecimento de uma cultura socialista. 

Uma primeira inflexão nesse ideário participativo ocorre já na década de 1990: com a 

expansão da presença do PT em prefeituras, ampliam-se as experiências de gestão 

participativa. A ambiguidade presente no conceito dos Conselhos Populares, combinada com 

os constrangimentos impostos pela presença institucional, faz com que esses se transmutem 

em uma pluralidade de instrumentos participativos. Gradualmente consolida-se a ideia de que 

o PT deve criar formas de democratização da gestão, ainda a dimensão da construção de 

valores socialistas ainda mantivesse um lugar de destaque. Durante toda a década, 

consolidam-se experiências diversas de participação como Conselhos de Políticas Públicas, 

Planos Diretores Participativos, da qual se destacam os Orçamentos Participativos (OPs), 

como ação que consolida em âmbito municipal “o modo petista de governar” (SOUZA, 

2010). 

Por sua vez, toda essa experiência acumulada ao longo da década de 1990 – tendo o 

Orçamento Participativo como experiência modelo – não é automaticamente incorporada à 

experiência de Governo Federal. Silencia-se sobre a anterior defesa de implantação do OP em 

nível nacional e este deixa, implicitamente, sem que haja crítica ou balanço, de ser o grande 

mote da participação para o PT. Mantém-se, contudo a diretriz de que a participação deve ser 

uma marca do governo do PT. A opção feita é a de dar maior centralidade ao papel dos 

conselhos setoriais e ampliar as experiências das Conferências de Saúde para outras áreas, 

                                                 
1 O conceito de Conselhos Populares será trabalhado em detalhe em capítulo específico deste trabalho. 
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tendo a definição da Secretaria Geral da Presidência como órgão específico para tratar de 

temas relativos à participação e ao relacionamento do Governo com a sociedade civil2 

(POGREBISCH, 2010; COSTA SOBRINHO, 2011). 

Há uma mudança substantiva entre o significado da participação para o PT de 1980, 

ligado à ideia de construção do poder popular, na qual era vista como o objetivo para 

promover a transformação social, até chegarmos aos anos 2000, na qual a participação é um 

método de governo, utilizado para a boa governança das políticas públicas. 

Na análise de percurso sobre quais foram os pontos de disputa e os atores relevantes, 

temos que o impulso inicial, a diretriz da importância da participação, reside na formação do 

Partido e em seu debate interno para conformar sua identidade e seus valores. No entanto, as 

mudanças que se observam nos anos seguintes ocorrerão a partir dos dilemas enfrentados pelo 

Partido na sua atuação no interior do Estado. Isto é, as mudanças no significado da 

participação para o PT são provocadas pela adaptação do Partido aos constrangimentos da 

atuação na institucionalidade em âmbito central, na qual se articulam disputas de grupos 

políticos internos. As experiências de participação, quando bem-sucedidas, acabam 

posteriormente por serem incorporadas às resoluções e ao programa partidários. Quando não 

são mais tidas como interessantes, apenas desaparecem dos documentos, sem um balanço 

crítico explícito. 

Tal argumento não desconsidera a existência de uma estreita relação de troca, em 

inúmeras vezes de disputa e pressão política, entre os atores petistas que estão ora na direção 

partidária, ora atuando em movimentos sociais, ora no Governo. Contudo, destaca que a maior 

ou menor centralidade política dada a uma determinada instituição participativa depende, de 

forma mais determinante, dos atores partidários ocupantes de cargos governamentais. 

                                                 
2 Todas essas experiências têm formato variável; a seguir elencamos algumas características mínimas comuns. 
Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas são espaços permanentes, instituídos pelo governo com composição 
mista de representantes do Estado e de Organizações da Sociedade Civil, que possuem entre suas funções 
fiscalizar, elaborar, aprovar orçamento e/ou diretrizes de uma política pública específica (saúde, educação) ou 
relativa a um dado setor (mulheres, idosos). Desde 2000, o IBGE realiza, por meio da Pesquisa de Informações 
Básicas Municipais (MUNIC), levantamento sobre Conselhos em mais de 13 áreas temáticas. Os mais 
difundidos são os de saúde, educação e assistência social, presentes em mais de 97% dos municípios brasileiros. 
Para informações detalhadas ver Barreto (2011). Por sua vez, as conferências nacionais de políticas públicas 
seguem dinâmica em certa medida articulada com os respectivos Conselhos temáticos (uma vez que são 
impulsionadas por estes). Contudo, é na última década que elas ganham força e são ampliadas em quantidade e 
áreas de abrangência. Com efeito, conforme apontado por Pogrebinschi (2010), 68,8% de todas as conferências 
nacionais já realizadas no Brasil – 55 de um total de 80 – ocorreram nos dois mandatos de Lula (2003–2010).  

Já o Orçamento Participativo é definido como “um processo decisório que se estende por todo o ano fiscal. Em 
assembleias organizadas com esse fim, os cidadãos se engajam, juntamente com funcionários da administração, 
em negociações sobre a alocação de gastos que envolvam novos investimentos de capital em projetos tais como 
clínicas de assistência médica, escolas e pavimentação de vias públicas”. Entre 1989 e 2004, ele foi adotado por 
mais de 300 prefeituras brasileiras, além de cidades em mais de 30 países (WAMPLER, 2008). 
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Nesse sentido, nossa análise apoia-se em diferentes instrumentais analíticos. 

Primeiramente, auxilia-nos uma abordagem do neoinstitucionalismo histórico, que busca 

demonstrar como é possível a ocorrência de mudanças significativas dentro de uma instituição 

– no nosso caso o PT – sem que haja processos de descontinuidade institucional (STREECK; 

THELEN, 2005). 

A permanência da importância da participação para o PT ao longo de sua história pode 

ser iluminada por conceitos como o path dependence, porque a centralidade da participação 

para o Partido no momento de sua formação gera consequências de longo prazo, e os efeitos 

positivos compensam o custo de uma eventual ruptura com esse modelo (increasing returns). 

O abandono programático da participação poderia significar a própria perda da identidade 

petista, cuja chave está fundada na “inversão de prioridades e na promoção da participação”. 

Por causa desse mecanismo, todas as mudanças são feitas por meio de pequenos ajustes e 

mudanças graduais dentro de um mesmo padrão. 

No entanto, no decorrer de sua história, essas mudanças graduais, que podem ocorrer 

por diversos mecanismos – seja por meio de processos de ajustes contínuos e mudanças de 

regras (layering), seja por meio do trabalho em com lógicas ambíguas, que permitem disputas 

sutis sobre as regras (conversion), seja ainda por meio da simples interrupção silenciosa da 

defesa de um mecanismo de participação (drift) – acabam por produzir mudanças substantivas 

na forma como o Partido entende, valoriza e operacionaliza as formas de participação e 

interação entre Estado e sociedade civil (STREECK; THELEN, 2005).  

Do mesmo modo, as contribuições da teoria do processo político e do polity approach 

são relevantes na medida em que trazem a compreensão de que Estado e sociedade civil são 

mutuamente constitutivos, interagindo mediante processos sociais, históricos e políticos que, 

ao longo do tempo, vão moldando um ao outro (GURZA LAVALLE, ACHARYA, 

HOUTZAGER, 2005; TARROW, MCADAM, 2011, TILLY 2010). Esse instrumental 

analítico é útil para analisarmos o percurso do PT, um partido com fortes origens sociais, que 

vai gradualmente ocupando mais espaços institucionais, em uma interação constante entre 

esfera institucional e societal, permeada por conflitos e dilemas. 

A dissertação está organizada em três capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo, apresentamos nosso objeto de pesquisa e a 

literatura produzida sobre ele, o que é feito por dois ângulos. Em primeiro revisamos a 

produção bibliográfica sobre o PT, enfatizando ao final como a participação foi abordada no 

seu interior. Depois, revisitamos a literatura sobre instituições participativas e como ela 
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aborda partidos políticos em geral – e o PT, em específico. Por fim, apresentamos o 

instrumental teórico e metodológico empregado na análise. 

No capítulo 2, apresentamos um quadro sobre como o debate da participação ocorreu 

no PT na década de 1980. Detalhamos os grupos que convergiram para a formação do PT e 

como cada um contribuiu politicamente para a formação de um ideário participativo. Depois 

apresentamos os dilemas enfrentados pelo PT no processo de concretização desse ideário em 

dois momentos: nas primeiras experiências municipais, quando a palavra de ordem era a de 

“governar por meio de Conselhos Populares”; e no processo da Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC). 

No capítulo 3, nosso recorte temporal é toda a década de 1990 até a eleição 

presidencial de 2002. Nele analisamos como ocorre a conformação do “modo petista de 

governar” e sua evolução, a por meio da ação partidária que busca construir uma síntese 

minimamente coerente programaticamente a partir das experiências na esfera municipal. 

Verificamos como se dá a articulação entre as experiências locais de governo e o programa 

político para a esfera nacional até a eleição de Lula em 2002. 

 

2  O PT E O IDEÁRIO PARTICIPATIVO 
 

Os partidos políticos são peças-chave para a análise de sistemas políticos 

democráticos, uma vez que, em um sistema político baseado em eleições periódicas e livres, 

eles constituem o único tipo de organização legítima para apresentar candidatos, plataformas 

eleitorais e disputar efetivamente postos de poder. Os partidos têm a função tanto de canalizar 

quanto de expressar interesses. Ao mesmo tempo que os partidos políticos reúnem grupos 

com determinada posição política, canalizando determinada demanda ou orientação política 

para a arena eleitoral, eles também estruturam a forma como outros atores irão interagir. Isto 

é, partidos políticos recebem influências do ambiente social, mas também são capazes de 

moldar e incentivar a organização e ação político-sociais (MAINWARING, SCULLY, 1995). 

No Brasil, o PT é um dos partidos recentes sobre o qual há literatura significativa, em 

diferentes abordagens3. No que diz respeito às ciências sociais, a organização partidária 

recebe maior atenção na década de 1980, destacando-se especialmente os estudos de Keck 

                                                 
3 Para ter acesso a uma quase exaustiva relação de livros publicados sobre o Partido dos Trabalhadores, 
recomendamos a revisão elaborada por Menegozzo (2007, 2008, 2009), Menegozzo e Silva (2010) e 
Menegozzo, Silva e Maciel (2010, 2011). Nesses seis artigos, são apresentados resumos de cerca de 356 livros 
publicados no período entre 1980 e 2002 que se debruçam sobre o Partidos dos Trabalhadores e suas posições 
políticas, suas experiências de governo, bem como biografias e suas lideranças. 
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(1991) e Meneguello (1989). A partir da década de 1990, passa a se sobressair a produção 

centrada nas experiências municipais de governo e no legislativo, cabendo destacar os estudos 

de caso ou mesmo narrativas sobre experiências de orçamentos participativos. Por fim, na 

primeira década no século XXI, a tendência parece ser a prevalência de publicações sobre o 

PT no Governo Federal. Ao longo desse período, diversas obras buscam apresentar, muitas 

vezes de forma crítica, quais teriam sido as mudanças ocorridas no interior do PT e na sua 

atuação política. 

Em análise que articula a teoria da escolha racional com o institucionalismo histórico, 

Hunter (2007) traça como o PT até 1989 se caracterizava por ser um partido eminentemente 

ideológico, cujo escopo central seria o de realizar mudanças estruturais na sociedade 

brasileira, entre elas o socialismo como realidade possível. A partir da década de 1990, o 

partido estaria gradualmente se adaptando e alterando o eixo central de sua estratégia para a 

maximização de votos e vitória em eleições. A escolha racional é mobilizada para justificar as 

mudanças vivenciadas no partido, que o aproximariam mais do estilo catch-all4. Por sua vez, 

a autora entende que essa transformação não foi completa, uma vez que permaneceriam traços 

de um partido ideológico, com alto grau de coesão e organização interna. A análise da autora 

se vale dos dados eleitorais, seja em disputas de prefeituras, seja no parlamento e no executivo 

nacionais, combinados com as políticas públicas e posições políticas defendidas pelos petistas 

em cada um desses espaços. 

Por sua vez, a análise realizada por Singer (2010) ajuda a iluminar a dimensão da 

disputa interna do PT, ao apresentar a ideia de que os mandatos de Lula teriam realizado a 

“síntese contraditória das duas almas do Partido dos Trabalhadores”, almas essas que são 

simbolicamente representadas pelo espírito de Sion – colégio de São Paulo onde ocorreu a 

fundação do Partido em 1980 –, com seu programa mais ideológico e fortemente vinculado 

aos movimentos sociais e grupos marxistas que lhe deram origem, e o espírito do Anhembi, 

convenção que, em 2002, definiu as diretrizes do programa de Governo de Lula, sintetizadas 

pela “Carta ao Povo Brasileiro”. 

                                                 
4 Tipologia primeiramente empregada por Otto Kirchheimer. Ribeiro (2010: p. 38-39) define como 
características dos partidos de tipo catch-all: “a) discurso pluriclassista: os votos de todos os segmentos sociais 
são passíveis de serem conquistados, e os laços estabelecidos com o eleitorado de opinião são frágeis; b) 
desideologização: bagagem ideológica passa a funcionar apenas como pano de fundo para considerações mais 
táticas e específicas; c) fortalecimento da liderança: dirigentes passam a ser avaliados pelo trabalho que realizam 
perante a sociedade como um todo, e não mais pela eficiência com que buscam, diante dos olhos dos militantes e 
da classe gardée, os objetivos históricos do partido; d) enfraquecimento da militância e da base: militantes 
históricos tornam-se relíquias; e) grupos de interesse passam a ter relações estreitas com o partido e seus 
candidatos; f) intimamente ligado às duas últimas características, o financiamento partidário deixa de se assentar 
sobre os filiados para ter como fonte principal os grupos de interesse.” 
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Para o autor, as mudanças ocorridas no PT não foram homogêneas. O Partido 

flexibilizou estratégias de aliança e relativizou o peso do socialismo e de transformações 

estruturais na sociedade em seu programa, para dar mais ênfase às ações governamentais com 

foco em políticas sociais de benefícios mais imediatos. Consolidou-se como um grande 

partido de massas, com capacidade de atração sobre os setores menos escolarizados e 

tradicionalmente vistos como clientela de partidos de direita. Contudo, continuou como um 

partido de alto grau de coesão interna e organização militante, com importância para a 

formação política e ideológica, no qual termos como “socialismo” e “revolução democrática” 

e um horizonte de transformação social continuam presentes em suas resoluções e orientações 

internas, bem como nas diretrizes de atuação da área social do Governo Federal (SINGER, 

2010). 

Por sua vez, o mais recente estudo de fôlego sobre a estrutura de organização nacional 

do Partido busca verificar a adaptação do PT ao modelo de partido-cartel, proposto por Katz e 

Mair (RIBEIRO, 2010). Esse modelo estabelece parâmetros para verificar o nível de 

dependência do Estado, em detrimento de seus vínculos societários. Em uma obra rica de 

dados empíricos, o autor analisa duas dimensões do modelo de partido-cartel, a funcional e a 

organizativa, na estrutura partidária nacional do PT no período de 1980 a 2005. Sua conclusão 

é a de que o PT caminhou no sentido de uma crescente dependência da estrutura estatal, de 

um partido de massas a partido profissional eleitoral. Seu financiamento e sua comunicação 

tornaram-se crescentemente mais dependentes de fundos públicos e houve uma significativa 

ampliação da profissionalização de militantes. Do ponto de vista da distribuição interna de 

poder, houve uma crescente importância dos ocupantes de cargos públicos, no legislativo e 

executivo, em detrimento especialmente da base partidária, mas também da própria direção. 

Contudo, tal caminho não significou uma redução dos seus vínculos societários. Embora com 

peso menor que outrora, o PT permanece como partido com enraizamento social muito 

significativo, ainda superior a qualquer outro partido no país. Nas palavras do autor: 

No caso petista, a aproximação estatal acarretou um afastamento da sociedade civil e 
não um abandono. [...] Não se trata, portanto, da sociedade ou Estado: trata-se da 
sociedade e do Estado – mas com predominância cada vez maior dos vínculos 
estatais. Esse é o novo locus do PT (RIBEIRO, 2010, p. 286, grifos do autor). 

Respeitando-se os diferentes matizes das análises, que abordaram as transformações 

do PT em diferentes momentos, escalas e referenciais teóricos, a literatura conflui na ideia de 

que o PT nasceu como um partido de esquerda ideológico, com forte enraizamento social. 

Também concorda que ocorreram mudanças significativas na organização e no programa do 
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PT ao longo de sua história, mudanças essas ocasionadas em grande medida pela ocupação de 

espaços de poder e cargos públicos, isto é, pelos constrangimentos impostos pelas instituições 

políticas. No entanto, não há consenso sobre o nível de mudança ocorrida e seus impactos 

sobre o futuro dos vínculos sociais da organização partidária. 

Em todo caso, o PT é reconhecido nesses estudos como um partido que, ao menos em 

sua gênese, possuía com forte compromisso programático a criação de mecanismos de 

participação para a população. No entanto, não há nenhum estudo sistemático no PT que 

busque estudar as mudanças ocorridas em seu ideário sobre participação. A partir de análise 

de levantamento da produção bibliográfica sobre o PT entre 1978 e 2002, verificou-se que os 

estudos existentes são pontuais e descontínuos, em geral focados em casos específicos, 

notadamente a produção teórica sobre Orçamentos Participativos (MENEGOZZO, 2013). 

Embora tenha sido implantada em Governos de diferentes partidos e matizes 

ideológicos, a experiência do Orçamento Participativo tem origem e uma maior disseminação 

em governos municipais petistas. Da mesma forma, a massificação de Conferências de 

Políticas Públicas está diretamente associada à presença do PT no Governo Federal. O recente 

incentivo à produção de estudos e amplos debates sobre a construção de um Sistema Nacional 

de Participação reforçam a tese da centralidade do PT para tal institucionalização e 

massificação de mecanismos de participação. 

Cabe destacar que o primeiro partido a fazer uso da expressão “democracia 

participativa” em seus discursos e a estabelecer em suas administrações experiências que 

envolviam a participação da sociedade civil organizada foi o Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB), posteriormente Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 

(MONTORO, 1972). São conhecidas as administrações de Lages (SC), Boa Esperança (ES) e 

Piracicaba (SP), que estabeleceram conselhos comunitários com a participação da População 

(ALVES, 1980; BAIOCCHI, 2003). Aliás, Franco Montoro, como Governador do Estado de 

São Paulo, foi um dos primeiros a instituir Conselhos temáticos com representantes da 

sociedade civil indicados por seu gabinete e a estimular a formação de conselhos comunitários 

nos bairros (MONTORO, 1982; TATAGIBA, 2004). O PDT também fez uso, ainda que por 

um curto período de tempo, da instituição de “Conselhos Populares” na administração de 

Porto Alegre (RS), na década de 1980 (FEDOZZI, 2000: p. 49-58). No entanto, essas 

experiências não parecem ter se consolidado enquanto bandeira política desses partidos, sendo 

bastante localizados em suas respectivas histórias. 

Em estudo pioneiro, Simões (1992) reconstrói de forma cuidadosa e detalhada os 

dilemas vividos pelo PT em sua primeira gestão à frente do Governo de Diadema. Em 1982, 



20 
 

ano em que o PT concorre pela primeira vez, uma de suas principais bandeiras era a de 

governar com participação popular, por meio de conselhos, aos quais o prefeito subordinaria 

todas as suas decisões. A instituição de mecanismos de participação – no caso, os Conselhos 

Populares – desde sua forma de funcionamento até sua relação com a estrutura partidária e, 

acima de tudo, o alcance do seu poder decisório constitui o eixo em torno do qual se dão os 

debates sobre os rumos da administração petista e as disputas políticas entre o Prefeito, seu 

Secretariado e o Diretório Municipal. O estudo demonstra como o PT, logo em suas primeiras 

experiências de gestão, enfrentou sérias contradições internas, que literalmente posicionaram 

“o partido contra governo” (SIMÕES, 1992). 

Outro estudo que foca nessas contradições e dilemas sobre a ocupação de espaços de 

governo, e acaba tendo a participação como elemento também central, é o estudo de Couto 

(1995) sobre a experiência do PT à frente da prefeitura de São Paulo (SP) entre 1989 e 1992. 

Houve uma disputa interna entre Luíza Erundina e Plínio de Arruda Sampaio para concorrer à 

prefeitura pelo Partido. Nesse caso, o centro do debate das prévias partidárias era o papel que 

deveriam cumprir os Conselhos Populares em um futuro governo petista, tema sobre o qual 

Erundina se posicionava de forma mais enfática diante do caráter vinculativo das decisões 

desses conselhos sobre as decisões do prefeito, posição essa que irá determinar sua vitória 

interna e indicação enquanto candidata. 

No entanto, ao assumir o Governo, há uma mudança abrupta em seu posicionamento, 

que passa a oferecer muita dificuldade e resistência à implementação dos tais Conselhos. As 

mudanças de posição e os enfrentamentos assumidos pelos dirigentes partidários que 

passaram a ocupar postos de governo são interpretadas por Couto (1995) como uma 

“mudança ambiental”. Isto é, um novo posicionamento institucional dos atores os colocava 

diante de novas demandas e exigia diferentes posicionamentos. Saindo de uma condição 

oposicionista, que seria articuladora de demandas de setores específicos, típica de um 

“partido-movimentista”, os novos governantes se viam obrigados a agregar interesses gerais e 

universais, papel de um “partido-governante”. Contudo, aqueles que permaneciam com 

atuação exclusiva no Partido mantinham-se fiéis às posições anteriores, fato que 

proporcionava inúmeras crises internas. O autor explica as mudanças de posição partidária em 

função dos constrangimentos institucionais próprios de quem ocupa uma função de governo. 

Abers (1996) realiza o primeiro estudo comparado sobre o funcionamento dos 

Conselhos de Orçamento em cinco cidades governadas pelo PT, no período 1989-1992: 

Ipatinga (MG), Piracicaba (SP), Porto Alegre (RS), Santo André (SP) e Santos (SP). Por meio 

de entrevistas concedidas por funcionários da administração local, militantes do PT e de 
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movimentos sociais, a autora identifica as diferentes estratégias que cada uma das cidades 

adotou para viabilizar a diretriz partidária de participação popular no orçamento. São 

apontadas diferenças significativas na capacidade de cada cidade para traçar estratégias que 

efetivamente permitissem à população, e aos movimentos sociais em especial, participar. 

Enquanto em Santos os conselhos de orçamento são desativados após o primeiro ano de 

governo, devido a intensos conflitos entre governo e movimentos sociais, em Porto Alegre e 

Santo André consegue-se avançar em um desenho institucional de contínuo debate sobre o 

orçamento, a partir da estratégia de assembleias nos bairros. 

Nesse estudo, já se destaca a experiência de Porto Alegre, na qual a participação 

ultrapassa o formato, debatido pelo PT até então, de “Conselhos Populares de Orçamento”. O 

Orçamento Participativo, como passa a ser conhecido, envolve uma complexa dinâmica de 

assembleias regionais, definição de prioridades e eleição de delegados. Neste novo arranjo 

participativo, o Conselho Popular de Orçamento passa ser uma das instâncias de decisão. Por 

meio desse formato, Porto Alegre destaca-se como experiência petista que possibilita uma 

maior incidência efetiva da população. Seu estudo será aprofundado em outras obras da 

autora, que posteriormente se tornarão referência para os estudos sobre arranjos participativos 

(ABERS, 1998, 2000). 

Eis que, a partir da segunda metade da década de 1990, a participação aparece 

especialmente relacionada à descrição e análise da experiência do Orçamento Participativo de 

Porto Alegre, cujo objeto central passa a ser a experiência participativa em si, ficando em 

segundo plano o papel do PT (DOUGLASS, FRIEDMANN, 1998; JACOBI, 1999). 

Talvez a principal síntese sobre o significado da participação para o PT, até o início do 

Governo Lula, tenha sido feita nas próprias publicações partidárias, especialmente no que 

tange à construção do “modo petista de governar” (BITTAR, 1992; PALOCCI, BUARQUE, 

PONT, 1997; MAGALHÃES, BARRETO, TREVAS, 1999). Fora disso, não há uma leitura 

analítica de maior densidade sobre o significado da participação para o Partido de forma geral 

na literatura mais dedicada ao PT e a partidos políticos. 

No período mais recente, a literatura especializada sobre arranjos participativos, 

anteriormente mais centrada no protagonismo da sociedade civil e na análise do 

funcionamento e desenhos institucionais dos mecanismos de interação entre Estado e 

sociedade civil, tem dado maior atenção e destaque ao papel desempenhado pelos partidos 

políticos e pelo PT. É o que veremos a seguir. 
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2.1  A literatura sobre instituições participativas e o PT 
 

Há uma fatia crescente da literatura nacional e internacional – que estuda democracia e 

teoria democrática – que tem se dedicado à pesquisa das inovações institucionais que visam à 

participação de atores sociais, seja individuais, seja coletivos5, na elaboração, gestão e 

controle de políticas públicas. 

Recentemente, estes mecanismos de interface socioestatal têm sido entendidos e 

analisados como verdadeiras “instituições participativas”, cujo traço comum é a existência de 

arenas políticas que contam com a participação de atores governamentais, especialmente do 

Poder Executivo, e da sociedade civil, em sua maioria atores coletivos, debatendo de forma 

conjunta em espaços que são simultaneamente de reivindicação, pactuação e deliberação. A 

principal característica tida como inovadora desses arranjos é o fato de propiciar uma rica 

interação entre Estado e atores sociais, para além das vias tradicionais da democracia liberal 

(DAGNINO, 2002; COELHO, NOBRE, 2004; SANTOS, AVRITZER, 2009). 

No Brasil, a literatura tem se debruçado de forma mais destacada sobre as experiências 

de Conselhos Gestores de Políticas Públicas, Orçamentos Participativos e, mais recentemente, 

às Conferências Nacionais de Políticas Públicas. Inicialmente, esta literatura era caracterizada 

por estudos de caso de experiências municipais ou políticas públicas específicas, fato que tem 

mudado com o ganho de escala dessas experiências. 

A agenda recente de análise da literatura está direcionada para o desenho, a efetividade 

e outros efeitos desses espaços tidos como experimentais, seja a partir de um viés normativo – 

isto é, qual deveria ser o desenho para que certos objetivos sejam atingidos –, seja de um viés 

positivo – quais os efeitos e mecanismos de funcionamento, desejados ou não, são de fato 

produzidos pelas experiências existentes. Entre os principais efeitos imputados à participação, 

temos: 

Os efeitos imputados à participação são variados, todavia, passíveis de exposição e 
ordenação sintética em três conjuntos. Em primeira instância, supõem-se efeitos de 
socialização e psicológicos diversos sobre os participantes. A participação como 
escola da cidadania, capaz de cultivar o civismo e de elevar o egoísmo à 
compreensão do bem público, é uma tese clássica. [...] 

Em segundo lugar, atribuem-se à participação efeitos agregados em maior ou menor 
medida intencionais – ou por oposição a subefeitos e efeitos não intencionais. A 
participação geraria efeitos distributivos quando realizada no marco de instituições 

                                                 
5 Sobre os termos “sociedade civil”, “atores coletivos” e “novos atores sociais”, utiliza-se como referência a 
definição apresentada por Gurza Lavalle, Houtzanger e Acharya (2004): “O termo ‘ator coletivo da sociedade 
civil’ é usado em sentido amplo para denotar um conjunto diverso de atores sociais – associações locais, ONGs, 
organizações de caridade, etc. – que não têm cargos públicos ou lucro como seus objetivos principais”. 
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incumbidas de orientar as políticas e as prioridades do gasto público. Também 
costuma ser associada à racionalização e à eficiência das próprias políticas sujeitas 
ao controle social. 

Por fim, argumenta-se que a participação traz consigo efeitos agregados indiretos ou 
não intencionais: externalidades positivas capazes de gerar um bem público, 
diferentes, nesse sentido, dos efeitos de socialização e psicológicos de índole 
individual. [...] Assim, a participação incrementaria os estoques de confiança 
disponíveis em uma determinada coletividade, viabilizando a cooperação e a criação 
de respostas coletivas a problemas comuns. E por motivos similares, fortaleceria as 
associações ou a sociedade civil e, embora por caminhos pouco especificados, 
estimularia o bom governo (GURZA LAVALLE, 2011). 

A origem das diversas instituições participativas é situada historicamente no período 

da transição democrática brasileira. Szwako (2012) identifica que o ideário participativo da 

década de 1980, entre atores oriundos do movimento social, aparece em estreita conexão com 

a ideia de tornar as camadas populares agentes de sua própria história. A participação política 

tinha o sentido de realizar uma transformação social por meio da socialização do poder e 

também interferir na vida política geral e incidir no texto constitucional. 

Nesse contexto de crítica às instituições, as ideias de representação e participação 

apresentavam-se como características polares da democracia. O primeiro termo estava 

associado a uma democracia mais procedimental e formalista, enquanto o segundo 

consubstanciaria a visão de democracia associada à soberania popular, igualdade e autonomia. 

Tal conexão permitiu que a participação política fosse portadora de uma noção mais radical 

da democracia, em um momento de transição de regimes, quando os sentidos da transição 

democrática estavam em disputa (GURZA LAVALLE; VERA, 2011). 

A partir desse marco e influenciada em grande medida pela obra de Leonardo 

Avritzer, a análise de grande parte da literatura tenderá a sobrevalorizar o papel da sociedade 

civil na elaboração dos espaços de participação – vista como polo positivo da política por seu 

caráter supostamente horizontal, democrático e autônomo diante do Estado – em face dos 

atores institucionais da democracia representativa, como partidos políticos, parlamentares e 

governantes, associados a características negativas da política, como clientelismo e 

autoritarismo (GURZA LAVALLE, 2003; ROMÃO, 2010). 

Na leitura de Avritzer, é a expansão do associativismo, portador de novos valores 

democráticos, que proporciona uma ampliação da “esfera pública democrática” que deve 

possuir espaços institucionais contínuos para exercer seu papel democrático: 

Se, a partir dos anos 80, passa a existir uma esfera societária de associações civis, 
essa esfera não consegue influenciar suficientemente os processos de 
democratização de forma a contribuir na superação de problemas históricos, como o 
privatismo, a falta de visibilidade e a falta de equilíbrio entre os diferentes grupos 
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societários. Nesse sentido, pode-se perceber um problema político que se transforma 
em um problema institucional: como conciliar a legitimidade adquirida pelas 
associações civis, legitimidade essa que decorre do papel positivo desempenhado 
por essas associações na esfera pública, com um status público que lhes permita 
desempenhar continuamente um papel que tem sido desempenhado topicamente em 
campanhas?6(AVRITZER, 1997). 

É a partir desses pressupostos que experiências como o Orçamento Participativo serão 

vistas como “elo empírico” para a sua teoria sobre públicos participativos (AVRITZER, 

WAMPLER, 2004: p. 219-220). Disso decorre que toda a análise concentra-se na atuação dos 

atores da sociedade civil, bem como no desenho institucional para a efetividade do espaço, 

isto é, para que ele seja capaz de atingir seu objetivo declarado de “aprofundamento 

democrático”. Havia um forte componente normativo nessa leitura, que de alguma forma se 

conecta com a expectativa dos próprios atores da sociedade civil sobre o que deveriam ser os 

espaços de participação. 

Na literatura acima referida, há uma maior centralidade conferida ao papel da 

sociedade civil na constituição desses espaços, o que acabou por gerar uma secundarização do 

estudo do papel desempenhado por atores da democracia representativa. O papel de governos 

e partidos na elaboração das Instituições Participativas é apenas tangenciado, sem ser 

abordado de forma mais aprofundada, seja no papel direto exercido por estes atores, seja nas 

relações que eles estabelecem com os atores da sociedade civil (ROMÃO, 2010). Embora 

necessários, eles aparecem apenas como atores providos de vontade política ou disposição 

para a concretização de instrumentos participativos, como parte de uma estratégia traçada 

pelas organizações da sociedade civil, que estabelece com eles relações pontuais: 

Além do requisito legal, havia uma outra condição necessária para a implementação 
de processos de decisões: a eleição de coalizões partidárias governantes que estariam 
dispostas a elaborar e implementar novas instituições. As OSCs acharam necessário 
vincularem-se à sociedade política, geralmente via partidos políticos de esquerda 
para estabelecer o apoio necessário para a inovação institucional (AVRITZER, 
WAMPLER, 2004: 220-221, grifo nosso). 

Há um reconhecimento por parte desses autores de que o PT estava à frente de mais da 

metade das prefeituras com orçamento participativo até 2000 (52 de 103), mas destacando o 

fato de que esse mecanismo seria implementado por diversos partidos, de diversos matizes 

ideológicos, entre eles o Partido da Frente Liberal (PFL), o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o 

Partido Socialista Brasileiro (PSB). Esse argumento busca reforçar o protagonismo da 

                                                 
6 A referência aqui não são as campanhas eleitorais, mas sim a campanhas de mobilização de massa, como as 
Diretas Já, o Plenário Pró-participação na Constituinte, entre outras. 
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sociedade civil no processo de implementação e difusão do Orçamento Participativo no 

Brasil. 

A compartimentalização das áreas de estudo entre aqueles que estudam instituições e 

partidos políticos e os que estudam movimentos, bem como uma idealização do potencial 

transformador dos “novos atores” parece explicar, no caso brasileiro, a ausência de uma 

reconstrução histórica explícita que articule atores situados em diferentes arenas políticas para 

traçar o fio condutor entre as grandes mobilizações da década de 1980 e a conformação dos 

atuais espaços formais de interação entre Estado e sociedade (GURZA LAVALLE, 2003; 

TARROW, MCADAM, 2011). 

Consideramos que partir de um pressuposto dual que coloca sociedade civil e Estado 

em lados polares, opostos e estanques impede a compreensão adequada dos fenômenos 

sociais. Entendemos que, na verdade, a análise das Instituições Participativas deve atentar não 

apenas aos atores da sociedade civil, mas de uma trama muito mais complexa, um campo que 

envolve um imbricamento e uma sobreposição de atores que transitam entre associações, 

movimentos sociais, partidos políticos e estrutura do Estado. Tal entrelaçamento entre atores 

políticos de diferentes arenas foi colocado em segundo plano por parte significativa da 

literatura, nas décadas de 1990 e início dos anos 2000 (GURZA LAVALLE, 2003, 

DAGNINO, 2002). No entanto, há uma inflexão significativa no período recente, que tem 

reconhecido essa interligação e buscado dar maior atenção à relação estabelecida entre 

sociedade política e sociedade civil (BRINGEL, ECHART, 2008; WAMPLER, 2008; 

ROMÃO, 2010; BULOW, ABERS, 2011; SOUZA, 2011; TATAGIBA, BLIKSTAD, 2011). 

Seguindo essa tendência mais recente na literatura, nossa análise tem como referencial 

o Partido dos Trabalhadores, para investigar como ocorre em seu interior o debate sobre o 

significado da participação. O PT, ao mesmo tempo que é um partido e, portanto, um ator 

tradicional da política, é também permeado, em sua formação e em sua história, por atores de 

movimentos sociais. Trata-se de partido formado no período de reabertura democrática, a 

partir de uma convergência de militantes oriundos de diversos movimentos sociais; isto é, o 

PT é um ator que ocupa um espaço de centralidade no estabelecimento de vínculos entre 

diversos atores políticos com a sociedade civil. Esses elementos fazem com que ele seja 

perpassado tanto pela dinâmica da sociedade civil quanto por aquela da política institucional, 

de ocupação de cargos no executivo e legislativo. Mais ainda, esses atores transitam por tal 

conjunto de espaços. Em todo caso, e em qualquer dessas posições, são atores relevantes no 

processo de impulsionar a concretização e expansão de instituições participativas. 
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Por todos esses elementos de complexidade e múltiplas relações do Partido, seus 

militantes podem ser também analisados pelo papel de mediadores de arenas políticas – 

explorers, entrenched or bridging leaders (MISCHE, 2008) – conforme trazem experiências e 

pautas de outros espaços políticos, bem como levam a perspectiva petista para os demais 

espaços em que estão presentes. 

Os partidos seguem sendo atores centrais no jogo democrático. Por mais que a 

literatura sobre Instituições Participativas parta de uma crítica à insuficiência das intuições 

representativas da democracia liberal, a dimensão da participação não aparece em oposição, 

mas sim como uma ampliação do alcance do significado democrático. Nesse sentido, 

compreender a interação entre as instituições participativas e as representativas constitui uma 

importante agenda de investigação, na qual os partidos são peças-chave, por transitarem entre 

as arenas institucional e societal da política. 

 

2.2  Aportes teóricos 
 

A escola denominada institucionalismo histórico, uma das vertentes do 

neoinstitucionalismo, apresenta contribuições fundamentais para o campo das ciências sociais, 

ao retomar e analisar sob novo ângulo o papel das instituições em moldar e direcionar o 

comportamento e o objetivo dos atores, bem como o de estruturar um conjunto de relações de 

poder e meios disponíveis. Ela traz conceitos importantes, como o da dependência da 

trajetória (path dependence), que iluminam como as instituições estabelecem contingências 

estruturais e resistem a pressões externas e alterações de contexto (THELEN, 2003, 2005; 

MAHONEY, THELEN, 2009). 

Conforme apontam Thelen (2003, 2005) e Mahoney e Thelen (2009), a ênfase da 

maior parte dos autores da escola do institucionalismo histórico é a continuidade de políticas 

por meio da reprodução endógena das instituições. Os períodos de mudança, por sua vez, são 

explicados fora desses mecanismos, atribuindo-os a fatores exógenos, que têm capacidade de 

provocar rupturas abruptas, abrindo um período propício para a redefinição dessas mesmas 

estruturas (critical junctures). Haveria, portanto, um pensamento dual, que pensa mudança e 

continuidade em polos opostos e regidos por mecanismos que operam em lógicas antagônicas. 

Para compreender a possibilidade da ocorrência de uma mudança endógena e 

incremental, a noção de instituições como processos dinâmicos de contínua alteração e 

reprodução interna – e não mais como entes “cristalizados” ou estáticos após seu período 

inicial de formação – é fundamental, mas não suficiente. Isso porque, mesmo dentro dessa 
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noção, o maior destaque ainda são a resiliência e a continuidade das instituições, de modo que 

as mudanças institucionais ainda são vistas como meramente adaptativas. Senão, vejamos a 

conceituação de dependência da trajetória (path dependence) apresentada por Mahoney: 

path-dependence characterizes specifically those historical sequences in which 
contingent events set in motion institutional patterns or event chains that have 
deterministic properties7 (apud STREECK; THELEN, 2005). 

Essa definição coloca no centro a ideia de continuidade e de eventos conectados que 

permitem apenas alterações de menor impacto e sempre constituindo um mesmo padrão. 

Dentro disso se insere a ideia de retornos cumulativos (increasing returns), segundo a qual 

uma vez definida uma trajetória, modelo ou desenho instrucional o custo de migração para 

outro padrão não compensa os eventuais retornos, de modo que a tendência é de que se 

proceda a pequenos ajustes adaptativos dentro de um mesmo padrão (pattern). Ao dar maior 

ênfase a processos adaptativos, ele acaba por obscurecer o papel dos atores no processo de 

contestação que ocorre internamente às instituições. 

Increasing returns cannot tell the whole story because, in politics, losers do not 
necessarily disappear and their ‘adaptation’ to prevailing institutions can mean 
something very different from ‘embracing and reproducing’ those institutions, as in 
the worlds of technologies and markets. Precisely in the political realm, we should 
expect institutions to be not just the site but also the object of ongoing contestation8 
(THELEN, 2003). 

Estes autores colocam a necessidade de desenvolver instrumentos analíticos capazes 

de superar essa dualidade e pensar como e por quê, em períodos de continuidade institucional, 

ocorrem mudanças profundas em seus mecanismos internos de funcionamento, que acabam 

por alterar o próprio escopo da instituição. Os processos de mudança incremental podem 

resultar em continuidade, portanto, reprodução e adaptação (reproduction and adaptation); 

ou, em descontinuidade, o que gera uma transformação gradual (gradual transformation). 

Ou seja, isso significa que, apesar da permanência das estruturas e normas de uma 

dada instituição, podem haver mudanças substanciais de escopo, formato e lógica da 

instituição em si. No caso do PT, em específico, isso poderia ser aplicado seja às disputas 

                                                 
7 Tradução livre: a dependência da trajetória caracteriza especificamente aquelas sequências históricas nas quais 
eventos contingentes colocam em funcionamento padrões institucionais ou eventos encadeados que possuem 
propriedades determinísticas. 
8 Tradução livre: Os retornos ou ganhos crescentes não são capazes de explicar tudo porque, na política, os 
perdedores não necessariamente desaparecem e a sua ‘adaptação’ às instituições prevalentes pode significar algo 
bem diferente de ‘adotar e reproduzir’ aquelas instituições, como nos mundos das tecnologias e dos mercados. 
Precisamente no domínio da política, nós devemos esperar que as instituições não sejam apenas o local, mas 
também o objeto de contestação contínua. 
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existentes entre seus diferentes grupos políticos e tendências internas, seja a experiências 

geograficamente diferentes, que disputam entre si a proeminência de suas experiências de 

participação. 

Streeck e Thelen (2005) sugerem cinco grandes tipologias de mecanismos capazes de 

proporcionar mudanças institucionais incrementais, porém com resultados profundamente 

transformadores. O mecanismo de substituição (displacement) opera explorando a existência 

de lógicas duplas ou sistemas incoerentes que coexistem. A partir de uma eventual mudança 

na distribuição de poder entre os atores e/ou no contexto político, um desses arranjos latentes 

pode ser “redescoberto” ou “ativado”. 

Por sua vez, o layering (mudanças em camadas) ocorre em contextos em que, devido 

ao alto grau de sofisticação e de clientes/atores envolvidos em obrigações mútuas, uma dada 

instituição tenha um custo de mudança extremamente elevado. Para alterá-la, é necessário 

realizar um processo que envolve ajustes contínuos na sua reprodução. Contudo, 

diferentemente de mudanças meramente adaptativas, essas novas camadas de regras e normas 

que são criadas vão gradualmente redefinindo a estrutura, de modo que, ao final do processo, 

acabam por substituir o próprio núcleo de funcionamento da instituição.  

O mecanismo de mudança por drift se baseia na ausência de manutenção das 

estruturas de uma dada instituição. A ausência da reprodução e adaptação induz, 

eventualmente, em seu desmantelamento. Já a conversão (conversion), por sua vez é sutil na 

medida em que as estruturas da instituição permanecem, mas a forma para a qual ela é 

utilizada e seus recursos mobilizados são alterados significativamente. 

Um último tipo de mudança incremental significativa é o do esgotamento ou exaustão 

(exhaustion). Distintamente dos demais, ele tende a levar a momentos de ruptura, embora não 

de forma abrupta. O desmantelamento da instituição é gerado pelo grau de complexidade 

crescente, que acaba levando a sua própria inviabilidade e ausência de legitimidade enquanto 

instituição. 

Acreditamos que esses diferentes instrumentais analíticos podem ser usados, 

eventualmente de forma combinada, para explicar as mudanças ocorridas no ideário 

participativo do PT. Isto pode ser aplicado para entendermos como determinados discursos 

desaparecem ou se transformam em outros, ou ainda sobre eventuais regras de funcionamento 

de mecanismos como o Orçamento Participativo, cuja mudança constante vai redefinindo na 

prática os seus resultados e efeitos. 

Também pretendemos nos valer, além do acúmulo propiciado pela literatura dedicada 

às instituições participativas, da contribuição dada pela Teoria do Processo Político articulada 
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a outras contribuições teóricas que se aprofundam a análise na perspectiva do funcionamento 

das instituições políticas por meio do polity approach (SKOCPOL, 1992; LAVALLE, 

ACHARYA, HOUTZAGER, 2005). 

Tanto o polity approach como a teoria do processo político buscam dar à política um 

estatuto próprio. Isto é, os fenômenos políticos têm lógica própria, que não pode ser 

subsumida a partir de outros domínios ou esferas, tais como a econômica ou a jurídica 

(TILLY 2006; LAVALLE, ACHARYA, HOUTZAGER, 2005). Nas palavras de Skocpol 

(1992), significa devolver ao Estado a capacidade política e autonomia de ação. 

Outra afinidade importante dessas duas teorias é a perspectiva histórica, isto é, a 

análise do processo sócio-histórico como perspectiva de compreensão do objeto (TILLY, 

2006; SKOCPOL, 1992). A perspectiva histórica, em conjunto com os conceitos de estrutura 

de oportunidades políticas e os ciclos de mobilização, possibilitam a compreensão de uma 

dada situação de confronto como fenômeno social de forma comparável (e não um evento 

único). Isso evita ou ao menos reduz a possibilidade de uma visão normativa e de expectativas 

idealizadas em torno de um processo social. Além disso, possibilita a explicação tanto de 

ascensos de mobilização social quanto de descensos. 

O polity approach nos auxilia especialmente no que concerne à compreensão do papel 

da institucionalização dos espaços participativos no decorrer do tempo. Para essa perspectiva, 

há uma disputa por campos privilegiados de atuação caracterizada pela construção e defesa de 

domínios de agência (agency domain). Estes se constituem em formas de institucionalização 

que criam barreiras para o acesso e a atuação de novos atores, bem como acesso privilegiado a 

recursos públicos e privados. Como as barreiras atuam de forma seletiva, os atores buscam 

viabilizar sua entrada atuando de modo a garantir que tal seletividade lhes seja favorável. 

(LAVALLE, HOUTZAGER, CASTELLO, 2012). 

Já a Teoria do Processo político destaca como um tipo de regime molda a forma de 

atuação social e vice-versa. Tilly (2006) apresenta um quadro esquemático para demonstrar 

como o tipo de regime político (mais ou menos democrático) e a capacidade de resposta do 

Estado moldam as formas de atuação dos movimentos sociais (repertórios) e vice-versa. 

O conceito de repertório remete a um conjunto de formas de reivindicação 

compartilhadas por um dado grupo de atores, cujo significado é conhecido e compreendido 

pelos demais atores políticos, em especial aqueles a quem as reivindicações se direcionam. O 

repertório é conformado nas interações sociais cotidianas e, por isso, seu conteúdo tem 

relação direta com o tipo de organização social que o produz. Assim, as técnicas e a 

tecnologia utilizadas na performance política são meios para atingir um fim maior 
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(efetividade das reivindicações), nunca um propósito em si mesmas. Os repertórios podem ser 

formas incentivadas por um regime, ou toleradas ou proibidas por outro regime. 

Quanto menor o grau de democracia, mais repressiva é a forma com que o Estado 

tende a responder as reivindicações políticas; quanto maior esse grau, maior a tendência de o 

governo facilitar a apresentação de reivindicações (facilitatória), desde uma maior tolerância 

até a mesmo à institucionalização de canais de diálogo. Já conforme a capacidade do 

Governo, teremos uma reação antecipatória, isto é, antes do evento de conflito, no caso de 

uma maior capacidade; ou responsiva, após o evento, em casos de maior impacto político 

(TILLY, 2006). 

Apesar de críticas sobre o fato de que tal teoria, com ênfase no confronto, não 

permitiria a análise de relações de cooperação entre atores estatais e não estatais (BULOW, 

ABERS, 2011), verificamos que Tilly (2006) explicitamente destaca a possibilidade de que, 

em uma democracia, parte das demandas sociais seja canalizada por meios institucionais 

(public politics), que não envolvem confronto. Por sua vez, Tarrow e McAdam (2011) 

apontam a conexão entre movimentos sociais e a política formal, destacando o papel 

cumprido pelos movimentos sociais em eleições, especialmente em momentos de transição de 

regimes políticos, chegando a serem indissociáveis desse processo. O significado teórico geral 

das eleições está no fato de ser ela um momento de alteração das oportunidades e ameaças. 

Entendemos que nossa escolha analítica pode contribuir para reforçar a compreensão 

de que os espaços da política institucional e da sociedade civil são mutuamente constitutivos 

(TILLY, 2006; LAVALLE, HOUTZAGER, CASTELLO, 2012; TARROW, MCADAM, 

2011) a partir da ênfase em um tipo de ator, o partido político, que transita por essas esferas. 

 

2.3  Metodologia de pesquisa 
 

Nossa análise pretende considerar o percurso histórico da fundação do PT, em 1980, 

até a eleição de Lula, em 2002. Nesse período, identificamos duas fases distintas, com um 

momento de inflexão significativa na operacionalização do ideário participativo: primeiro, a 

constituição do princípio participativo na formação do PT, com a elaboração de uma proposta 

inicial de “Conselhos Populares” e sua aplicação às primeiras experiências municipais; 

segundo, na década de 1990, com a gradual expansão de governos municipais com 

experiências bem-sucedidas de mecanismos participativos, estabelece-se o “modo petista de 

governar”, com destaque para a experiência do Orçamento Participativo. Há um abandono de 

uma visão mais estritamente revolucionária sobre os mecanismos de participação municipal, 
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que passam gradualmente a ser vistos como formas de democratização da gestão. Por fim, 

embora não realizemos um estudo sobre o Governo Lula e seus desdobramentos, o momento 

da eleição de Lula já aponta para uma nova mudança gradual, desta vez não tanto sobre a 

função da participação, mas sobre o seu peso no conjunto do programa político e sobre que 

tipo de mecanismo utilizar na esfera federal. 

A metodologia de pesquisa baseou-se centralmente na análise documental. Como fio 

condutor, que estabelece um parâmetro comparativo, há a análise sistemática de alguns 

documentos nacionais do PT: primeiramente, todas as suas resoluções de Encontros e 

Congressos; depois, os veículos de comunicação nacional do PT que tiveram diferentes 

nomes ao longo do tempo: Boletim Nacional, PT Notícias e a revista Teoria & Debate, 

conforme o seguinte detalhamento: 

 

a) Boletim Nacional do PT. Edições  n. 0 a 3. 1981 a 1983. (jornal periódico); 

b) Boletim Nacional do PT. Edições n. 1 a 75. 1983 a 1993. (Jornal Periódico, 
retomado após interrupção em 1983); 

c) PT Notícias. Edições n 0 a 100. abril de 1996 a fevereiro de 2001 (jornal 
periódico, que se sucedeu ao Boletim Nacional); 

d) Teoria & Debate. Edição n. 01 a 13. Dezembro de 1987 a Janeiro de 1991; 

e) Documentos Pré-PT: A tese de “Santo André-Lins”; Carta de Princípios; 
Declaração política; Plataforma política; Comissão Nacional Provisória; 

f) Documentos de Fundação do PT: Manifesto de Lançamento; Programa; 
Estatuto; Comissão Diretora Nacional Provisória; 

g) Resoluções de Encontros e Congressos9 entre 1979 e 2001: Foram ao todo 12 
encontros regulares, 2 extraordinários e 2 Congressos realizados; 

h) Programas de Governo Lula Presidente para os anos de 1989, 1994, 1998 e 
2002; 

i) Projeto de Constituição da República Federativa Democrática do Brasil 
apresentado à ANC em 06 de maio de 1987. Mimeo; 

j) Emendas apresentadas pelo PT na ANC de 1988. 

 

A seguir, publicações analisadas como documentos que expressam posições 

partidárias: 
                                                 
9 Até 2001, os Encontros tinham a função de eleger as novas direções em todos os níveis, enquanto que os 
Congressos eram apenas para discussões programáticas. Após essa data, as eleições para direções do PT passam 
a serem feitas pelo chamado PED (Processo de Eleições Diretas) e há uma tendência de realizar apenas 
Congressos. 
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a) BITTAR, 1992. Jorge Bittar. O modo petista de governar. Partido dos 
Trabalhadores. Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais. Teoria & 
Debate, 1992, 324 páginas; 

b) CENTRO SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA. Documentos: O PT e 
Constituinte, 1985-1988. Perseu: História, Memória e Política, v. 6, 2011; 

c) DALLARI, Pedro (1985). Política municipal. Fundação Wilson 
Pinheiro/Mercado Aberto: Porto Alegre; 

d) PALOCCI, Antonio et al. Desafios do governo local: o modo petista de 
governar. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1997. 127 p; 

e) PARTIDO DOS TRABALHADORES. Resoluções de Encontros e Congressos 
1979-1998. Organização: Diretório Nacional do PT, Secretaria de Formação 
Política. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1998. 

f) TREVAS, Vicente; MAGALHÃES, Inês; BARRETO, Luiz (Org.). Governo e 
cidadania: Balanço e reflexões sobre o modo petista de governar. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 1999. 

 

Esses documentos foram todos levantados no Centro Sérgio Buarque de Holanda: de 

Documentação e Memória Política (CSBH) da Fundação Perseu Abramo (FPA)10 e no seu 

sítio eletrônico11. No caso de publicações em formato de livro, elas foram consultadas em 

bibliotecas ou adquiridas. No caso específico das emendas dos parlamentares petistas 

apresentadas no processo da ANC, a compilação foi obtida junto à Biblioteca Pedro Aleixo, 

da Câmara dos Deputados, por meio do “Fale Conosco”12. 

No caso dos documentos disponíveis em formato eletrônico (Resoluções e Programas 

de Governo, Emendas Constituinte), a análise se deu da seguinte forma: uma busca eletrônica 

geral em todos os documentos, a partir de palavras-chave13, de modo a identificar trechos 

                                                 
10  “A Fundação Perseu Abramo foi instituída pelo Partido dos Trabalhadores por decisão do seu Diretório 
Nacional no dia 5 de maio de 1996. Essa decisão abria o caminho para concretização de uma antiga aspiração do 
PT, que era a de constituir um espaço, fora das instâncias partidárias, para desenvolvimento de atividades como 
as de reflexão política e ideológica, de promoção de debates, estudos e pesquisas, com a abrangência, a 
pluralidade de opiniões e a isenção de ideias pré-concebidas que, dificilmente, podem ser encontradas nos 
embates do dia-a-dia de um partido político. Uma experiência de criação de instituição dessa natureza já havia 
sido tentada: a da Fundação Wilson Pinheiro, que funcionou durante algum tempo, sustentada pela participação 
de alguns dos mais destacados intelectuais e dirigentes do Partido, mas acabou se esgotando por várias razões, 
inclusive a da instabilidade de recursos financeiros.” Retirado de: <http://www.fpabramo.org.br/quem-
somos/um-pequeno-historico>. Acesso em: 10 nov. 2012. 
11 Os documentos estão disponíveis em: <http://novo.fpabramo.org.br/acervo/tipo/5888>. 
12 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/biblarq/fale-conosco>. 
13 As palavras-chave utilizadas na busca foram as seguintes: Participação popular; Participação cidadã; 
Participação social; Participação; Conselho/s popular/es; Conselho/s; Conferência/s; Orçamento Participativo; 
Participativa/o; Modo Petista. 
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relevantes dos documentos, devidamente compilados. Essa busca foi realizada em dois 

blocos, referente aos períodos 1979-1989 e 1990-2002. 

Após esse levantamento preliminar, foi feita uma leitura orientada pelos mesmos 

documentos que também estavam disponíveis em versão impressa (no caso, apenas as 

Resoluções de Encontros e Congressos), com vistas a levantar algum trecho relevante que 

pudesse ter ficado de fora da busca inicial. 

No caso dos documentos disponíveis apenas em formato de publicações, procedeu-se à 

leitura, e compilação dos trechos relevantes, com atenção especial às ocorrências das mesmas 

palavras-chave utilizadas na busca digital. 

No caso dos jornais periódicos, a partir da análise individual, foram identificadas 

manchetes que se relacionassem com temas ligados à participação, arranjos participativos e 

governos municipais. As reportagens identificadas como relevantes foram digitalizadas. 

Por fim, de foram realizadas algumas entrevistas com atores importantes para dirimir 

eventuais dúvidas ou lacunas não solucionadas pelo registro documental disponível, conforme 

detalhado abaixo: 

 

a) Ricardo Azevedo, realizada de agosto de 2013. Foi editor do Teoria & Debate 
em 1988, assessor da Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais (SNAI-
PT) em sua primeira composição, sendo um dos primeiros sistematizadores das 
experiências de gestão petista. Atualmente é assessor especial do Gabinete 
Pessoal da Presidenta da República. 

b) Pedro Pontual, realizada em 27 de março de 2014. Foi diretor do Instituto 
Cajamar, Coordenador do Núcleo de Participação Popular de Santo André e 
um dos articuladores do Fórum Nacional da Participação Popular. Atualmente 
é Diretor de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da 
República. 

c) Joaquim Soriano, realizada em 18 de março de 2014. Foi Secretário de 
Formação Política do PT e membro da Comissão Executiva Nacional do PT 
por diversos mandatos. Atualmente é o Diretor responsável pelo Núcleo de 
Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo. 

d) José Geraldo de Souza Júnior, realizada em 08 de maio de 2014. Foi membro 
da Comissão de Justiça e Paz do DF (CJP-DF/CNBB) no período da 
Constituinte. Atualmente é professor titular da Faculdade de Direito da 
Universidade de Brasília (UnB), na qual exerceu cargo de reitor no período 
2008-2012. 

e) Vicente Trevas, realizada em 26 de maio de 2014. Foi Secretário da SNAI-PT 
no período de 1996-2002, responsável pela sistematização e disseminação do 
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“Modo Petista de Governar”. Atualmente é Secretário-Adjunto de Relações 
Internacionais e Federativas da Prefeitura de São Paulo. 

 

De posse de todo esse material documental, buscou-se reconstruir os acontecimentos 

históricos, apoiando-se também na revisão da literatura, que era sempre confrontada com os 

documentos. No caso de divergências, apoiamo-nos nas posições expressas nos documentos. 
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3  SOCIALISMO, PODER POPULAR E PARTICIPAÇÃO: A FORMAÇÃO DO PT 
 
3.1  Contexto 

 

Desde meados da década de 1970, o regime militar dava sinais de esgotamento, tendo-

se iniciado, de forma pactuada com as elites políticas, um lento e processo de transição que, 

conforme aponta Keck (1991), somente se consolidou com as eleições diretas para presidente 

em 1989. 

Em 1974, houve uma vitória significativa da oposição representada pelo MDB contra 

o partido governista, o ARENA. Tais resultados geraram um conjunto de interpretações de 

que havia um crescimento da identificação medebista no conjunto dos eleitores brasileiros. 

Isso significaria, segundo essa linha de análise, uma rejeição ideológica ao regime e uma 

suposta situação de enfraquecimento dos militares, o que possibilitaria acelerar os planos 

anunciados de uma “lenta, gradual e segura” reabertura do sistema político brasileiro 

(SANTOS, 1977). 

Simultaneamente ao crescimento eleitoral do MDB, assistiu-se a um intenso processo 

de mobilizações populares. O movimento sindical, especialmente no Estado de São Paulo, 

despontava com greves gerais, em uma nova forma de organização que questionava a 

organização sindical tradicional e que ficou cunhada como “novo sindicalismo”. O 

movimento rural, com larga tradição de organização sindical, também dava sinais de 

vitalidade. Na cidade, movimentos de todo tipo vocalizavam suas demandas nas ruas: de 

movimentos populares com demandas relacionadas à moradia e assistência comunitária, 

passando por pelo movimento estudantil, sindical, feministas, movimento negro, intelectuais e 

profissionais liberais de classe média (SADER, 1987, SARTI, 1988, KECK, 1991). 

Tratava-se de um momento em que se vivenciava uma crise política, econômica e 

social, de modo que a política transpunha as bordas do cotidiano, proporcionando a 

convergência desse conjunto heterogêneo de atores, conformando um ciclo de mobilizações14. 

Tilly (2006b) observa que é justamente o momento de transição de regimes o momento mais 

favorável para o fenômeno de movimentos sociais, pois há variações relevantes na estrutura 

de oportunidades políticas: o regime anterior está enfraquecido e, portanto, com menos 

capacidade tanto para reprimir quanto para atender demandas. O novo regime ainda não está 

conformado e com isso há uma desconcentração e multiplicação dos centros de poder, o que 

                                                 
14 Para TARROW (1995), ciclos de mobilização são momentos de elevado confronto social, repercutindo no 
sistema social como um todo. A política ultrapassa seus limites tradicionais e passa a envolver todo o conjunto 
da vida social. 
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por sua vez torna os alinhamentos políticos instáveis e amplia a possibilidade de novos ou 

diferentes tipos de alianças. 

A expectativa da reforma partidária, com o retorno ao pluripartidarismo, constituiu o 

impulso institucional para a organização desse conjunto de atores em torno de diferentes 

propostas partidárias. Enquanto políticos e intelectuais da oposição, como Fernando Henrique 

Cardoso, apostavam no fortalecimento da legenda do MDB como estratégia de oposição 

unificada, as lideranças do novo sindicalismo, cujo centro era o ABC paulista, apoiadas por 

grupos de esquerda que saíam da clandestinidade, apostavam fortemente na constituição de 

um “Partido dos Trabalhadores” (KECK, 1991). 

A primeira defesa pública da organização do “Partido dos Trabalhadores” ocorre no 

IX Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos, Mecânicos e de Material Elétrico do Estado 

de São Paulo, em documento que ficou conhecido como a “Tese de Santo André-Lins”. A 

partir de então, constitui-se o chamado movimento Pró-PT. 

Somente em dezembro daquele ano viria a ser aprovada a Lei nº 6.767, de reforma da 

legislação sobre partidos políticos. Além de dissolver os dois partidos oficiais do regime, 

MDB e ARENA, a lei estipulava de forma detalhada e rigorosa como deveria ocorrer a 

estruturação e o funcionamento interno dos partidos. Ela foi recebida pelos membros do 

movimento pró-PT como um enorme desafio para aqueles que buscavam constituir uma 

organização de “baixo para cima”. Entre as exigências, constava a de que pelo menos 10% de 

seus fundadores fossem representantes eleitos no Congresso Nacional, o que favorecia 

enormemente a criação de partidos por aqueles que já ocupavam espaços de poder15. Ela 

também estipulava o número mínimo de membros em cada localidade – e o movimento Pró-

PT concentrava-se nas regiões sul e sudeste –, proibindo a doação de organizações para o 

Partido, o que impediu a participação direta dos sindicatos para sua base financeira (KECK, 

1991) 

Após a legalização do PT, este tem uma pífia primeira experiência eleitoral em 1982. 

Como resposta, o Partido organiza a chamada “volta às bases”, concentrando esforços na 

atuação junto aos movimentos sociais. É desse período a construção da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Logo em 

seguida, o PT teve como ação prioritária a inserção no processo de mobilização pelas “Diretas 

Já”, em uma grande articulação que, além de movimentos sociais e sindicatos organizados em 

                                                 
15 Alternativamente, havia também a opção de que fossem eleitos, em 1982, para a Câmara dos Deputados com 
pelo menos 5 % do total dos votos em pelo menos 9 Estados, com pelo menos 3% em cada um deles. O PT não 
conseguiu alcançar esse percentual mínimo (KECK, 1991). 
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comitês locais, contava com a participação de partidos de oposição ao regime16 (KECK, 

1992). 

Assim, apesar de participar ativamente dos processos eleitorais em curso, o PT na 

década de 1980 teve uma atuação muito mais marcada pela sua presença junto aos grandes 

processos de mobilização, em uma linha de oposição e denúncia ao status quo, do que por 

experiências efetivas de estar em espaços de poder institucional. Isto é, nos termos de Couto 

(1995), o PT era um partido-movimentista. 

O PT também tinha dificuldade de lidar com outros partidos, uma vez que entendia 

que todos representavam formas clientelísticas de fazer política. Contudo, ao longo da década, 

ele vai percebendo a necessidade de estabelecer alianças, pontuais ou programáticas, com 

outros partidos. A campanha das Diretas Já constitui um primeiro momento de aprendizado e 

negociação para coordenar uma frente multipartidária. Esse aprendizado irá render frutos no 

processo constituinte, no qual novamente setores do PMDB e PDT serão importantes aliados 

para a aprovação de emendas (KECK, 1992). 

Até 1988, o PT acumulava poucas e problemáticas experiências de governo, com 

crises grandes entre seus diretórios municipais e o governo local, que culminaram na saída do 

Partido, ao final do mandato, dos prefeitos de Diadema e Fortaleza17. Além dessas 

experiências, bastante localizadas geográfica e politicamente, a principal experiência vivida 

pelo PT na institucionalidade é a atuação de sua bancada de 16 deputados18 no processo da 

ANC. 

Diante disso, pode-se afirmar que a década de 1980 constitui um momento de 

deslocamento e busca por inserção no plano político institucional daqueles atores da 

                                                 
16 O comitê organizador da campanha Diretas Já era composto pelo PT, PMDB, PDT, CUT, CONCLAT CBJP-
CNBB e diversos sindicatos e associações (KECK, 1992, p. 219) 
17 Em 1982, o PT elegeu as prefeituras de Diadema (SP) e Santa Quitéria (MA), as duas de forma um tanto 
inesperadas. Santa Quitéria era até mesmo desconhecida pela direção nacional do Partido, havendo menção a 
algum tipo de assessoria até novembro de 1983 nos informativos do PT, e o prefeito sai do PT logo em seguida 
por motivos desconhecidos. Em 1985, o PT elege seu primeiro governo de capital, Fortaleza (CE). Em 1986, o 
prefeito de Vila Velha (ES) é eleito para um mandato-tampão. O PT deteve mais uma prefeitura com Icapuí 
(CE), quando o prefeito do PMDB se filia ao PT em 1988. Os prefeitos de Diadema e Fortaleza saem do PT 
próximos do fim de seus mandatos. Apesar disso, PT consegue se reeleger em Diadema, iniciando um ciclo que 
viria a durar 30 anos ininterruptos de gestões petistas. Informações obtidas em: Boletim Nacional do PT, nov. 
1983, nº. 2; Boletim Nacional do PT, janeiro de 1984, nº. 4; Boletim Nacional do PT, ago.-set. de 1988, n. 38. Os 
avanços em Vila Velha; Boletim Nacional do PT, abr. 1988, no. 34. A quarta prefeitura petista; Boletim Nacional 
do PT, out. 1988, nº. 39. 
18 Foram deputados constituintes pelo PT em ordem alfabética: Benedita da Silva (RJ), Eduardo Jorge (SP), 
Florestan Fernandes (SP), Gumercindo Milhomem (SP), Irmã Passoni (SP), João Paulo Pires (MG), José 
Genoíno Neto (SP), Luiz Inácio Lula da Silva (SP), Luiz Gushiken (SP), Olívio Dutra (RS), Paulo Delgado 
(MG), Paulo Paim (RS), Plínio de Arruda Sampaio (SP), Vladimir Palmeira (RJ), Vitor Buaiz (ES) e Virgílio 
Guimarães (MG). PARTIDO DOS TRABALHADORES (1987). 
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sociedade civil que haviam se destacado nas mobilizações do final da década de 1970 e 

confluíram para a formação do PT. 

Tal inserção política estava centrada nos mecanismos tradicionais da democracia 

liberal representativa, que só se consolidariam no final da década. O centro da pauta era 

consolidar o direito de livre organização em partidos políticos e sindicatos, o direito de votar e 

ser votado e a revogação da legislação de exceção da ditadura, denominada “entulho 

autoritário”. Contudo, o PT já sinalizava que a existência de eleições livres e diretas era 

apenas o começo de um processo de transformações sociais, como um dos elementos da sua 

concepção de democracia: 

Não estamos na luta por eleições diretas para a Presidência da República por razões 
meramente táticas. Queremos eleições livres e diretas em todos os níveis por 
entendermos que só ao povo cabe escolher aqueles que devem governá-lo. Não 
cremos que eleições livres e diretas sejam atributos exclusivos do regime liberal 
burguês. A luta por eleições livres e diretas significa, para nós, apenas o começo do 
futuro democrático e socialista que desejamos para o Brasil. 

[...] 

Para transformar a sociedade, não basta tomar o poder do Estado. Para nós, o poder 
não apenas se toma, mas também se constrói. O PT confia na possibilidade de 
construir o poder a partir das bases da sociedade, dos movimentos populares, dos 
sindicatos e de outras formas de organização dos explorados – como, por exemplo, a 
criação de conselhos populares – e desenvolver esse poder com uma política de 
crescimento, de acumulação de forças e de construção de uma alternativa popular. A 
democracia que interessa aos trabalhadores não se esgota nas instituições, mas se 
articula com formas diretas e massivas de participação popular. 

Essa participação deve conduzir a uma sociedade sem explorados nem exploradores, 
e sem a divisão entre governados e governantes. A nossa luta é pela construção do 
socialismo (grifos nossos). 

(Resolução III Encontro Nacional do PT 1984 – Teses para a atuação do PT)19 

 

3.2  Composição e princípios: as raízes do ideário participativo 
 

O PT, em suas próprias resoluções, reconhece sua composição heterogênea, afirmando 

ser um partido construído “ao mesmo tempo em que se desenvolvem as lutas dos 

trabalhadores” e cujo programa “não nasce pronto e acabado”20. 

                                                 
19 Disponível em: <http://csbh.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/memoria-e-historia/documentos-
historicos/resolucoes-encontros-nacionais-do-pt>. Acesso em: 19 maio 2013. 
20 Manifesto de Fundação do Partido dos Trabalhadores, Colégio Sion (SP), 10 de fevereiro de 1980. Disponível 
em: <http://csbh.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/memoria-e-historia/documentos-historicos-0>. Acesso em: 19 
maio 2013. 
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Desde sua gênese, o PT expressava a defesa de dois grandes valores: a defesa do 

socialismo e da democracia, como elementos indissociáveis e complementares. Isso está 

expresso, ainda que de forma genérica, em grande parte dos textos publicados pela 

denominada intelectualidade petista, mas também em suas resoluções21. 

Ainda, como desdobramento desses valores, o PT apresenta como diretrizes de sua 

ação política três pontos: a inversão de prioridades, isto é, constituir políticas públicas 

direcionadas para os trabalhadores, os setores populares e os menos favorecidos; a defesa e 

promoção da participação popular, seja por mecanismos diretos, seja pela relação com 

movimentos organizados, seja pela instituição de canais de participação junto à 

administração; e, por fim, a transformação da estrutura do Estado, de forma a romper com 

o que é associado a elementos tradicionais da política brasileira, tais como práticas 

clientelistas, corrupção e procedimentos burocráticos (SOUZA, 2008; KECK, 1991). 

Em seus primeiros anos, o PT se colocava como um partido que era a expressão dos 

movimentos sociais e cuja atuação eleitoral deveria estar “subordinada” às lutas sociais. 

Queremos a política como atividade própria das massas que desejam participar, legal 
e legitimamente, de todas as decisões da sociedade. O PT quer atuar não apenas nos 
momentos das eleições, mas, principalmente, no dia-a-dia de todos os trabalhadores, 
pois só assim será possível construir uma nova forma de democracia, cujas raízes 
estejam nas organizações de base da sociedade e cujas decisões sejam tomadas pelas 
maiorias. [...] 

O PT afirma seu compromisso com a democracia plena e exercida diretamente pelas 
massas. Neste sentido proclama que sua participação em eleições e suas atividades 
parlamentares se subordinarão ao objetivo de organizar as massas exploradas e suas 
lutas.22 

Contudo, esse elemento não retira a centralidade da dimensão eleitoral para o PT, 

desde a sua fundação. Já em 1982 o PT faz um enorme esforço para se adequar à legislação 

eleitoral e lançar candidatos para todos os níveis.  

Com diferentes matizes, a maior parte dos estudos sobre o PT23 aponta para uma 

composição partidária conformada por quatro grandes blocos: sindicalistas; movimentos 

ligados à Igreja Católica; movimentos sociais rurais e urbanos diversos; e grupamentos 

marxistas saídos da clandestinidade. 

                                                 
21 Somente no VII Encontro Nacional, realizado logo após a queda do muro de Berlim, em maio/junho de 1990, 
é que teremos uma primeira resolução que busca sistematizar em que se constitui o “Socialismo Petista”. 
22 Manifesto de Fundação do Partido dos Trabalhadores, Colégio Sion (SP), 10 de fevereiro de 1980. Disponível 
em: <http://csbh.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/memoria-e-historia/documentos-historicos-0>. Acesso em: 19 
maio 2013. 
23 Quase toda a literatura sobre o PT apresenta essa composição, agrupando ou articulando de forma diferenciada 
cada um desses grupos. Ver Keck (1991), Meneguello (1989), Secco (2011), Souza (2008) e Baiocchi (2003). 
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Acrescente-se a esses quatro grupos a figura dos intelectuais e dos parlamentares 

oriundos do MDB24. Embora não fossem significativos do ponto de vista numérico, os 

primeiros tiveram grande peso na construção e elaboração programática do PT, ao passo que 

os segundos contribuíram significativamente para a estruturação financeira e o maior 

compromisso com a atuação institucional em seu momento de fundação (KECK, 1992; 

DULCI, 2008). 

Os representantes do “novo sindicalismo” são o eixo central por meio do qual se 

estrutura o PT. Além dos metalúrgicos do ABC, integram-se sindicalistas rurais e também de 

extratos médios urbanos, como bancários e professores, em especial em estados com menor 

grau de industrialização. 

Há forte presença da Igreja Católica, não como instituição, mas por meio das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), com forte articulação com movimentos populares 

urbanos e rurais25. Também convergem para o PT diferentes movimentos urbanos, entre os 

quais temos: movimento estudantil; diferentes movimentos de bairro, relacionados a temas 

como saúde, saneamento e moradia; movimento negro, de mulheres e ambientalistas. Por fim, 

temos a presença de organizações clandestinas de esquerda, de orientação marxista-leninista 

e/ou trotskista, muitas delas oriundas do movimento estudantil ou da luta armada. 

É importante destacar que esses diferentes movimentos e/ou grupos não eram 

estanques e que a distinção é apenas uma idealização, com fins de dar maior destaque a cada 

uma das matrizes de pensamento. Na prática, havia um momento de sinergia e confluência e 

muitos militantes portavam mais de uma identidade. 

Nas greves do ABC, por exemplo, quando os sindicatos estavam ocupados pela 

polícia, as reuniões começam a ser realizadas dentro das paróquias. Ainda, nesse mesmo 

período, as famílias dos operários, em especial as mulheres, começam também a se mobilizar, 

por meio das associações de bairros, reivindicando melhorias nos serviços e prestando apoio 

aos trabalhadores em greve26. Os militantes de organizações clandestinas, na busca pela 

inserção em movimentos de massa, também atuavam ora dentro das CEBs, ora no meio 

                                                 
24 Entre os parlamentares oriundos da Tendência Popular do MDB que compuseram a primeira legislatura do PT 
no Congresso Nacional, estão Airton Soares, Irmã Passoni e Eduardo Suplicy (KECK, 1992, p. 151). 
25 O termo “movimento popular” é pouco preciso. Em suas resoluções, o PT utiliza o termo para referir-se a 
quaisquer outros movimentos sociais que não o sindical e o estudantil. Por outras vezes, ele aparece mais 
vinculado a movimentos locais, em geral de cunho comunitário, associados a questões de melhores condições de 
vida, com demandas bastante objetivas relacionadas a moradia, saneamento, saúde e educação. Buscaremos 
utilizar o termo na segunda acepção. 
26 A esse respeito, é muito ilustrativo o documentário Linha de montagem, de 1982, Direção e roteiro Renato 
Tapajós. 
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sindical, como operários, buscando estabelecer formas de propagandear seus ideais socialistas 

(SADER, 1988).  

Todos esses diferentes atores irão contribuir e influenciar a conformação do programa 

e da prática política do PT. No que tange ao ideário participativo ,identificamos de forma mais 

central o papel dos seguintes atores: 

 

a) As lideranças do “Novo Sindicalismo”, a partir do ideário de democracia 

operária e autogestão das fábricas pelos trabalhadores; 

b) As CEBs, inseridas em movimentos populares, e o movimento pela Educação 

Popular, que veem uma articulação entre educação e participação como 

mecanismos para a “libertação” dos pobres e oprimidos; 

c) Intelectuais e algumas organizações marxistas adeptos da concepção do 

socialismo democrático. 

 

A seguir, analisaremos separadamente como se expressam as concepções de cada um 

desses três grupos. 

 

3.2.1  Movimento sindical 
 

O chamado “novo sindicalismo” ou “sindicalismo autêntico” surge na década de 1970 

no Brasil, com atuação destacada no ABC paulista, em oposição à estrutura sindical vigente, 

definida pela Consolidação das Leis do Trabalho na Era Vargas (CLT, 1943). Suas lideranças 

eram constituídas em sua maioria por dirigentes de Organizações Locais de Trabalho (OLTs), 

muitas vezes não vinculados à estrutura formal dos sindicatos. 

A estrutura sindical vigente tinha como princípio diretivo a promoção da “paz social”, 

em colaboração com o Governo, que detinha poderes para intervir diretamente no sindicato, 

inclusive substituindo sua diretoria. Ela era sustentada por um imposto, que independia da 

filiação do trabalhador ao sindicato. O sistema, estruturado em uma lógica hierárquica, por 

categorias e base territorial, proibia a existência de centrais sindicais, o que possibilitaria 

congregar várias categorias de trabalhadores (KECK, 1991)27. 

                                                 
27 Em verdade, essa estrutura sindical permanece até o presente. As centrais sindicais deixaram de ser proibidas 
em 1979, mas seu reconhecimento legal ocorreu somente em 2008, com a Lei nº 11.648. 
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Tal estrutura estabelecia uma enorme distância entre os dirigentes e as demandas das 

bases, além de um controle burocrático sobre a legalidade das greves. Durante 14 anos (1964-

1978), praticamente inexistiram greves no país, em função desses diversos mecanismos de 

controle e cooptação dos sindicatos. 

Com o enfraquecimento do regime militar e o simultâneo fortalecimento do “novo 

sindicalismo”, o final da década de 1970 tornou-se um momento de fortes mobilizações e 

greves por todo o país. Tendo como estopim a paralisação dos trabalhadores da Scania 

(ABC), o ano de 1978 foi seguido de ondas de greves, realizadas por mais de 3 milhões de 

trabalhadores. Já em 1979, as greves atingiram mais de 15 Estados e envolveram 

trabalhadores rurais, da indústria têxtil, da mineração, da construção civil, bancários, 

professores e serviços urbanos (KECK, 1991). 

Ao se opor, simultaneamente, à estrutura sindical vigente e ao regime militar, o novo 

sindicalismo traz consigo uma concepção de democracia fortemente associada à participação 

“pela base”. Isto é, de forma articulada às demandas materiais por melhores salários e 

condições de trabalho, havia uma forte crítica aos mandatos representativos dos dirigentes 

exercidos sem a devida legitimidade ou em desacordo com as demandas dos representados. 

As demandas por maior participação e liberdade sindical passaram a compor o rol de 

reivindicações dos trabalhadores. 

Uma vez aprofundada a crítica ao próprio regime e verificados os limites das 

possibilidades de transformação social por meio dos sindicatos e das greves, é no seio desse 

movimento que começa a se fortalecer a ideia de formação de um “Partido dos 

Trabalhadores”. 

No documento conhecido como a Tese de Santo André-Lins28, das cinco propostas, 

pelo menos duas apresentam de forma expressa a ideia de “democracia operária”. Seu 

pressuposto é a ideia de participação, em igualdade de condições, de todos os seus membros 

nas decisões políticas da organização. Trata-se de conceito aplicável tanto à estrutura sindical 

quanto ao partido em discussão: 

2) democratização dos sindicatos; que os órgãos sindicais se pautem, em seu 
funcionamento, pela democracia operária que a todos assegura o direito de, em 
igualdade, participar das lutas e das decisões; 

[...] 

                                                 
28 Conforme já citado, trata-se do primeiro documento a expressar publicamente a defesa da construção de um 
Partido dos Trabalhadores foi discutido e aprovado durante o IX Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos, 
Mecânicos e de Material Elétrico do Estado de São Paulo. 
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4) que este partido seja de todos os trabalhadores da cidade e do campo, sem 
patrões, um partido que seja regido por uma democracia interna, respeite a 
democracia operária, pois só com um amplo debate sobre todas as questões, com 
todos os militantes, é que se chegará à conclusão do que fazer e como fazer.29 

 

3.2.2 Comunidades Eclesiais de Base e movimento pela Educação Popular 
 

O surgimento e a multiplicação das CEBs inserem-se em uma reorganização da Igreja 

Católica na América Latina, inspirada em postulados da Declaração de Medellín30. Nela, 

conjuntamente à reafirmação do papel central da “família cristã” e à preservação de sua 

moralidade, há fortes recomendações para a constituição de uma pastoral das massas 

populares. Além da indicação da aproximação das manifestações populares e da presença da 

Igreja enraizada por meio de comunidades de base, nos meios rurais e urbanos 

marginalizados, é também lançada a ideia de que a salvação ocorre não individualmente, mas 

na comunidade, congregada pela celebração da eucaristia (SADER, 1988). 

Um traço importante das CEBs é que, muito embora estimuladas por uma diretriz da 

cúpula da Igreja, elas tinham um alto grau de flexibilidade e autonomia em seu formato e 

funcionamento, tendo por ênfase a ação comunitária e os laços de solidariedade locais. Elas 

contavam com grande presença de leigos em seu processo de multiplicação e seus membros 

eram considerados em igualdade. No Brasil, as CEBs multiplicaram-se, estimando-se, embora 

com considerável imprecisão, que seu número em 1981 era de cerca de 80 mil comunidades, 

congregando 2 milhões de pessoas31. 

Por sua capilaridade e forte presença no cotidiano, as comunidades católicas acabavam 

por adquirir interface com diversos movimentos populares urbanos (movimentos de moradia, 

saúde, associações de moradores, entre outros). Além disso, também estavam articuladas aos 

sindicatos, por meio das pastorais operárias, e no meio rural, pelas pastorais rurais. Em geral, 

iniciadas em função de alguma atividade religiosa, as CEBs acabavam eventualmente 

adquirindo características mais políticas ou ainda auxiliando na formação de algum 

movimento reivindicativo local, relacionado às condições de vida do bairro. Outra ação 

comum era a atuação em cursos de alfabetização, formados por “educadores populares”, 

inspirados no método Paulo Freire, que fora proibido no regime militar. 

                                                 
29 Tese de Santo André-Lins (São Paulo), 24 de janeiro de 1979. Disponível em: <http://csbh.fpabramo.org.br/o-
que-fazemos/memoria-e-historia/documentos-historicos-0>. Acesso em: 19 maio 2013. 
30 II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano (SADER, 1988). 
31 A fonte original é um estudo elaborado por Frei Betto e Pierucci (SADER, 1988). 
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Por tal método, o aprendizado da leitura e da escrita é inseparável do uso que se faça 
da vida prática e, postulando um despertar crítico do educando, ele se dá vinculado à 
tomada de consciência das condições de vida e à elaboração de projetos de auto-
organização (SADER, 1988). 

Cabe ressaltar que o movimento de educação popular tinha um espectro mais amplo e 

se difundia, para além das CEBs, pelos chamados Centros de Educação Popular, alguns dos 

quais posteriormente se tornaram ONGs de assessoria de movimentos populares32. As ideias 

de Paulo Freire, assim como de outros intelectuais conforme veremos a seguir, tiveram 

capacidade de influenciar diferentes setores do partido, não apenas os ligados à Igreja. Um de 

seus conceitos centrais é o da educação como ato político, isto é, a educação pode estar a 

serviço tanto da manutenção do status quo quanto da transformação social e emancipação de 

setores oprimidos. Para tal, ela deve estimular a consciência crítica, a participação política e a 

organização coletiva (DAMASCENO, ARELARO, FREIRE, 1989). 

Nas CEBs, combina-se a educação popular com o pensamento baseado na Teologia da 

Libertação, movimento confessional que preconizava que a Igreja deveria engajar-se em 

ações voltadas à promoção da justiça social e de transformações sociais profundas. 

Associadas, essas ideias dão destacada importância a espaços de auto-organização e 

participação política de setores marginalizados como condição necessária para as 

transformações sociais. 

A noção de libertação, tal como aparece nas falas pastorais, pode ser talvez mais 
bem compreendida se a compararmos com a noção de revolução dos discursos 
socialistas e comunistas. Referidas à realidade social, as duas noções ocupam o 
mesmo lugar nas respectivas matrizes discursivas. Elas indicam um acontecimento 
totalizante que subverte e refunda a vida social a partir dos ideais de justiça movidos 
pelo povo em ação (SADER, 1988). 

 

3.2.3  Intelectuais e organizações marxistas 
 

Reconstruir os mecanismos pelos quais os intelectuais acadêmicos e dos diversos 

grupos de orientação marxista influenciaram a construção do ideário participativo do PT não é 

tarefa das mais simples. Diferentemente dos outros dois casos já analisados, que possuíam 

compreensões e ideários próximos o suficiente para caracterizá-los como grupo, por mais que 

não fossem homogêneos, estes não podem ser caracterizados enquanto tal. Aqui, trata-se mais 

de uma agrupação de elementos díspares, feita por motivos de simplificação explicativa. 

                                                 
32 São exemplos dessas ONGs: Instituto Polis, IBASE, FASE, CEPIS, CEFURIA. Entrevista com Pedro Pontual, 
realizada em 27 de março de 2014. 
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Os intelectuais que aderiam ao partido tiveram um peso importante na defesa de 

elementos democráticos e socialistas no programa do PT. A figura dos intelectuais no PT 

refere-se a indivíduos que, a partir de suas obras ou da presença nos debates internos 

partidários, influenciavam diversos setores. Em geral não se vinculavam a nenhuma tendência 

ou agrupamento específico, possuíam uma adesão individual e transitavam por diversos 

espaços e movimentos.  

Eles haviam, cada um à sua maneira, participado intensamente do combate às 
ideologias conservadoras e antipopulares, ao chamado “pensamento reacionário”, 
contribuindo para desmistificar o autoritarismo da vida brasileira e para afirmar 
valores políticos e morais alternativos. Haviam superado em suas obras o marxismo 
mecanicista ainda dominante na esquerda, incapaz de analisar e compreender as 
contradições reais da nossa sociedade, em especial as emergentes. Haviam 
produzido esplêndidas “descrições críticas” da civilização brasileira e de sua 
radicalidade estrutural, assentando as bases, mesmo sem pretendê-lo 
especificamente, para um novo olhar socialista sobre o Brasil (DULCI, 2008). 

Há alguns que auxiliaram desde a redação do Manifesto de Fundação, ocuparam 

cargos de direção ou exerceram mandato parlamentar. Contudo, há um grande grupo que, 

apesar de não exercer formalmente cargos, contribuiu decisivamente para a conformação dos 

valores socialistas e democráticos, de forma crítica ao marxismo ortodoxo, no interior do 

PT33. Como exemplos de obras que influenciaram profundamente a elaboração política do 

ponto de vista da promoção da participação, temos as ideias de Paulo Freire e Florestan 

Fernandes junto ao movimento de educação popular, conforme já mencionado. 

Somando-se às contribuições teóricas de influências marxistas diversas, a presença de 

grupos de tradição marxista-leninista e trotskysta na formação do PT contribuiu 

decisivamente para a sua caracterização como partido socialista. Nem o “novo sindicalismo”, 

nem as Comunidades Eclesiais de Base, nem movimentos populares possuíam tal inclinação, 

a priori. 

Foram inúmeros os grupos com origem em organizações clandestinas que atuaram 

ativamente nos debates e na divulgação do movimento pró-PT34, por meio de jornais que 

                                                 
33 São mencionados explicitamente por Dulci: Paulo Freire, Paul Singer, Antonio Candido, Helena Grecco, 
Perseu Abramo, Hélio Bicudo, Francisco Weffort, Florestan Fernandes, Mário Pedrosa, Sérgio Buarque de 
Holanda, Marilena Chauí, Antonio Candido, Lélia Abramo, Hélio Pellegrino. É mencionada também nos estudos 
de Keck (1991) e Meguello (1989) uma atuação destacada por parte de intelectuais ligados ao CEDEC, 
CEBRAP, IDESP, USP e UNICAMP.  
34 A título de menção, podem ser encontrados hoje no Acervo Sérgio Buarque de Holanda, da Fundação Perseu 
Abramo, os seguintes jornais e suas respectivas organizações impulsionadoras: Brasil Socialista (Ação Popular 
Marxista-Leninista), Em Tempo (Organização Revolucionária Marxista-Democracia Socialista), O Trabalho 
(Organização Socialista Internacionalista), Nova Luta (Movimento Comunista Revolucionário), Companheiro 
(Movimento pela Emancipação do Proletariado). O ABCD Jornal, mencionado nos estudos de Keck (1991) e 
Meneguello (1989), era elaborado por membros da Convergência Socialista que, em 1994, fundam o PSTU 
(Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado). Por essa razão, não se encontra nos acervos do PT. Isso 
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tinham uma boa circulação e recepção (SADER, 1988; KECK, 1991; MENEGUELLO, 

1989). Essas organizações atuavam no movimento estudantil, no mundo sindical e nas CEBs, 

principalmente. 

Contudo, a maioria das organizações de orientação marxista que compuseram o PT 

não era necessariamente defensora da democracia como valor partidário, especialmente no 

que tange à organização do Estado (FORTES, FERREIRA, 2008). Alguns deles inclusive 

mostraram-se contrários às experiências de conselhos populares e outros mecanismos de 

participação nas primeiras gestões do PT em Diadema e Fortaleza, em razão de divergências 

acerca de seu possível caráter de cooptação do movimento social pelo Estado e na mediação 

com as instituições capitalistas (SIMÕES, 1992; SECCO, 2011).  

Como temos uma enorme diversidade de linhas políticas, não é o caso de adentrarmos 

nas minúcias de posições ideológicas que cada um desses grupos adotou, uma vez que esse 

não é o foco do trabalho. Quando relevante, faremos o destaque, como é o caso da tendência 

Democracia Socialista, que se coloca como forte defensora no Orçamento Participativo nos 

anos 199035. 

 

3.3  Os conselhos populares: embrião de experiências 
 

A ideia de que os mecanismos de participação democrática deveriam ir além do voto 

era expressa centralmente no propósito de incentivo à mobilização e organização política da 

sociedade em torno de determinadas causas ou demandas. Muitas vezes estava associada 

também à noção de democracia direta, fortemente expressa na proposta de plebiscitos e 

consultas, que eram utilizados pelo PT como forma de mobilização, conforme se depreende 

de alguns documentos já citados. O sentido da participação estava fortemente associado ao 

ideal de transformação social profunda: criar condições para a revolução e a construção do 

socialismo. 

O PT define-se também como partido das massas populares, unindo-se ao lado dos 
operários, vanguarda de toda a população explorada, todos os outros trabalhadores – 
bancários, professores, funcionários públicos, comerciários, bóias-frias, 
profissionais liberais, estudantes, etc. – que lutam por melhores condições de vida, 
por efetivas liberdades democráticas e por participação política. 

                                                                                                                                                         
também é válido para o Jornal A Causa Operária, cuja organização, de mesmo nome, irá fundar o PCO (Partido 
da Causa Operária).  
35 Raul Pont, uma das principais figuras públicas da DS, foi vice-prefeito (1992-1996) e prefeito (1996-2000) de 
Porto Alegre (RS) e é um dos principais defensores e propagadores da experiência do OP de Porto Alegre. Ver: 
PONT, Raul. Gestão pública e democracia participativa. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul [s.d.]. 
Disponível em: <http://www.raulpont.com.br/upload/publicacoes/281.pdf>. Acesso em: 19 maio 2013. 



47 
 

O PT afirma seu compromisso com a democracia plena, exercida diretamente pelas 
massas, pois não há socialismo sem democracia e nem democracia sem socialismo. 

(Carta de Princípios – 1 de maio de 1979)36 

Conforme já mencionado, é importante destacar que o termo “participativo” não era 

usado pelo PT na década de 1980, e sim pelo PMDB, a partir das ideias de Franco Montoro37, 

que vinham articuladas ao conceito de descentralização e municipalização de políticas. Nesse 

sentido, quando governador de São Paulo, entre 1983 e 1987, Montoro implementou 

Conselhos Estaduais de temas específicos38, compostos por intelectuais e lideranças políticas 

sob sua indicação, e também incentivou a criação de conselhos comunitários (TATAGIBA, 

2004). Havia também algumas experiências municipais em cidades de pequeno porte 

governadas pelo MDB no final da década de 1970, como Lages (SC) e Boa Esperança (ES), 

bem-sucedidas na implantação de mecanismos de participação da população na gestão da 

administração, que também eram tidos como referência para militantes de movimentos 

urbanos e, certamente, para alguns dos militantes petistas (BAIOCCHI, 2003). 

No PT, a primeira proposta de um mecanismo que promovesse a participação dos 

cidadãos nas decisões do governo era o mote de governar por meio de “Conselhos Populares”. 

É possível afirmar que o termo Conselho Popular era, em alguma medida, uma forma do 

Partido demarcar politicamente seu campo de atuação diante dos conselhos instituídos pelo 

PMDB, vistos como espaços de cooptação de lideranças pelo Governo, que não criavam 

formas permanentes de organização e controle do poder por parte da população (MOISÉS, 

1985). Inicialmente era uma proposta mais idealizada, uma diretriz política do que os 

conselhos deveriam ser, sem que houvesse uma experiência real de sua implantação por parte 

do PT.  

Em sua concepção, parece ser a convergência de toda espécie de experiência de 

organização local acumulada pelo PT: uma mistura de inspiração dos sovietes russos e 

Comuna de Paris com formas que os movimentos que deram origem ao PT já organizavam, 

comunidades eclesiais de base, organização por local de trabalho, células, núcleos de base 

partidários ou ainda conselhos comunitários de saúde, moradia etc. Trata-se de um esforço de 

traduzir o ideário de participação das bases em uma proposta concreta para ser executada por 

um governo eleito pelo PT (BITTAR, 1992). 
                                                 
36 Disponível em: <http://csbh.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/memoria-e-historia/documentos-historicos-0>. 
Acesso em: 19 maio 2013. 
37 Para saber mais sobre o assunto: MONTORO, Franco (1972). Democracia participativa, seus fundamentos e 
instrumentos. Brasília: Senado Federal. 23 p. 
38 Conselho da Condição Feminina (1983), Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência (1984), Conselho da 
Juventude (1986) e Conselho da Comunidade Negra (1986). 
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Em 1982, em sua plataforma eleitoral, o PT expressa um conceito de participação 

popular muito próximo ao que era entendido por democracia operária, só que aplicada a 

outras esferas da vida social. Nessa proposta, a palavra “Conselho”, associada às experiências 

de conselhos de moradores, começa a aparecer. 

As escolas terão de ser controladas por pais, mestres, alunos e funcionários; os 
postos de saúde terão de ser controlados pela população e as instâncias superiores do 
sistema de saúde terão de ser controladas por sindicatos e associações; os 
trabalhadores têm de [ter] o direito de fiscalização à contabilidade das empresas, 
intervindo nas decisões sobre o emprego, preço e salário; os sindicatos têm de ter 
voz forte no planejamento da economia nacional; as delegacias de polícia têm de ser 
fiscalizadas e controladas pelas associações e conselhos de moradores. [...] 

O PT veio para mudar o Brasil. Comecemos já. Onde o PT ganhar prefeituras ou 
governos estaduais, esse postos serão colocados a serviço da mobilização e 
organização das classes trabalhadoras. À frente dos cargos executivos, o PT buscará, 
desde já, criar condições para a participação popular organizada e autônoma, com 
poder de decisão na sua atuação política e administrativa. Para isso, recorrerá a 
plebiscitos, assembléias populares, conselhos de moradores e trabalhadores e 
outras formas que o movimento popular encontre39 (grifo nosso). 

É a partir da plataforma de governar por meio dos “conselhos de bairro” que Gilson 

Menezes se elege prefeito de Diadema. As propostas da campanha se articulavam na dupla 

“inversão de prioridades” e “participação popular”. A principal proposta expressa durante a 

campanha era a de remeter o poder decisório aos tais “conselhos”, nos quais qualquer um 

poderia participar, cabendo à prefeitura apenas a execução. Contudo, havia uma grande 

disputa política entre os militantes do PT sobre qual deveria ser a relação desses conselhos 

com a organização partidária. Isso porque o PT também se organizava por meio de “núcleos 

de base” nos bairros ou locais de trabalho e caberia a ele impulsionar a formação dos 

“conselhos de bairro”. Também havia o compromisso partidário de submeter as decisões do 

prefeito às instâncias partidárias (SIMÕES, 1992).  

Tal indefinição sobre quem deveria, afinal, tomar as decisões irá marcar 

profundamente a primeira gestão do PT à frente de Diadema. A relação entre governo, 

instâncias partidárias e sociedade civil era conturbada, e isso se justificava pela ausência de 

definição sobre o que eram e como deveriam funcionar os mecanismos de controle e 

participação popular. Na realidade, embora houvesse de fato tal confusão, ela servia como 

cortina de fumaça para justificar disputas intrapartidárias pela ocupação dos postos da 

administração e condução da política municipal (SIMÕES, 1992). 

                                                 
39 II Encontro Nacional 1982, Plataforma Eleitoral Nacional, Trabalho, Terra e Liberdade. Ponto 10, O Poder 
para os trabalhadores e para o povo. 
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A primeira menção em resoluções partidárias aos “conselhos populares” ocorre no III 

Encontro Nacional do PT em 1984. Aparecem nas resoluções sem nenhuma definição sobre 

seu caráter, de forma quase sinônima a mecanismo de participação popular. A ausência de 

uma conceituação mais precisa refletia, ao mesmo tempo, indefinição e disputa sobre o seu 

significado. 

Dentro do PT havia duas grandes vertentes de opinião sobre o caráter dos “conselhos 

populares”. A primeira, associada à tradição marxista-leninista, inspirava-se no modelo de 

tomada de poder dos sovietes, ocorrida na Revolução Russa de 1917, e defendia que os 

conselhos seriam o embrião do “duplo poder”, para destruição do Estado burguês e criação de 

um novo Estado socialista. Nesse sentido, só a classe trabalhadora poderia participar dos 

conselhos populares. 

Inscrita na história do marxismo em sua gênese tanto nas discussões teóricas 
realizadas por Marx a respeito do Estado, principalmente, a partir dos movimentos 
insurrecionais ocorridos na Europa em 1848, como, posteriormente, através da 
teorização de Lênin, em O Estado e a Revolução, quando em alusão à Comuna de 
Paris discutiu o papel dos soviets (conselhos), como auto-organização dos 
trabalhadores na Rússia pré-revolucionária e como forma do futuro Estado socialista 
(soviético), em oposição ao Estado burguês. 

[...] 

A democracia dos conselhos integra historicamente a crítica das correntes socialistas 
e revolucionárias à democracia representativa que, como diz Bobbio (1993), 
geralmente foi identificada pelo marxismo, não como adaptação objetiva da 
democracia ao tamanho e complexidade dos novos Estados, mas como expressão 
formal do caráter burguês que assumiu o moderno Estado capitalista (FEDOZZI, 
2000: p.71-72). 

Outro setor, mais ligado aos movimentos populares urbanos, aos CEBS e à educação 

popular, via os conselhos populares como espaço de fortalecimento das organizações e a 

firmação da sua autonomia, simultaneamente ao que se constituía como lócus privilegiado de 

dialogo com o Estado40. Isto é, uma via os conselhos enquanto mecanismo revolucionário, 

enquanto a outra o via como mecanismo de organização e fortalecimento do movimento 

social. Efetivamente, muitas das experiências que se denominaram “Conselhos Populares” 

eram na verdade espaços de articulação de movimentos sociais ou associações sem nenhum 

vínculo com a ação do Estado, como os Conselhos Populares de Saúde da Zona Leste, em São 

Paulo, ou alguns Conselhos Populares em Porto Alegre (DALLARI, 1985, FEDOZZI, 2000). 

Ambas as linhas de pensamento serão revistas pelo próprio partido no início dos anos 1990. 

                                                 
40 PONTUAL, Pedro. Depoimento [mar. 2014]. Entrevistadora: Carla de Paiva Bezerra. Brasília: Presidência da 
República, 2014. 
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Além dessa divergência de fundo sobre seus objetivos, havia também divergências 

sobre a forma de organização dos conselhos: ora eles deveriam ser organizados por bairro, 

para decidir sobre todas as questões; ora eles eram organizados por temática (MOISÉS, 1985; 

SIMÕES, 1992). 

Havia, portanto, uma diretriz, que era a de governar por conselhos populares, sem que 

se definisse o que isso significava de fato. Isso dava margem para disputas partidárias 

internas, ao mesmo tempo que havia espaço para o experimentalismo. As experiências de 

participação vistas como bem-sucedidas eram logo associadas ao que deveria ser um conselho 

popular. É o que se depreende do trecho abaixo: 

Nós já definimos uma proposta nesse sentido, configurada na formação dos 
conselhos populares, enquanto modo de controle da administração. 

São formas de organização pela base que devem discutir, controlar, intervir nas 
decisões e fiscalizar as políticas da prefeitura. Essa proposta não surgiu pronta das 
nossas cabeças, mas foi resultado de reflexões em cima de experiências concretas 
como o Conselho Popular de Osasco, da Assembleia do Povo de Campinas, os 
Conselhos de Saúde da Zona Leste. 

Por isso mesmo ela não deve ser tratada como um “chavão”, ou seja, como uma 
palavra mágica que resolveria por si mesma qualquer problema em qualquer 
ocasião. Ela é uma referência que, para ser aplicada em cada circunstância exige 
sempre uma recriação levando em conta as condições locais. [...] O fundamental é o 
estímulo às práticas pelas quais diferentes camadas populares vão aprendendo, na 
própria luta, a criarem seu poder. 

[...]  

Nesse contexto é que devemos nos empenhar ao máximo para popularizar a 
linguagem dos orçamentos municipais, tornando possível a sua compreensão e 
discussão do modo mais amplo, revelando, por detrás de sua aparência técnica, seus 
aspectos políticos (SADER, 1985).41 

Em 1988, fazendo um balanço das quatro prefeituras petistas de então42, Ricardo de 

Azevedo aponta para um quadro em que cada local apresentava experiências diferenciadas. 

Para ele, apesar de alguns deles terem sido estimulados pelo Governo, os Conselhos 

Populares não eram nem órgãos partidários e nem de governo, mas, sim, canais de 

participação democrática, com autonomia perante o governo e participação de todos os 

cidadãos em sua eleição/definição de funcionamento.  

                                                 
41Texto elaborado para a abertura do “Seminário de Alternativas Políticas para o Município de São Paulo”, 
realizado pelo PT em março e abril de 1985, com mais de 1000 participantes, que foi o primeiro momento de 
elaboração do programa de governo para a eleição municipal de São Paulo de 1985 (DALLARI, 1985). 
42 Ricardo de Azevedo. Revista Teoria & Debate, Opinião: Uma Varinha de condão? Edição 04, 01 setembro 
1988. Não há menção à prefeitura de Icapuí-CE, cujo prefeito havia recém se filiado ao PT. Por sua vez, Janduís-
RN era governada pelo PMDB e o PT da cidade estava em fase de formação. 
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Duas dessas experiências eram, na verdade, pré-existentes ao PT e cumpriam a função 

de associação de moradores: em Vila Velha (ES) existia um Conselho Comunitário vinculado 

à prefeitura, formado antes da eleição do PT, com representantes das associações de bairro da 

cidade. Já em Janduís (RN) havia um Conselho Comunitário constituído como associação 

civil, ao qual 60% dos habitantes eram associados e a partir do qual o próprio PT se 

constituiu. 

Em Fortaleza, a única capital comandada pelo PT, não havia nenhuma experiência 

concreta de mecanismos de participação popular por meio da prefeitura. A prefeita Maria 

Luíza Fontenele pertencia à Tendência Popular do MDB, entrando no PT somente após sua 

fundação43. Ela assume a prefeitura sem possuir um único vereador do partido na Câmara de 

Vereadores, diante de graves problemas de infraestrutura urbana. Após um mandato bastante 

conturbado, também permeado por intensas disputas partidárias, ela é expulsa do partido, 

filiando-se ao PSB44. 

Segundo Azevedo, o grupo de Fontenele era contrário à constituição de conselhos 

populares, por considerá-los mecanismo de atrelamento e cooptação do movimento popular 

pelo Estado. No entanto, tratava-se de uma mudança de discurso no decorrer da experiência 

de governo, uma vez que seu discurso, logo que eleita em 1985, era de governar por meio de 

Conselhos Populares: 

Quanto aos conselhos populares, o PT vai governar com eles, desde a periferia, 
através de associações de bairros, de conselhos de bairros ou de qualquer forma de 
organização, ao nível mais simples da comunidade, passando pelas subprefeituras, 
conselhos de cada setor, como conselho de educação, de transporte, indo ao nível 
maior ou seja: o Grande Conselho Popular Permanente de defesa dos interesses de 
Fortaleza, que terá interferência política na gestão municipal45. 

Entre todas as experiências de governo municipal avaliadas por Azevedo, 

Diadema, a primeira prefeitura eleita do PT, foi o único espaço em que a ideia de constituição 

de Conselhos Populares teve algum desdobramento mais concreto. Foram instituídos 

Conselhos Populares nas áreas de Transportes, Saúde e Orçamento; este último funcionou 

desde o primeiro ano de governo em 1983. Sem ter o nome de Conselho Popular, outra 

experiência relevante ocorrida na gestão de Diadema foram os mecanismos de participação 

popular no programa de urbanização de favelas da cidade (SIMÕES, 1992). 

                                                 
43 Mais especificamente, Maria Luiza era próxima do PRC (Partido Revolucionário Comunista), que atuava 
dentro do MDB, migrando para o Comitê Democrático Operário Popular, que se transformaria em Partido 
Revolucionário Operário, grupo que atuava ora como grupo interno ao PT, ora com autonomia. Boletim nacional 
PT, dezembro de 1985, no. 15, p. 4-5, A mulher que derrotou os coronéis e PONTE JÚNIOR (1994) p. 10. 
44 Boletim Nacional, n.39, outubro de 1988. 
45 Boletim nacional PT, dezembro de 1985, no. 15, p. 4-5. A mulher que derrotou os coronéis. 
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Apesar do relativo sucesso, todas as experiências de Diadema ocorreram 

permeadas de conflitos entre o prefeito, seu secretariado, as instâncias partidárias, os 

vereadores do PT e a população. Além das disputas por espaço político, havia também 

divergências sobre o tempo da participação, que demandava reuniões, debates e um longo 

processo de construção política, e a pressão do calendário eleitoral, que exigia que o prefeito 

fizesse entregas para a população no menor tempo possível. Apesar de ter conseguido se 

manter durante todo o período, em meio a esse fogo cruzado, Gilson Menezes sai do Partido 

ao final do mandato, depois de perder a disputa para definir seu sucessor (SIMÕES, 1992, 

COUTO, 1994). 

Em artigo de 1988, Celso Daniel46 busca aprofundar o caráter e discutir as 

ambiguidades presentes na ideia de conselhos populares. Seu artigo inicia-se com as diretrizes 

do programa petista para o governo: a inversão de prioridades, com políticas públicas para os 

menos favorecidos, articulado ao incentivo à participação popular. 

Ele busca diferenciar os conselhos de órgãos dos movimentos sociais, conselhos 

operários (sovietes) ou ainda órgãos administrativos. Eles deveriam ser, na verdade, espaços 

pluriclassistas, envolvendo a participação de todos os cidadãos e precisando evitar uma 

composição meramente corporativa. 

O papel central dos conselhos populares se refere ao que Celso Daniel conceitua 

como “poder local”, lembrando que sua fala é voltada para o âmbito municipal. Este não se 

limitaria ao poder político-institucional, mas abrangeria também o poder econômico, o social 

e o administrativo. O papel dos conselhos populares seria o de fortalecer o poder social diante 

dos demais. 

Embora devendo eventualmente ser institucionalizado pelo governo local, o 

conselho popular seria acima de tudo um canal de participação e controle social. Isso deveria 

ainda se distinguir da própria participação em si, que por sua vez independeria do governo e 

caberia somente aos movimentos sociais. 

Obviamente, isso implica distinguir os conselhos dos movimentos sociais para os 
quais se pretende abrir espaços de participação. Implica, ademais, diferenciar a 
criação de canais para a participação da própria participação. Esta última não 
depende do governo, mas sim da iniciativa dos próprios movimentos sociais. A 
instauração de processos de participação popular no poder local, portanto, para ser 
efetiva, independente e auto-sustentada, é função, em última instância, da 
capacidade que venham a possuir ou adquirir os movimentos sociais no sentido de 

                                                 
46 Celso Daniel. Revista Teoria & Debate, Participação popular, Edição 02, 01 março 1988. 
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exercer um poder social alternativo. Por mais que isto seja desejo de um governo 
local, não cabe a este efetivá-lo.47 (grifo nosso) 

Para sua efetividade, Celso Daniel considera central que o executivo local esteja 

disposto a abrir mão de seu poder decisório, atribuindo ao conselho caráter deliberativo. Essa 

diretriz, contudo, direciona-se ao futuro, em um momento de maior amadurecimento de seu 

formato, forma de composição e atribuições. 

Por fim, é rechaçada a ideia dos Conselhos Populares como instâncias de duplo poder, 

de inspiração leninista, em que há uma disputa sobre o poder legítimo. Na verdade, os 

Conselhos Populares não se colocariam em contradição com os demais poderes, mas sim em 

condição de complementaridade, com papéis diferentes para um mesmo processo de decisão. 

A relação entre os Conselhos Populares e o Executivo é entendida de forma semelhante à 

relação do segundo com o Legislativo. Estaríamos em face de mais um poder, dentro da 

clássica divisão de poderes, compatível com o sistema de democracia representativa. 

O papel dos Conselhos Populares para a construção do socialismo também era objeto 

de divergências. Para Celso Daniel, “não se faz socialismo no nível municipal”. Ele e Ricardo 

Azevedo defendiam que os Conselhos cumpririam a função do fortalecimento de uma cultura 

socialista, pela introdução de novas práticas de participação da população na vida política, 

mas sem que isso, por si só, fosse capaz de iniciar um processo revolucionário. 

Havia, portanto, uma frouxidão da proposta de criação de “Conselhos Populares”, não 

só em sua forma de organização e composição, mas também em seu caráter perante os 

objetivos partidários para a construção de um também pouco definido socialismo 

democrático. 

Esses elementos irão gerar confusões e potencializar disputas de tipos variados, entre 

os espaços partidários, dos movimentos sociais e do Governo, nas poucas prefeituras 

conquistadas pelo PT. Todavia, também parece ser o ponto de início para a elaboração de 

experiências exitosas e inovadoras na gestão pública.  

Nesse sentido, cabe destaque para o fato de que, já naquele momento, temas de 

orçamento e saúde aparecem de forma recorrente e mais destacada em face dos demais. O 

próprio Conselho de Orçamento de Diadema foi instituído por orientação partidária, logo no 

primeiro ano (SIMÕES, 1992). 

Em realidade, o termo era capaz apenas de canalizar a diretriz de incentivo à 

participação popular e à organização política dos setores populares como mecanismo de 

                                                 
47 DANIEL, Celso Augusto. Revista Teoria & Debate, Participação popular, edição 02, 1º março 1988. 
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transformação social, tanto em seu sentido revolucionário ou reformista. A sua falta de 

definição era resultante de um partido ainda em processo de construção de sua identidade, 

permeado por atores com distintas origens e tradições políticas. A disputa sobre o conceito se 

dava ou em bases ideais, ou ainda a partir de experiências pontuais bem-sucedidas, sobre as 

quais o PT tinha em geral pouca influência. As experiências de gestão do Partido eram poucas 

e localizadas, insuficientes para deslocá-lo de sua lógica de atuação prevalentemente 

movimentista e de oposição (COUTO, 1995). 

 

3.4  O PT na Constituinte 
 

O Processo Constituinte é especialmente relevante para este estudo, seja pela análise 

da atuação do PT, seja pela importância que possui para a literatura sobre participação. A 

Constituição Federal de 1988 é vista pela literatura sobre Instituições Participativas como um 

ponto de inflexão, um marco legal que deu margem para que as diferentes experiências de 

gestão local participativa se desdobrassem. São duas as razões que motivam tal assertiva: a 

participação foi incluída como diretriz da elaboração de políticas públicas nas áreas de 

política social e em políticas municipais. Já no que tange à gestão local, os dispositivos do 

texto constitucional aprovado teriam promovido uma maior descentralização político-

administrativa, dando aos municípios autonomia política e orçamento para elaborar e executar 

políticas públicas (DAGNINO, 2002; TATAGIBA, 2002; FEDOZZI, 2001; WAMPLER, 

AVRITZER, 2004; AVRITZER, 2009, 2009a;). 

É inegável que o texto constitucional trouxe avanços para a perspectiva da democracia 

e participação, uma vez que é o marco legal da transição democrática no Brasil. No entanto, a 

disseminação das hoje denominadas “instituições participativas” não pode ser inferida 

diretamente do texto aprovado naquele momento, pois depende de forma determinante de 

desdobramentos políticos e legais posteriores. Conforme demonstraremos a seguir, o PT já 

apresentava naquele momento um debate mais avançado sobre a previsão de mecanismos de 

participação da sociedade civil, o que foi rejeitado no âmbito da Constituinte. 

Os debates realizados durante as audiências públicas e as emendas populares 

apresentadas pelo Plenário Nacional Pró-Participação48 centravam suas propostas na 

ampliação da participação e no potencial avanço democrático da Constituição nos 

                                                 
48 Das emendas populares admitidas pela Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte, três 
versavam sobre direito à participação popular: a no. 21, defendida por Dalmo Dallari, a no. 22, defendida por José 
Paulo Bisol e a no. 56, defendida por José Gomes Pimenta. Nenhuma delas refere-se a instrumentos 
participativos, mas sim aos mecanismos de democracia direta acima referidos (MICHILES, 1989, p. 240-242). 
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mecanismos de participação política e jurídica direta. Tais propostas foram de fato 

incorporadas de forma expressa nos artigos 5º, incisos LXX e LXXIII e 14, com a previsão 

legal e autoaplicável dos seguintes institutos: o mandado de segurança coletivo, a ação 

popular, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular (DALLARI, 1989; BACKES, 2009). 

No entanto, os mecanismos de participação política direta previstos no artigo 14 foram pouco 

utilizados. Entre 1988 e 2013, foram realizados apenas um plebiscito e um referendo de 

âmbito nacional, dois de âmbito estadual e apenas quatro projetos de lei de iniciativa popular 

foram aprovados49. 

A participação da comunidade, o controle social e a gestão democrática foram 

incorporados apenas como princípios gerais para as políticas de ordenamento territorial, 

saúde, assistência social e educação (art. 29, XII; 198, III; 204, II; 206, IV). A sua efetividade 

dependerá, em grande medida, do processo de regulamentação legal que ocorre ao longo da 

década de 1990 e nos anos 2000. 

Já os dispositivos que trazem de forma mais explícita a participação, como o art. 10, 

que prevê a participação de trabalhadores e empregadores em órgãos colegiados em temas 

previdenciários e/ou profissionais, não têm posterior disseminação em âmbito municipal50. 

Outro dado interessante é que o Conselho de Comunicação Social, único Conselho 

expressamente previsto em 1988 (art. 224), não teve maiores desdobramentos do ponto de 

vista de promoção da participação e do controle social51. 

                                                 
49 O plebiscito, realizado em 1993, foi previsto no art. 2º., Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT), que estabelecia que os cidadãos deveriam escolher o sistema de governo, parlamentarismo ou 
presidencialismo, e a forma de governo, Monarquia ou República. Já o Referendo realizado em 2005 versou 
sobre a manutenção ou não do art. 35 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que proibia a 
comercialização de armas de fogo. Por fim, foram realizados dois plebiscitos estaduais: um sobre a divisão do 
Estado do Pará, que se baseia no art. 18 §3º. da CF, e outro sobre a mudança de horário do Estado do Acre. 
Todos os resultados encontram-se disponíveis no site do TSE: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-
referendos>, à exceção do plebiscito realizado no Estado do Acre, disponível apenas em: <http://www.tre-
ac.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos>. 
Já as leis de iniciativa popular aprovadas são a Lei nº 8.930/94, que altera a lei de Crimes Hediondos; a Lei nº 
9840/99, que estabelece a cassação e a inelegibilidade por compra de votos, a Lei nº 11.124/2005, que cria a 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), e por fim a Lei Complementar nº 135/2010, 
conhecida como Ficha Limpa. As reportagens sobre o tema: Ficha Limpa é o quarto projeto de iniciativa popular 
a se tornar lei, 20/05/2010, Portal G1, disponível em: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-
2010/noticia/2010/05/ficha-limpa-e-o-quarto-projeto-de-iniciativa-popular-se-tornar-lei.html; PEC facilita 
apresentação de propostas de iniciativa popular, 23/07/2013, Portal Câmara dos Deputados, disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/448176-PEC-FACILITA-APRESENTACAO-
DE-PROPOSTAS-DE-INICIATIVA-POPULAR.html.  
50 Conforme dados da MUNIC IBGE 2001, apenas 34% dos municípios possuíam conselhos relacionados a 
temas de trabalho e emprego (PIRES, LOPEZ, 2010, p. 580). 
51 A este respeito, ver “Conselho de Comunicação Social: Movimentos sociais excluídos, parlamentares 
ignorados”, 24/07/2012, Carta Maior, disponível em http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/Conselho-de-
Comunicacao-Social-Movimentos-sociais-excluidos-parlamentares-ignorados/26876; “Congresso reativa 
Conselho de Comunicação”, Estadão Online, 25/07/2012, disponível em: 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,congresso-reativa-conselho-de-comunicacao,905055,0.htm; “A 
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O maior impacto imediato da Constituição, apontado como condição necessária para a 

proliferação do Orçamento Participativo em específico, reside não nos dispositivos sobre 

participação política, mas sim nos mecanismos de descentralização político-administrativa e 

de autonomia dos municípios em matéria de instituição e arrecadação de tributos, bem como 

na instituição do Fundo de Participação dos Municípios (art. 30, III e art. 145, 159, I, b) 

(FEDOZZI, 2001; WAMPLER, AVRITZER, 2004). 

Portanto, nem todos os dispositivos sobre mecanismos de participação política 

aprovados da Constituição Federal de 1988 tiveram desdobramentos e impacto relevantes, e a 

maior parte do que hoje consideramos como “instituições participativas” não foi prevista 

explicitamente no texto constitucional. Em análise sobre os anais da ANC, empreendida por 

Ribeiro, temos conclusão semelhante: 

Nos anais da Assembléia Nacional Constituinte (ANC) não identifiquei registros de 
embates significativos sobre o tema da participação. Alguns estudiosos (LIMA, 
2002 e GERSCHMAN, 1994) avaliam que os acordos e negociações em torno da 
maioria das propostas analisadas pelos deputados constituintes foram definidos em 
espaços restritos de articulação política envolvendo as lideranças dos partidos, 
muitos dos quais sob pressão dos lobbies organizados por diversos setores da 
sociedade civil. No caso da Saúde, onde concentrei minha pesquisa, foram 
registradas as pressões defendendo os interesses representados pelos movimentos 
sociais, mas também os lobbies de representantes da iniciativa privada. A correlação 
de forças políticas na ANC dificultou a constituição de maiorias necessárias à 
aprovação dos temas mais polêmicos, levando os representantes das propostas de 
criação dos canais de participação e controle social a buscarem garantir a 
incorporação do princípio da participação no texto constitucional, remetendo sua 
definição para o processo de regulamentação dos artigos específicos. 

Assim, em um determinado momento a indicação da Carta Constituinte como 
“origem” dos conselhos não era suficiente para compreender a proposta original 
destes novos arranjos institucionais e a partir dela estabelecer o marco a partir do 
qual perseguir o trajeto de transformações verificadas no período seguinte 
(RIBEIRO, 2011). 

Não se trata de negar a importância da Carta Magna, mas sim de inseri-la em um 

processo histórico, no qual ela é um elemento relevante, mas não suficiente para explicar o 

fenômeno de desenvolvimento das instituições participativas. A ANC foi um importante 

momento de encontro e articulação entre atores políticos de partidos e movimentos sociais, 

bem como em um ponto de elaboração de bandeiras de luta. No entanto, a efetividade das 

diretrizes aprovadas na Constituição dependerá sobremaneira do processo de regulamentação 

legal posterior, que se estende até o presente, quando, de fato, serão definidos os desenhos de 

mecanismos de participação hoje entendidos como “instituições participativas”. 

                                                                                                                                                         
volta do Conselho de Comunicação Social”, Observatório da Imprensa, 30/08/2012, disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a_volta_do_conselho_de_comunicacao_social. 
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No tocante ao PT, a ANC representa um momento de enorme aprendizado 

institucional. Esse aprendizado se deu desde o desafio de elaboração de um projeto de 

constituição, passando pelo estabelecimento de uma atuação coesa da bancada até a realização 

de alianças e negociação com outros partidos, articulando isso à intensa mobilização social 

em torno do Plenário Pró-Participação. A análise desse período nos explicita os dilemas 

enfrentados pelo PT sobre como viabilizar, por meio da atuação institucional, as bandeiras de 

luta do Partido.  

A bancada eleita em 1982 não havia sido uma primeira experiência muito exitosa. A 

decepção com o desempenho eleitoral naquele ano, no qual o PT não atingiu o mínimo 

necessário para atender a legislação eleitoral, havia levado o partido à tática de “retorno às 

bases”, colocando maior peso em ações ligadas aos movimentos sociais, como foi o caso da 

construção da CUT ou mesmo da Campanha pelas Diretas Já. A atuação institucional era 

tacitamente colocada em segundo plano, para a qual o Partido carecia de posição e orientação 

política. Entre os parlamentares eleitos, metade já possuía trajetória política anterior em outros 

partidos. Em tal cenário, a decisão de não participação no colégio eleitoral de 1985 provocou a 

primeira cisão interna entre alguns parlamentares e a direção do Partido, com a desfiliação de 

três dos seus oito deputados – Airton Soares (líder da bancada), José Eudes e Bete Mendes – e 

uma tensão com direção partidária que durou mais de um ano (KECK, 1992). 

A participação do PT na Constituinte se dá em outro contexto, com um partido mais 

bem definido em relação à ênfase na disputa eleitoral e de espaços institucionais. A bancada 

eleita em 1986 tinha um perfil bem diferente daquela de 1982. Na então nova legislatura, a 

maior parte de seus 16 deputados52 possuía fortes laços com a direção partidária e/ou com os 

movimentos sociais que deram origem ao PT. Além disso, houve um intenso debate interno 

sobre a atuação partidária, o que gerou uma atuação bastante coesa da bancada em todo o 

processo (KECK, 1992). 

A participação do PT na Constituinte é, até o presente, alvo de polêmica e críticas de 

outros partidos53. Após dois anos com uma intensa participação, tendo sua pequena bancada 

                                                 
52 Para a relação completa, ver nota 18. 
53 A esse respeito, ver reportagens sobre declarações polêmicas de Lula, por ocasião, respectivamente, dos 20 e 
dos 25 anos da Constituição, sobre a atuação do PT na Constituinte: “Lula faz mea-culpa por ter votado contra 
Constituição”, Estado de São Paulo online, 06/11/2008, disponível em: 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,lula-faz-mea-culpa-por-ter-votado-contra-
constituicao,273358,0.htm; “Lula: Constituição 'petista' tornaria o país ingovernável”, Carta Capital online, 
01/10/2013, disponível em: http://www.cartacapital.com.br/politica/projeto-de-constituicao-do-pt-tornaria-o-
pais-ingovernavel-diz-lula-8454.html;  
“Autor de projeto constitucional apresentado pelo PT critica declaração de Lula”, O Globo online, 02/10/2013, 
disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/autor-de-projeto-constitucional-apresentado-pelo-pt-critica-
declaracao-de-lula-10232355#ixzz2vsXOBgA4>. 



58 
 

representada em quase todas as Comissões, a bancada votou contra o texto final, por protesto, 

uma vez que o texto final foi considerado conservador, especialmente pela área relacionada à 

ordem econômica, apesar de reconhecerem avanços no campo dos direitos sociais. Após o 

voto contrário, no entanto, assinou a Carta Magna, por compreender que a assinatura era um 

reconhecimento da sua participação no processo. Com efeito, tal posicionamento político só é 

compreensível a partir de uma análise mais minuciosa da leitura do PT sobre o processo. 

A definição pela participação na ANC se dá em um quadro que o PT analisava como 

desfavorável politicamente. Primeiro, a Proposta de Emenda Constitucional Dante de 

Oliveira, que estabelecia a convocação de eleições diretas em 1985, foi derrotada em uma 

manobra do Governo, apesar da ampla mobilização popular e da ampla frente de partidos de 

oposição a favor. Isso fará com que o primeiro presidente da denominada “Nova 

República”54, Tancredo Neves, seja eleito por meio de colégio eleitoral. 

Na sequência, o PT foi derrotado em sua proposta de convocação de ANC, conhecida 

como “Projeto Djalma Bom”. Nele se previa elementos que o Partido considerava 

pressupostos para que fosse “possível um debate democrático” na Constituinte: a revogação 

prévia de todas as leis de exceção do Regime Militar55, eleições proporcionais ao número de 

habitantes para assembleia constituinte unicameral específica e exclusiva, precedida por 

consultas municipais em que todos os cidadãos pudessem opinar.56 

Independentemente da derrota e mesmo prevendo uma correlação de forças no 

Congresso extremamente desfavorável ao seu projeto político, o PT segue se posicionando em 

seus documentos sempre de forma bastante firme no sentido de participar do processo 

constituinte, buscando expressar nesses espaços as “demandas populares e da classe 

trabalhadora”. 

63. Todos sabem que os direitos dos trabalhadores não serão assegurados apenas 
com garantias constitucionais e legais. No entanto, a experiência das últimas 
décadas de luta nos mostra, também, que inscrever direitos e garantias na 
Constituição é uma forma de assegurar que a luta pela implementação e pela sua 
realização possam crescer e se ampliar ainda mais. 

[...] 

                                                 
54 Termo utilizado por um curto período de tempo para denominar o período de transição pós-ditadura militar 
(CENTRO SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, 2011). 
55 Mencionadas explicitamente em textos do PT: Lei de Segurança Nacional (Lei nº 6620/78, substituída pela Lei 
nº 7.170/1983, vigente até o presente), Lei de Imprensa, conhecida como Lei Falcão (Lei 6339/1976) e 
Salvaguardas Constitucionais então vigentes. 
56 Boletim Nacional no. 11, São Paulo, jul. 1985, p. 5. In: Centro Sérgio Buarque de Holanda (2007). Perseu: 
história, memória e política. v. 1, n.1. São Paulo: Editora Perseu Abramo. p. 104-106.  
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65. Não cabe, portanto, a tese de não participação no Congresso Constituinte, mas, 
muito pelo contrário, ampla disposição de luta e de mobilização para: 

1) quebrar a limitação do Congresso Constituinte; e 

2) radicalizar o seu cenário em direção aos seus objetivos de curto, médio e longo 
prazo. Com a luta e a mobilização dos trabalhadores, a Constituinte permitirá tratar 
dos grandes temas que lhes interessem de perto: direitos que limitem a propriedade, 
em especial a propriedade da terra rural e urbana; o problema da dívida externa, a 
partir da revisão da ordem econômica; a questão da própria democracia, em relação 
à qual se deverão propor medidas que tornem real a participação popular no poder, 
inclusive através da criação de Conselhos Populares, de medidas que representem 
uma efetiva descentralização e desconcentração do poder político, hoje em mãos do 
Executivo [...]. (grifo nosso). 

Resoluções IV Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores – Plano de Ação 
Políticas e Organizativa do Partido dos Trabalhadores para o Período 1986/87/88. 

Em suas resoluções sobre a Constituinte, é possível constatar diretrizes em dois 

sentidos: primeiro, há diretrizes voltadas para as regras de funcionamento da Assembleia 

Constituinte, mais bem elaboradas e consubstanciadas no mote “A Constituinte que 

queremos”; segundo, aparecem de forma bastante difusa, como bandeiras gerais partidárias, 

as propostas para a nova Constituição. Em todo caso, as diretrizes do programa petista – como 

apontado anteriormente: a inversão de prioridades; a promoção da participação popular e 

a transformação das estruturas do Estado – estão sempre presentes em todas as suas 

resoluções nacionais, ainda que de forma não sistematizada. 

 

3.4.1  “A Constituinte que queremos” 
 

Considerando as diretrizes voltadas para as regras do Processo Constituinte, a defesa 

de que a atuação institucional deve se relacionar e articular com as mobilizações sociais 

também é muito recorrente. O PT é visto como ator que deve ser capaz de atuar nas duas 

frentes, seja em sua relação com a sociedade civil, seja por meio de sua bancada parlamentar 

no Congresso. Com efeito, as bandeiras levantadas na Constituinte só são vistas como 

realizáveis se houver um processo de mobilização social que seja capaz de pressionar o 

Congresso Nacional, isto é, a participação da sociedade civil seria capaz de atuar como 

impulsionadora de mudanças na arena institucional. 

102. [...] deveremos nos esforçar, também, para mostrar aos trabalhadores as 
limitações do Congresso Constituinte e nosso esforço para superá-las através de 
ampla participação popular. É importante que os núcleos e Diretórios do PT 
discutam com os militantes a necessidade de nos engajarmos nos plenários Pró-
Participação Popular na Constituinte, para que estes ganhem expressão de massa, e 
desenvolver uma ampla campanha para eleger uma poderosa bancada petista, capaz 
de impedir que a representação burguesa imponha facilmente suas propostas e de 
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tornar-se um claro referencial para as massas. Só desse modo será possível, já na 
abertura dos trabalhos da Constituinte, exigir a sua ampliação, o direito de plebiscito 
para homologá-la e o de não-assinatura da Constituição elaborada, se o processo 
constituinte continuar restrito. E com a mobilização das massas em torno de muitas 
dessas questões será possível levá-las a compreender os limites do projeto 
conservador da Nova República e a necessidade de conquistar uma democracia de 
novo tipo, comprometida com os interesses dos trabalhadores (grifos nossos). 

Resoluções IV Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores – Plano de Ação 
Políticas e Organizativa do Partido dos Trabalhadores para o Período 1986/87/88. 

Nesse sentido, o PT orienta expressamente seus militantes, núcleos e diretórios a se 

envolverem nas atividades do Plenário Pró-Participação Popular. Trata-se de movimento 

surgido em 1985, voltado para garantir a possibilidade de participação direta da população na 

Constituinte, em certa medida valendo-se da mobilização gerada pelos pelo movimento das 

“Diretas Já”. Desde o início das discussões sobre a Constituinte, o movimento do Plenário 

Nacional Pró-Participação defendeu ativamente a possibilidade de participação direta da 

população no Processo Constituinte e foi responsável pela mobilização em torno das emendas 

populares, detalhadas adiante (MICHILES, 1989). O impulso inicial partiu de um conjunto de 

entidades, autodenominadas de “assessoria ao movimento popular e pastorais”, ligado a 

setores progressistas da Igreja Católica e ao movimento de Educação Popular57. Conforme 

visto, são os mesmos setores que estão presentes na formação do PT e que trazem para o 

Partido importante contribuição para a formulação sobre mecanismos de participação. 

Portanto, por mais que haja uma atuação independente entre as esferas partidária e da 

sociedade civil, as fronteiras entre um e outro podem não ser tão nítidas; algumas lideranças, 

em muitos casos, portam seja a identidade partidária, seja a identidade do movimento social, 

transitando entre ambos os espaços, como bridging leaders, no conceito de Mische (2008)58. 

                                                 
57 As entidades que deram impulso ao Movimento dos Plenários Pró-Participação, por meio do que 
denominaram “Projeto Educação Popular Constituinte”, foram: ISER (Instituto de Estudos da Religião); IBASE 
(Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas); CEDAC (Centro de Ação Comunitária); SEP (Serviço 
de Educação Popular); CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação); CPO (Comissão Pastoral 
Operária); CPT (Comissão Pastoral da Terra); e FASE (Federação de Órgãos para a Assistência Social e 
Educacional). Ao final, esse projeto também recebeu o apoio do Centro de Estudos e Acompanhamento da 
Constituinte da Universidade de Brasília (CEAC-UnB) (MICHILES, 1989). 
58 Cabe destacar que tal assertiva é válida não apenas para militantes do PT, mas também de outros partidos 
políticos que estabeleciam relação e apoiavam bandeiras do plenário pró-participação popular. O movimento, 
que se caracterizava como suprapartidário, contou com o apoio expresso do PT, PDT e de setores do PMDB 
(MICHILES, 1989). Não nos aprofundamos nesse ponto por não ser objeto do presente trabalho, mas é plausível 
a hipótese de que os setores do PMDB a que se referem os textos sejam os mesmos que iriam dar origem ao 
PSDB em 1988. Tal hipótese baseia-se do fato de que alguns nomes envolvidos no diretamente no Projeto 
Educação Constituinte são membros fundadores do PSDB: João Gilberto Lucas Coelho e Maria da Glória Moura 
da Veiga. Cabe ainda destacar que Fernando Henrique Cardoso (deputado federal pelo PMDB-SP) foi o relator 
do regimento interno e defendeu a proposta que garantiu a possibilidade de iniciativa popular para a 
apresentação de emendas (MICHILES, 1989). 
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Tal proximidade entre as demandas do movimento é expressa nas resoluções 

partidárias que se aproximam bastante das pautas apresentadas pelo próprio movimento e 

vice-versa. Assim, o conteúdo apresentado na Emenda Djalma Bom expressava também a 

demanda do Plenário Pró-Participação, que defendia de uma Assembleia unicameral eleita 

exclusivamente para a elaboração da Constituição, isto é, uma Constituinte Exclusiva. Por 

outro lado, as resoluções de debates do PT eventualmente também influenciavam as 

elaborações da sociedade civil. É o caso do projeto de Constituição elaborado por Fábio 

Konder Comparato para subsidiar os debates internos do PT, que também foi utilizado por 

“grupos de estudo de movimentos populares” (MICHILES, 1989). 

Com a derrota da Emenda Djalma Bom, a inclusão, no regimento interno da ANC59, 

da possibilidade de apresentação de emendas de iniciativa popular é um alento tanto para os 

movimentos envolvidos no Plenário Pró-Participação social, que possuem um novo 

mecanismo para o qual canalizar suas demandas, quanto para o próprio PT, cuja estratégia de 

atuação é o de se utilizar da “pressão popular” para ampliar o poder de incidência de sua 

reduzida bancada parlamentar. 

 
3.4.2  Emendas populares 
 

Iniciou-se então uma ampla mobilização para coleta de assinaturas em torno dos temas 

que eram demandas de movimentos sociais. As emendas deveriam ser apresentadas por pelo 

menos três entidades e demandavam um mínimo de 30 mil assinaturas para serem apreciadas 

pela comissão de sistematização da ANC (MICHILESS, 1987). 

Foram apresentadas três emendas populares relacionadas e cunhadas como de 

participação popular, respectivamente: a no. 21, defendida por Dalmo Dallari, a no. 22, 

defendida por José Paulo Bisol, e a no. 56, defendida por José Gomes Pimenta. Todas as três 

centram-se em mecanismos de democracia direta, tais como plebiscito e referendo, bem como 

de proteção de direitos políticos, como a defesa do direito de greve e organização política 

(MICHILES, 1989: p. 240-242). 

A essência do que se debatia e buscava expressar nessas emendas pode ser 

depreendida da exposição de José Geraldo de Souza Júnior, que representou a Comissão 

Brasileira de Justiça e Paz (CNJP) da CNBB, uma das principais entidades envolvidas no 

Plenário Pró-Participação, na 6ª audiência pública da Subcomissão de Direitos e Garantias 

                                                 
59 O relator do regimento interno da ANC era o deputado Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP). Michiles 
(1987) observa que tanto o PT quanto o Diretório Estadual do PMDD-SP havia declarado formalmente apoio a 
propostas de iniciativa popular na Constituinte. 
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Individuais da ANC, realizada em 30 de abril de 1987 na temática específica sobre Cidadania 

(BACKES, 2009: p. 136). Nela o que se percebe é uma noção de cidadania que articula o 

acesso a direitos civis, políticos e também sociais, isto é, trata-se de uma concepção de 

democracia que tem como pressuposto a justiça social: 

Num momento constituinte, a perspectiva de estabelecimento de novos paradigmas 
sociais apresenta-se, pois, como oportunidade de abertura de novos espaços, 
inclusive ideológicos, para a ação de outras esferas políticas constitutivas de novos 
instrumentos políticos de participação. 

Na linha das análises que têm captado o sentido libertário da cidadania como 
perspectiva de identificação social de um sujeito histórico emergente – o trabalhador 
–, emancipado e consciente de suas próprias forças, Marilena Chauí relaciona três 
níveis simultâneos e diferentes de lutas e conquistas para a cidadania: 
representação, liberdade e participação.  

[...] 

O momento constituinte define o estágio recente das relações políticas na sociedade 
brasileira como perspectiva de aperfeiçoamento dos instrumentos de participação 
popular. A cidadania é compreendida, neste processo, no sentido militante da prática 
democrática, por meio do qual se procura definir o maior ou menor grau de exercício 
direto ou os tipos de instituições representativas que permitam às classes sociais 
subalternas concretizar vias próprias de manifestação e articulação de um efetivo 
poder popular (SOUZA JÚNIOR, 1987, grifos nossos).60 

A exposição é interessante por explicitar as três dimensões sobre as quais se buscavam 

garantir os direitos democráticos. Defender a participação popular significava ao mesmo 

tempo o direito de votar e ser votado em eleições livres (representação), o direito de livre 

organização política e proteção contra abusos de poder (liberdade), e o direito de participação 

propriamente dito, no qual se inserem os dispositivos de plebiscito e referendo como 

mecanismos de participação direta. A ideia de outras formas de controle social ou ainda de 

participação das organizações da sociedade civil aparece ainda sem um formato mais bem 

delimitado. 

A emenda popular sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), apresentada por Sérgio 

Arouca, Guilherme Rodrigues dos Santos e Eduardo Jorge, deputado federal Constituinte pelo 

PT-SP, destacava-se no aspecto da participação, uma vez que já previa a participação da 

sociedade civil por meio de Conselhos de Saúde em todos os níveis da federação. É preciso 

destacar que essa emenda surge de um acúmulo ocorrido no movimento sanitário durante a 

realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Até então, as Conferências de 

Saúde possuíam um caráter acadêmico-profissional, alterado com a decisão de abrir a 

                                                 
60 Trata-se de trecho de artigo retirado da revista Humanidades UnB que, segundo informado pelo próprio autor, 
constitui a base da exposição feita na referida Audiência Pública. 



63 
 

conferência para a ampla participação da sociedade civil, desde as etapas municipais. Esse 

processo culminou em um evento com cerca de 4 mil pessoas, no qual se definiram as 

diretrizes que viriam a estruturar o Sistema Único de Saúde, inclusive no que diz respeito a 

seu sistema de gestão participativo (DOWBOR, 2012). Os petistas estiveram envolvidos 

nesse processo especialmente por meio de sindicatos de trabalhadores, da Central Única dos 

Trabalhadores, do Movimento Popular de Saúde (MOPS) e de vários Conselhos Populares de 

Saúde existentes então (FLEURY, 1987; DOWBOR, 2012). 

Salvo o caso da saúde, a tônica geral no debate sobre democracia e participação dava 

maior ênfase à garantia de direitos políticos e à instituição de mecanismos tradicionais de 

democracia representativa, como as eleições diretas. Não obstante, o PT, já naquele momento, 

foi capaz de dar destaque à ideia de criação de “Conselhos Populares” e a outras formas de 

controle social por meio de órgãos colegiados com representantes da sociedade civil em seu 

projeto de Constituição. 

 

3.4.3  A proposta do PT 
 

O PT se destacou na Constituinte por ter sido o único partido a apresentar uma 

proposta completa de Constituição, projeto esse que foi rapidamente derrotado e serviu muito 

mais como um demarcador político, dando o tom do que se seria a postura do Partido durante 

todo o processo. Elaborar uma proposta de Constituição é um trabalho bastante mais 

complexo, pois envolve pensar em detalhes o funcionamento de todo o país. O PT poderia ter 

optado apenas por apresentar algumas diretrizes ou propostas gerais, mas, em vez disso, se 

colocou o desafio de elaborar um projeto completo de Constituição para o país. Para tal, a 

Direção Nacional solicitou ao jurista Fábio Konder Comparato61 a elaboração de proposta em 

1985, que foi entregue em fevereiro do ano seguinte. 

Nas resoluções do seu IV Encontro Nacional, realizado em maio/junho de 1986, após 

definir seu plano de ação política para o período 1986-1988, que passava pelos desafios das 

eleições municipais, das eleições da bancada constituinte e da atuação política nesse espaço, o 

PT não consegue entrar no debate do documento elaborado por Comparato e delega para um 

próximo encontro extraordinário a deliberação sobre o que seria o seu texto final de 

Constituição, orientando as Direções Estaduais e Municipais e debater a proposta. Tal 

                                                 
61 O projeto foi publicado como COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil: uma constituição para o 
desenvolvimento democrático. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
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encontro acaba não ocorrendo e os debates acabaram se concentrando no espaço nacional, 

sendo o projeto final aprovado em reunião da Direção Nacional ampliada em abril de 198762.  

Na proposta de Comparato, as inovações do ponto de vista da participação centravam-

se em mecanismos de participação direta, como a possibilidade de emendas à constituição por 

iniciativa popular e a necessidade de referendo para ratificar emendas relacionadas a direitos e 

liberdades civis, políticas e sociais e de plebiscito para autorização de criação de novos 

Estados. Também são previstos mecanismos jurídicos em que qualquer cidadão poderá propor 

Ação Popular contra atos lesivos do poder público a patrimônio e bens comuns. 

O que mais se aproxima da ideia de mecanismos participativos é a noção de um 

“Conselho Nacional de Planejamento”, bem como a previsão de participação de 

representantes sindicais nos órgãos da Previdência Social e a participação da comunidade na 

elaboração do Plano Nacional de Educação. Em todo caso, certamente não refletia o debate e 

o acúmulo partidário sobre o tema, não havendo qualquer menção ao conceito de Conselhos 

Populares. 

Já na proposta aprovada pelo Diretório Nacional do PT e encaminhada ao Congresso, 

há uma mudança substantiva no que se refere à temática da participação. Para além dos 

mecanismos de participação direta, como plebiscito e referendo, e de mecanismos de 

participação judicial, como a ação popular, o texto ganha um tom mais petista, isto é, muito 

mais próximo do que eram os debates do PT à época. Cabe destacar que, além da menção 

explícita aos Conselhos Populares, o texto já prevê a participação e controle social da gestão 

pública em duas áreas: uma de serviços públicos em geral, com menção explícita a transporte; 

e nas áreas da saúde, educação, seguridade social e trabalho. 

Título I - A Federação 

Capítulo 2º. - As Funções e os Servidores Públicos 

Seção 1 - As Funções Públicas 

Conselhos populares 

Art. 78. A participação popular nas funções públicas, ao lado de outras formas 
previstas nesta Constituição, se dará por conselhos populares, na forma do 
disciplinado em lei. 

Título II - Os Serviços Públicos 

Capítulo 1º. - Disposições Gerais 

                                                 
62 Boletim Nacional nº. 27, São Paulo, maio 1987, p. 8. . In: Centro Sérgio Buarque de Holanda (2007). Perseu: 
história, memória e política. v. 1, n.1. São Paulo: Perseu Abramo. p 139-142. 
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Controle popular na prestação dos serviços públicos 

Art. 227. A lei assegurará o controle popular na prestação dos serviços públicos, 
através de conselhos de usuários eleitos diretamente e que terão competência 
decisória em questões atinentes aos requisitos fixados no artigo 225. 

Parágrafo único. As pessoas responsáveis pela prestação dos serviços públicos, 
sempre que solicitados por órgãos públicos, sindicatos, ou associações de usuários, 
prestarão informações detalhadas sobre planos, projetos, investimentos, custos, 
desempenho, e demais aspectos pertinentes à sua execução. 

Capítulo 2º.- A Saúde 

Sistema Nacional de Saúde 

Art. 229. É dever do poder público: 

III - assegurar, através de órgão específico da União, a formulação, execução e 
controle da Política Nacional de Saúde segundo as seguintes diretrizes: 

d) participação, a nível de [sic] decisão, de entidades representativas da sociedade na 
formulação e controle das políticas e das ações de saúde em todos os níveis. 

Capítulo 3º.- A Educação 

Plano nacional de educação 

Art. 237. Compete à União elaborar o plano nacional de educação, prevendo a 
participação harmônica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
no sistema nacional de educação, em todos os níveis. 

Parágrafo único. A elaboração do plano nacional de educação contará com a 
participação de representantes da comunidade, na forma da lei.63 

Título III - A Seguridade Social 

Sistema Nacional de Seguridade Social 

Art. 240. As atividades pertinentes à seguridade social serão prestadas 
exclusivamente pelo poder público através de sistema nacional, coordenado por 
órgão da União. 

Parágrafo único. O sistema nacional de seguridade social será organizado de forma 
unitária, com desconcentração de funções, garantida a participação, com poder 
decisório, das organizações de trabalhadores na sua gestão e no controle de suas 
atividades. 

Título IV - O Trabalho 

Direitos fundamentais dos trabalhadores 

Art. 242. A Constituição assegura a todos os trabalhadores, inclusive os servidores 
públicos, indistintamente, independente de lei, os seguintes direitos, além de outros 
que visem a melhoria de sua condições sociais: 

                                                 
63 O artigo sobre educação é o único que já havia sido previsto no projeto elaborado por Comparato (1986). 
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XXXIII - participar das decisões da política econômica governamental e da gestão 
dos fundos sociais. 64 

 
Tendo o projeto sido imediatamente rejeitado, o PT se esforçou por manter sua 

pequena bancada bastante atuante, sempre intervindo e apresentando emendas, cujo foco 

centrava-se em diretos políticos e sociais, destacando-se os temas do trabalho, reforma 

agrária, saúde e seguridade. Quanto à participação, ao longo do processo da ANC, o PT 

apresentou diversas emendas, muito próximas do que está expresso nesse primeiro projeto de 

Constituição, eventualmente com maior grau detalhamento, mas expressando a criação de 

mecanismos de controle social, com a previsão de espaços de participação de organizações da 

sociedade civil, para serviços públicos em geral, planejamento urbano, saúde, reforma agrária, 

entre outros65. Essa diversidade de conselhos já é indicativa da ação que o PT terá no decorrer 

dos anos 1990, de constituição de conselhos municipais ligados a políticas sociais, conforme 

veremos no capítulo seguinte. 

É interessante notar que, nos textos elaborados nos casos da saúde e seguridade66, já é 

possível visualizar as diretrizes do que posteriormente viria a se tornar o SUS e o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS)67, respectivamente. Nesses dois casos, há que se destacar 

a incorporação, por parte do PT, das resoluções da 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

conforme mencionado acima. 

 

3.4.4  O “não” ao texto final 
 

O PT, apesar de reconhecer os avanços obtidos em alguns direitos sociais, considerava 

o texto final aquém do esperado, apontando retrocessos no tema da reforma agrária e direitos 

trabalhistas, bem como nos temas relativos à ordem econômica. É a partir dessa leitura que o 

                                                 
64 PARTIDO DOS TRABALHADORES (1987). Projeto de Constituição da República Federativa Democrática 
do Brasil apresentado à Assembleia Nacional Constituinte em 06 de maio de 1987. mimeo. 
65 A ANC possuiu diversas etapas para apresentação de emendas, entre subcomissões, comissões, comissão da 
sistematização e plenário. Para este trabalho, foi feita a análise de todas as emendas apresentadas pelos 
deputados do PT em todo o processo. Esses documentos foram obtidos junto à Câmara dos Deputados por meio 
de solicitação ao “Fale Conosco” da Biblioteca Pedro Aleixo: <http://www2.camara.leg.br/documentos-e-
pesquisa/biblarq/fale-conosco>. O documento analisado continha 768 páginas de emendas. 
66 Na Constituição de 1988, a Seguridade Social abarca a saúde, assistência social e previdência. Já no projeto 
apresentado pelo PT, a saúde é apresentada em seção separada. 
67 O Sistema Único da Saúde foi formalmente previsto na Constituição de 1988, com a participação da 
comunidade como diretriz (art. 198, III). Contudo, a participação na gestão em todos os níveis só é 
regulamentada posteriormente, na Lei nº 8142/1990, que institui os Conselhos de Saúde em todos os níveis, bem 
como as Conferências de Saúde. Por sua vez, não há previsão constitucional de um sistema único da assistência 
social. Tal previsão é feita de forma genérica na LOAS (Lei nº 9742/1993), que institui um sistema federativo de 
Conselhos com participação da sociedade civil. O SUAS só é formalmente instituído em 2011 (Lei nº 
12.435/2011). 
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Partido opta por votar contra o texto, em uma espécie de voto de protesto contra os pontos em 

que foi duramente derrotado. Já a decisão por assinar a Carta Magna é explicada como um 

reconhecimento do Partido de sua atuação no processo. 

Tal posicionamento reflete também alguns dos dilemas vividos pelo Partido em sua 

relação com a institucionalidade. A leitura atenta da decisão do Diretório Nacional, que define 

pelo voto contrário e pela assinatura, parece ser uma difícil síntese de posições antagônicas 

sobre o que significou a atuação do PT no processo constituinte. No entanto, ela é uma das 

primeiras resoluções em que a opção pela atuação centrada na disputa eleitoral aparece de 

forma enfática, demonstrando um Partido mais amadurecido, que ia se distanciando de 

algumas concepções movimentistas. Nela fica claro o reconhecimento da importância da 

participação do PT no processo – e daí a decisão pela assinatura da Carta Magna – e, mais do 

que isso, de que o PT seguirá com forte atuação na luta institucional. 

 

O PT e a Institucionalidade 

Assim, desde suas origens, o Partido dos Trabalhadores procurou ter, sempre, uma 
atividade parlamentar e uma atividade extraparlamentar, bem como conferir uma 
profundidade institucional às suas lutas populares [...]. 

Na sua curta trajetória de oito anos, o PT enfrentou quatro eleições, com suas 
respectivas campanhas eleitorais (1982, 1985, 1986, 1988) e já está entrando na sua 
quinta campanha eleitoral (1989), ou seja, menos de dois anos para cada campanha, 
em média. Em todas as campanhas eleitorais o partido esforçou-se por elaborar 
plataformas e planos de governo, apresentar o máximo de candidatos para todos os 
cargos majoritários e proporcionais e eleger o maior número deles. [...] 

Não obstante, existe ainda no partido certa ambigüidade em relação a essa questão. 
Alguns companheiros às vezes se perguntam se o PT deveria ou não atuar no plano 
parlamentar ou deveria ou não visar alvos institucionais. [...] 

A questão da posição do PT diante do Congresso Constituinte e da nova 
Constituição põe à tona, mais uma vez, essas confusões. O PT aceitou o campo 
institucional e a luta parlamentar, desde suas origens, como fóruns onde também se 
dá a luta de classes, e onde, portanto, o partido, através de seus militantes, deve estar 
presente; como também está presente, muitas vezes, em lutas que se dão por fora dos 
marcos institucionais. O PT, portanto, deve assumir como legítima a sua própria 
presença nas lutas eleitorais, parlamentares, institucionais. [...] Mas o PT trava tais 
lutas justamente para combater o caráter de classe que as instituições eleitorais e 
parlamentares assumem na sociedade capitalista. 

Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. São Paulo, 7 de agosto de 1988. 
CENTRO SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA (2011) 

Essa resolução é importante, pois busca dar resposta a setores do Partido que se 

colocavam em defesa de uma atuação partidária voltada apenas para os movimentos sociais. 

A afirmação de que o PT esteve presente na institucionalidade desde as suas origens é forte e 
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se contrapõe à narrativa de um partido-movimentista. A maior centralidade dada ao papel das 

disputas eleitorais se justifica pelo fato de estarmos às vésperas das eleições municipais e um 

ano antes das primeiras eleições presidenciais diretas realizadas em quase 30 anos. Afirmar a 

importância da luta institucional tinha o papel de defender a atuação partidária na Constituinte 

como uma ação correta, mesmo que sua proposta tivesse sido derrotada, ao mesmo tempo que 

deveria preparar a organização partidária para as próximas disputas eleitorais, sendo o alcance 

do executivo federal o objetivo maior. Posteriormente, o PT aprovará no VII Encontro 

Nacional em 1990 uma resolução bastante semelhante a essa. 

Do ponto de vista dos mecanismos de participação, o texto final aprovado pela ANC 

acabou por incorporar os mecanismos de democracia direta, plebiscito e referendo, além de 

ter incorporado o princípio da participação para diversas políticas sociais. A forma de 

efetivação desse princípio é delegada para leis ordinárias. Nenhum tipo de Conselho com 

participação da sociedade civil foi formalmente previsto68, dependendo das legislações 

posteriores para sua efetivação. 

Tal fato faz com que durante toda a década de 1990, em um cenário político menos 

favorável a avanços em direitos sociais, houvesse uma enorme disputa em torno da 

regulamentação dos seus dispositivos. É ilustrativo a esse respeito o caso da Saúde. A Lei 

Orgânica da Saúde (LOS – Lei nº. 8.080/1990) foi vetada em dois pontos centrais pelo então 

presidente Collor de Melo: nos mecanismos de financiamento (repasse automático de recursos 

para os entes da federação) e nos mecanismos de gestão participativa (Conferências Nacionais 

e Conselhos). Por meio de uma forte estratégia de lobby junto ao Ministério da Saúde e ao 

Congresso, o movimento sanitarista conseguiu reverter os vetos com a apresentação de uma 

nova lei, um mês depois: a Lei nº. 8142/1990, que institui os Conselhos de Saúde em todos os 

níveis, bem como as Conferências de Saúde (DOWBOR, 2012). Por muito pouco, a diretriz 

da participação social no SUS presente na Constituição poderia ter se transformado em letra 

morta. Já a assistência social, cujo movimento não tinha a mesma força política, só conseguiu 

implementar um sistema descentralizado e com participação social 26 anos depois de inscritos 

os seus princípios na Constituição (BRASIL, 2004). 

Nesse sentido, a Constituição não se constitui automaticamente no marco legal a partir 

do qual se derivaram diretamente as experiências de instituições participativas que hoje 

conhecemos. No entanto, ela é, sem dúvida, o marco legal da abertura democrática, e sua 

elaboração proporcionou a confluência de atores diversificados, de intensos debates e 

                                                 
68 À exceção do já mencionado Conselho de Comunicação Social. 
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mobilizações que forjaram alianças importantes para que tais avanços nos mecanismos 

participativos de fato ocorressem em um momento posterior. 

 
3.5  O fim da transição democrática: 1989 
 

O ano de 1989 representa um marco histórico para o Brasil. É o ano das primeiras 

eleições diretas para presidente no Brasil desde 1960, definidas quando da aprovação da nova 

Constituição, no ano anterior. Para o PT, isso representava a possibilidade concreta de realizar 

seu projeto de chegada ao poder nacional. Somava-se a isso o otimismo de uma melhora em 

seu desempenho eleitoral nas eleições do ano anterior, com a eleição de prefeitos eleitos em 

mais de 31 municípios, incluídos São Paulo, Porto Alegre, Vitória, Campinas e a quase toda a 

região do ABC. 

O sonho de assumir a Presidência da República ainda demoraria a ser realizado pelo 

PT. A derrota nas eleições em outubro para Collor de Mello, seguida pela queda do muro de 

Berlim, que simboliza o fim das experiências do chamado socialismo real e da Guerra Fria, 

exigiram do PT uma reflexão no sentido de ajustar sua estratégia de disputa de poder para o 

novo momento político no Brasil e no mundo. O fim da década de 1980 no Brasil é também o 

fim de um intenso ciclo de mobilizações e das possibilidades abertas por ele. 

O novo momento exigia do PT atualizar seu programa, definir sua estratégia política 

de atuação e, mais que nunca, afirmar de modo mais claro a concepção de socialismo petista e 

sua articulação com a democracia.  

É assim que o VII Encontro, realizado em 1990, apresenta uma resolução sobre o 

Socialismo Petista, reafirmada e detalhada no I Congresso do PT no ano seguinte. Nele, o PT 

se afirma como um partido crítico às experiências do socialismo real, bem como à social-

democracia. O PT entende ser necessária a superação do capitalismo como sistema de 

opressão e se colocando solidário a experiências de libertação dos trabalhadores. Afirma ainda 

que a democracia é um valor estratégico para o Partido, expressa inclusive em sua 

organização interna plural e não verticalizada. O socialismo democrático possui como 

dimensões indissociáveis a igualdade econômica e as liberdades democráticas de participação 

política.  

Essa resolução nos permite ampliar o alcance do binômio “inversão de prioridades-

participação popular”, propostas em torno das quais se articularam até então os programas 

petistas. A participação política não faz sentido para o PT sem estar associada à dimensão de 

justiça social e transformação econômica. Há uma profunda associação entre democracia 

política e democracia econômica, e a noção de “inversão de prioridades” equivale à defesa da 
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igualdade econômica e da justiça social, enquanto a “participação popular” se vincula à de 

igualdade política para participar e incidir nos espaços de poder. 

Do ponto de vista da atuação partidária, o PT reafirma centralidade da disputa 

institucional em sua atuação: 

A DISPUTA POR HEGEMONIA HOJE 

120. Até 1987, a disputa pela hegemonia era colocada, basicamente, como uma 
política de acúmulo de forças, a partir da avaliação de que não estava na ordem do 
dia a tomada do poder ou uma crise revolucionária Depois de 1989, a disputa pela 
hegemonia passa, necessariamente, a incluir a disputa pelo governo federal em 1994, 
a gestão das administrações municipais, a luta pela democratização do Estado e por 
reformas sociais, assim como a organização e o crescimento dos movimentos 
sociais. 

Resolução “Socialismo”, I Congresso do PT, 1991 

Nos anos 1990, o PT passa a ter uma atuação parlamentar em âmbito nacional 

caracterizada por uma forte oposição ao Governo Federal, ao mesmo tempo em que a 

ampliação de sua presença em prefeituras deveria servir como espaço no qual o Partido 

demonstrava sua capacidade de governar de forma inovadora: promotor da justiça social, da 

democracia e de combate à corrupção, consolidando uma imagem positiva do partido. A 

conquista das prefeituras não era vista como um fim em si mesmo, mas sim um processo de 

“acúmulo de forças” para o projeto nacional, isto é, a conquista do Governo Federal. É assim 

que surge “O modo petista de governar”. 
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4  O MODO PETISTA DE GOVERNAR 
 

“O partido é uma força política sem a qual os nossos 
governos não se consolidam politicamente nem ganham 

sentido histórico.” 
Vicente Trevas 

 

4.1  A segunda geração de prefeitos petistas 
 

Após a derrota de 1989, o PT buscou utilizar sua presença em espaços institucionais 

como mecanismos de “acúmulo de forças” a fim de contribuir para seu projeto nacional 

(BITTAR, 1992). Os saldos políticos eram, em esfera nacional, os direitos conquistados na 

Constituição — para os quais faltava em sua maioria regulamentação —, e a projeção 

nacional obtida em função das eleições presidenciais. Já no plano municipal, havia o desafio 

de governar as mais de 30 prefeituras conquistadas, em sua maioria grandes e médios 

municípios, cuja população equivalia a 10% da população brasileira69. 

Assim, a atuação no Legislativo buscava cunhar sua marca como partido de oposição 

ao Governo Federal e defensor das conquistas sociais, fortalecendo a identidade de um partido 

ligado às lutas sociais. Já nas prefeituras eleitas, o PT esperava demonstrar que tinha 

capacidade de governar, ao mesmo tempo que era diferente dos demais partidos: seu 

compromisso era de governar com inversão de prioridades e participação popular, além de se 

diferenciar por governar com honestidade e competência (BITTAR, 1992). 

A formação inicial do PT e sua vida orgânica partidária são os elementos que definem 

inicialmente a participação popular enquanto diretriz para a ação política, conforme visto no 

primeiro capítulo. No entanto, a forma e o alcance desse significado serão moldados em 

grande medida pela experiência e pelo aprendizado institucional. É no âmago das prefeituras 

que se processará boa parte do debate sobre práticas participativas. Posteriormente, o Partido 

buscará sistematizar e disseminar práticas tidas como bem-sucedidas, de modo a conformar o 

que fica conhecido como o “modo petista de governar”, destacando-se o papel desempenhado 

pela Secretaria Nacional de Articulação Institucional (SNAI-PT), criada em 1989. 

Os prefeitos eleitos em 1988 são denominados como a segunda geração de prefeitos 

petistas, em face da incipiente primeira geração pré-88. O PT sai de cerca de 5 prefeituras 

                                                 
69 Boletim Nacional n. 47, outubro de 1989. “PT governa 10% dos brasileiros”. 
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eleitas ou de prefeitos que aderiram ao Partido70 para um número que varia entre 31 e 38 

prefeituras71, o que iniciaria um ciclo de expansão contínua, até o presente, do número de 

prefeituras sob comando do PT. Entre as prefeituras eleitas, estão as capitais São Paulo (SP), 

Porto Alegre (RS) e Vitória (ES), além de diversas cidades com mais de 200.000 habitantes, 

com uma concentração expressiva no Estado de São Paulo: Campinas (SP), Santo André (SP), 

São Bernardo do Campo (SP), Santos (SP), Diadema (SP), Piracicaba (SP) e Ipatinga (MG). 

Duas dessas cidades destacam-se por terem recebido maior atenção de estudiosos e 

uma maior produção bibliográfica sobre suas experiências de gestão no período 1989-1992: 

São Paulo e Porto Alegre. Um ponto em comum entre essas duas capitais e as experiências 

anteriores de Diadema e Fortaleza está no conflito entre a composição partidária do governo 

local e a do respectivo diretório municipal. Em todos os quatro casos, o grupo político do 

prefeito eleito não constituía maioria no diretório municipal. Isso se dá pela origem plural do 

PT, de diversas tradições políticas, que acabou por reconhecer o direito de organização por 

tendências internas72. Se a simples ascensão ao Executivo já gerava potenciais conflitos entre 

militantes atuando dentro e fora do governo, em razão da tradição partidária baseada em uma 

lógica movimentista, a combinação desse elemento com a disputa política interna partidária 

era potencialmente explosiva. 

Os resultados em cada caso foram bastante diferentes: em Diadema, Gilson Menezes 

saiu do Partido às vésperas das novas eleições (SIMÕES, 1992); já em Fortaleza, Maria Luíza 

Fontenele é afastada do partido73. O PT buscou investir mais em sua articulação com as 

prefeituras na segunda geração de prefeitos, o que não evitou a existência de conflitos 

permanentes. Em São Paulo, mesmo que com tensões constantes, Erundina conclui seu 

                                                 
70 Para informações detalhadas sobre a primeira geração de prefeitos petistas, ver nota 17, capitulo 2. 
71 Os dados do TSE registram 38 prefeituras, enquanto o próprio jornal do Partido menciona apenas 31, o que 
pode refletir algum desconhecimento do próprio PT sobre tais prefeituras. Boletim Nacional do PT, no. 47, out. 
1988. 
72 O direito de tendência é uma definição partidária muito importante no período da formação do PT. Ele foi 
regulamentado no V Encontro Nacional em 1987. Até então, havia um grande debate sobre grupos que atuavam 
tanto internamente ao Partido quanto autonomamente, com diretrizes políticas próprias. A resolução estabelece o 
seguinte:  
“6. É rigorosamente incompatível com o caráter do PT a existência, velada ou ostensiva, de partidos em seu 
interior, concorrentes do próprio PT. Quer dizer, o PT não admite em seu interior organizações com políticas 
particulares em relação à política geral do PT; com direção própria; com representação pública própria; com 
disciplina própria, implicando inevitavelmente em dupla fidelidade; com estrutura paralela e fechada; com 
finanças próprias, de forma orgânica e permanente; com jornais públicos e de periodicidade regular [...] 
7. O PT não confunde tendências internas de opinião com partidos dentro do partido, assegurando, pois, a 
qualquer grupo de militantes o direito de constituir-se como tendência interna do partido. 
a) Uma tendência do PT é um grupo de petistas que se agrupa, ou se organiza, para defender posições no interior 
do partido, a partir de uma base política (podendo adotar o nome de tendência, corrente, agrupamento...).” 
RESOLUÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS, V Encontro Nacional do PT, 1987. 
73 Boletim Nacional no. 39, out. 1988. “Fortaleza, a estrela desce”. 
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mandato (COUTO, 1995). Já Porto Alegre parece ser o caso em que mais rapidamente foram 

resolvidas essas disputas na relação governo-partido (FEDOZZI, 2000). 

 

4.2  São Paulo e as prévias sobre conselhos populares 
 

A candidata à prefeitura de São Paulo foi definida pelo mecanismo de prévias 

eleitorais, no qual os filiados definem, por meio de votação interna, quem será o indicado para 

a disputa eleitoral. Apresentaram-se diversos candidatos, consolidando-se ao final a disputa 

entre duas candidaturas: Luíza Erundina, com forte enraizamento no movimento de habitação, 

com discurso mais radicalizado, que rapidamente ganhou simpatia dos setores mais à 

esquerda do partido74; e Plínio de Arruda Sampaio, deputado constituinte à época, com forte 

ligação com a Igreja Católica e um discurso mais moderado, definido como candidato da 

corrente Articulação. 

O tema que polarizou os debates das prévias foi a participação popular: qual deveria 

ser o papel dos conselhos populares em uma eventual gestão petista? Erundina defendia uma 

visão que delegava maior poder aos conselhos, que teriam caráter deliberativo e teriam 

autonomia para definir recursos e políticas municipais. Ela atribuía aos conselhos um caráter 

revolucionário, no sentido de romperem com “os marcos da institucionalidade burguesa” 

(COUTO, 1995: p. 110). Sua principal inspiração era a experiência existente e com bastante 

destaque dos Conselhos Populares de Saúde. Já Plínio defendia que os conselhos deveriam ter 

um caráter consultivo e atuar dentro do marco legal. Outro tema importante foi o da relação 

do partido com o governo: de quem é a decisão final sobre os rumos da administração? 

Enquanto Erundina defendia que as decisões em última instância deveriam ser tomadas pela 

direção partidária, cabendo ao governo acatar, Plínio acreditava que, embora fosse importante 

o diálogo com o partido, a decisão cabia em última instância ao eleito e legitimado para o 

mandato (COUTO, 1995: p.103-116). 

Por fim, Erundina foi crescendo ao longo da campanha interna, por estar mais 

dedicada ao processo e ter um discurso que empolgava mais a militância, tendo conquistado o 

                                                 
74 Conforme relata Couto (1995), havia cerca de 9 correntes/tendências organizadas no PT da capital em 1988: 
Articulação (grupo majoritário, que dirigia o diretório municipal); Movimento Comunista Revolucionário 
(MCR); Partido Revolucionário Comunista (PRC), do qual fazia parte José Genoíno; Democracia Socialista 
(DS), cuja figuras públicas eram Ítalo Cardoso e Tatau Godinho; Contratempo, uma cisão da DS; Poder Popular 
e Socialismo (PPS), com destaque para o deputado Constituinte e sanitarista Eduardo Jorge; O Trabalho (OT), 
representado por Markus Sokol e Edson Cardoni; Convergência Socialista (CS), com Valério Arcary e Dirceu 
Travesso; por fim, havia o PT Vivo (inicialmente chamado PT na Capital), um grupo pequeno de intelectuais e 
profissionais liberais com certa projeção como Pedro Dallari, José Eduardo Cardoso, Amir Khair e Sílvio Caccia 
Bava. 
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apoio de setores de base da Articulação. Plínio estava muito envolvido em suas funções como 

deputado constituinte e não despendeu a energia necessária para reverter o processo, embora 

fosse o candidato da cúpula partidária. O resultado foi a vitória de Erundina nas prévias, com 

55,9% dos votos válidos (COUTO, 1995: p.114). 

Definida como candidata, Erundina75 tinha como seu principal adversário Paulo Maluf 

(PDS), visto como favorito na disputa. Os petistas da articulação, tendo saído derrotados da 

disputa interna e considerando improvável uma vitória na capital, priorizaram a campanha em 

outras cidades da grande São Paulo. Com a vitória inesperada — 29,8% dos votos válidos 

contra 24,45% de Maluf76 —, os petistas tiveram que rapidamente se reorganizar, para 

discutir os rumos e primeiras ações do governo (COUTO, 1995: p. 118). Em seu discurso de 

posse, o compromisso com a participação popular continua sendo a tônica: 

O que vai definir e diferenciar a nossa administração de qualquer outra gestão 
democrática, isto é, a efetiva participação popular nas decisões de governo, na 
conduta política global, na deliberação sobre as prioridades e, sobretudo, na 
socialização de sua execução.  

[...] 

Segundo Erundina, os instrumentos mais eficazes de colocar isso em prática serão os 
conselhos populares. Tais instâncias resultarão “de iniciativas da própria população, 
de forma autônoma e independente”, diz a prefeita. O partido, acrescenta, exercerá o 
papel de estimulador da construção desses conselhos77 (grifos do autor). 

No processo de formação de sua equipe de governo, Erundina privilegiou os grupos 

que haviam lhe apoiado nas prévias e durante a própria campanha. Isso aprofundou as rusgas 

existentes entre ela e a direção municipal do Partido. Simultaneamente, a prefeita eleita adota 

uma postura bastante diferente daquela anunciada ao longo da campanha e mesmo em sua 

posse. Tendo assumido a prefeitura com um enorme déficit fiscal, ela indica como prioridade 

política o saneamento das contas da prefeitura78. Os setores do partido que se sentem alijados 

do governo passam a criticar sua condição política, alegando que ela estaria sendo 

“administrativista” e colocando as demandas populares em segundo plano (KOWARICK, 

SINGER, 1993, COUTO, 1995). 

                                                 
75 Erundina foi eleita em uma coligação entre PT, PCB e PC do B. Estes partidos, no entanto, não ocuparam 
cargos relevantes do secretariado de Erundina. PCB e PC do B possuíam, cada um, um vereador na Câmara 
Municipal (COUTO, 1995: p. 118, 123-125 e 199). 
76 À época não havia segundo turno, sendo o eleito o candidato por maioria simples. 
77 Boletim Nacional, n. 40, dez. 88-jan. 89. 
78 Conforme relatam Kowarick e Singer (1993), Luíza Erundina herdou da gestão anterior um passivo de US$ 1 
bilhão de dívidas e US$ 315 mil em pagamentos atrasados de curto prazo. 
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A pressão pela resolução rápida dos problemas crescentes da cidade também faz com 

que a prefeita mude significativamente seu discurso sobre o papel da participação popular e 

dos conselhos populares na sua administração. A ideia dos conselhos populares como um 

poder autônomo, que decide os rumos da prefeitura, é abandonada. As decisões são tomadas 

pelo Executivo, embora haja uma disposição em ouvir e negociar as diversas demandas 

sociais, inclusive por meio da instituição de câmaras de negociação e mediação de conflitos 

entre prefeitura e movimentos (KOWARICK; SINGER, 1993). As razões de tal mudança tão 

brusca são analisadas por Couto (1994) como tendo sido ocasionadas por uma mudança 

ambiental: 

Assumir o comando da Prefeitura de São Paulo significou para esses petistas, 
fundamentalmente, uma mudança ambiental. De uma atuação junto aos movimentos 
sociais, reivindicando direitos perante o Estado, em que o Partido se via como o 
articulador de demandas (partido-movimentista), esses militantes passam a ter de 
atuar dentro do Estado, não mais encaminhando reivindicações, mas precisando 
atendê-las. E atender demandas significa também agregar interesses dos mais 
diversos setores sociais, não somente aqueles que o Partido procurava representar 
(os trabalhadores, as “classes populares”, os assalariados etc.). É exatamente este 
papel agregador — ou seja, de consubstanciar num programa coerente às diversas 
demandas sociais — que diferencia o partido político do movimento social e dos 
demais grupos de pressão, cuja função é articular interesses específicos (COUTO, 
1994, grifos do autor). 

A prefeitura foi bem-sucedida em implantar políticas públicas inovadoras e “inverter 

prioridades” em áreas como habitação e transportes (KOWARICK; SINGER, 1993). No 

entanto, à semelhança das prefeituras de Diadema e Fortaleza, teve pouca capacidade de 

transpor para a prática os princípios de participação popular com a delegação real de poderes, 

que constituíam seu mote de campanha. A participação no governo ocorre muito mais pela 

existência de espaços de diálogo privilegiado com movimentos sociais e outros atores que 

antes não possuíam tais canais. 

 
4.3  Porto Alegre e o Orçamento Participativo 
 

Também houve disputa para a definição da candidatura à prefeitura em Porto Alegre. 

Ela ocorreu durante o Encontro Municipal do Partido em 1987, no qual o grupo liderado por 

Tarso Genro se alia a Olívio Dutra, candidato pela Articulação. Essa aliança derrota Flávio 

Koutzi, da DS, grupo majoritário em Porto Alegre. A chapa para prefeitura fica composta por 

Olívio Dutra (prefeito) e Tarso Genro (vice). Configura-se o mesmo cenário já narrado nas 

outras experiências: o diretório municipal é dirigido por um grupo político – DS – e a 

prefeitura por outro – Articulação. Da mesma forma, a composição inicial do governo 

colocava o grupo dirigente do Diretório em uma posição secundária: a DS dirigia apenas uma 
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Secretaria, mas com um peso importante: a Secretaria Municipal de Fazenda (FILOMENA, 

2006). 

O PT porto-alegrense compõe uma coligação denominada “Frente Popular” (composta 

por PCB, PC do B, PSB, PV e PH) que, com a vitória, passa a ser referida como 

“Administração Popular” (FEDOZZI, 2000; FILOMENA, 2006). Olívio Dutra se elege com 

34% dos votos, vencendo Carlos Araújo, vinculado ao PDT, partido até então no governo 

(FILOMENA, 2006). 

O primeiro ano de governo é considerado muito difícil, com um quadro semelhante de 

dívidas herdadas de administrações anteriores, dificuldade em conciliar problemas estruturais 

da administração, as disputas políticas intrapartidárias, as demandas crescentes da população e 

também dos movimentos sociais. Esse quadro é bastante semelhante ao enfrentado pelas 

demais prefeituras petistas. 

Diferentemente dos demais casos, em Porto Alegre os embates entre partido e governo 

duram menos tempo, com a acomodação de todas as forças políticas na prefeitura, bem como 

na construção de diretrizes de planejamento estratégico compartilhado entre todo o governo. 

O ponto de virada ocorre no início de 1990, a partir de um seminário interno de planejamento, 

produzido por uma comissão especial nomeada inicialmente para pensar a Reforma 

Administrativa, que acaba assumindo também a função de realizar o planejamento estratégico 

do governo (FEDOZZI, 2000). 

A síntese desse debate está condensada na resolução “A Hora das Definições 

Estratégicas”. Nela são definidas as ações prioritárias em termos de políticas públicas, sempre 

alinhadas com a diretriz petista inversão de prioridades-participação popular. Conforme relata 

FEDOZZI (2000: p. 95), 

A questão democrática, dessa maneira, assumiu a centralidade da política 
governamental, a ser desenvolvida em quatro vertentes básicas, segundo ainda as 
resoluções do Seminário: (a) a “democratização político-institucional” com a criação 
imediata de canais de participação e de representação avançada junto ao centro 
político do governo, ligada à implementação da Reforma Administrativa e à 
descentralização dos serviços municipais; (b) a “democratização substantiva”, 
efetuada através da universalização dos beneficiados pelos serviços municipais e 
pela infra-estrutura urbana; (c) a “democratização econômica” através do papel 
normativo que cabe ao município no disciplinamento que possibilita a transferência 
de renda imobiliária para obras públicas e de interesse popular, além dos 
instrumentos tradicionais de política tributária; e (d) a “democratização cultural”, 
que possibilita o acesso ao patrimônio cultural da humanidade e a emergência de 
novos valores na luta por uma nova hegemonia na diversidade (A Hora... p.3-4). 

A democratização político-institucional mencionada no item (a) será o princípio 

norteador para o que viria a se tornar o Orçamento Participativo. Porto Alegre, seguindo a 
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diretriz petista de participação popular no orçamento, já expressa em documentos oficiais 

desde 198579, já havia realizado em 1989 uma discussão que “se processava numa incipiente 

comissão de representantes comunitários” (FEDOZZI, 2000: p. 96). 

Em termos de estruturas institucionais para participação popular, a chamada 

Administração Popular, coligação eleita em 1989, liderada pelo PT, herda uma polêmica lei 

instituída ao final da gestão Alceu Collares (PDT): a chamada Lei dos Conselhos Populares 

(Lei Municipal nº. 195/88). Tal lei havia sido fruto de polêmicas entre o governo do PDT e o 

PT, sua oposição, porque a lei era vista como uma espécie de apropriação indevida do nome. 

O argumento político central era de que se trataria de “Conselhos Municipais” apenas, uma 

vez que, para ser um “Conselho Popular”, deveria haver a ideia de promoção do poder 

popular. No entanto, havia outros argumentos de fundo, como o fato de não utilizarem o 

zoneamento da cidade defendido pela UAMPA80 e outras organizações do movimento de 

moradia (FEDOZZI, 2000). 

Quando assumiu o governo municipal em 1989, no entanto, o PT se viu diante da 

obrigação legal de regulamentar a legislação à qual havia se oposto. Esse impasse só foi 

solucionado com a obrigatoriedade de elaboração da nova Lei Orgânica Municipal (LOM), 

decorrente da Constituição recém-aprovada. É então a ocasião em que a nova administração 

insere nessa lei sua visão conceitual que distingue o papel dos “Conselhos Municipais” dos 

“Conselhos Populares” (FEDOZZI, 2000).  

SEÇÃO IV 

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária 

Art. 61 – A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
do Município de Porto Alegre, quanto à legalidade, à moralidade, à publicidade, à 
impessoalidade e à economicidade, será exercida pela Câmara Municipal de Porto 
Alegre, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno unificado dos 
Poderes Legislativo e Executivo, observado o disposto na legislação federal e 
estadual, bem como pelos conselhos populares. 

                                                 
79 Ver capítulo 1, “Conselhos Populares: embrião de experiências”. 
80 União das Associações de Moradia de Porto Alegre. Associação criada em 1983, fruto de um processo de 
mobilização por melhores condições de moradia e regularização ocorrido no final dos anos 1970 e início de 1980 
em Porto Alegre. A UAMPA é vista como um movimento-chave no processo de elaboração do orçamento 
participativo, tendo influenciado no desenho das microrregiões (FEDOZZI, 2000). Wampler e Avritzer (2004: p. 
219) atribuem a essa associação o pioneirismo na reivindicação de discussão do orçamento municipal, que 
consta nas resoluções da entidade desde pelo menos 1986. No entanto, cabe destacar que a UAMPA possuía uma 
parte de seus militantes com forte ligação partidária, e que pelo menos no período entre 1983 e 1986 ela foi 
dirigida por militantes petistas, tendo depois o PT perdido espaço para o PDT na entidade (FEDOZZI, 2000. p. 
200). Apenas a título exemplificativo, o primeiro presidente da UAMPA, Waldir Bohn Gass, se tornaria quatro 
anos depois, em 1987, presidente do diretório municipal do PT (FILOMENA, 2006). Assim, é possível supor 
que a defesa da discussão do orçamento municipal de forma participativa em 1986 já estava em consonância com 
as diretrizes petistas definidas anos antes. Para mais detalhes, ver capítulo anterior. 
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· “caput” com redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 35, de 18 de junho de 
2012. 

SEÇÃO II 

Dos Conselhos Municipais 

Art. 101 – Os conselhos municipais são órgãos de participação direta da comunidade 
na administração pública, tendo por finalidade propor, fiscalizar e deliberar matérias 
referentes a cada setor da administração, nos termos de lei complementar. 

Parágrafo único – Os conselhos municipais são compostos por número ímpar de 
membros, observada a representatividade das entidades comunitárias de moradores, 
entidades de classe e da administração municipal. 

SEÇÃO III 

Dos Conselhos Populares 

Art. 102 – O Poder Público reconhecerá a existência de conselhos populares 
regionais, autônomos, não subordinados à administração municipal. 

Parágrafo único – Os conselhos populares são instâncias regionais de discussão e 
elaboração de políticas municipais, formados a partir de entidades representativas de 
todos os segmentos sociais da região. 

Pela simples leitura, ainda restam dúvidas sobre o que diferenciaria os Conselhos 

Municipais dos Populares. A chave está na vinculação dos primeiros à administração. Isto é, 

os Conselhos Municipais se aproximariam mais da ideia atual de Conselhos Gestores de 

Políticas Públicas. Por sua vez, os Conselhos Populares são vistos como espaços autônomos 

do movimento, reconhecidos pelo Estado. Curiosamente, cabe aos Conselhos Populares — e 

não aos municipais — a fiscalização do orçamento, não havendo menção ao OP, conforme se 

depreende da legislação em redação atualmente vigente81. 

Assim, o debate sobre orçamento em Porto Alegre se inicia de forma semelhante às 

demais experiências petistas, tendo como diretriz a discussão do orçamento por meio dos 

Conselhos Populares, por mais dúbio que fosse o seu significado. Nos primeiros anos de 

gestão petista, o formato de discussão ainda era incipiente, embora já se contasse com uma 

dinâmica de assembleias regionais que eram espaços para uma breve apresentação do 

orçamento e eleição de representantes comunitários. Entre os problemas ocorridos nessa 

primeira experiência, havia a ausência de um método claro de deliberação para definir a 

destinação dos recursos. Tampouco havia uma linguagem adequada que fosse capaz de 

                                                 
81 A Lei Orgânica de Porto Alegre é de 1990. A Emenda nº. 35, que alterou a redação do art. 61 estabeleceu que 
o sistema de controle interno dos Poderes Legislativo e Executivo seja mantido de forma unificada, sem alterar a 
menção aos conselhos populares. Disponível em: <http://www.camarapoa.rs.gov.br/biblioteca/lei_org/LEI%20 
ORG%C3%82NICA.html>. Acesso em: 23 maio 2014. 
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traduzir o linguajar técnico do orçamento. Ao final, também não se conseguiu cumprir o que 

foi deliberado em termos de obras no ano seguinte (FEDOZZI, 2000).  

É somente após o planejamento interno, cuja síntese está expressa na resolução “A 

Hora das Definições Estratégicas”, que o quadro começa a mudar. Do ponto de vista da 

estrutura administrativa, é então criado o Gabinete de Planejamento (GAPLAN), ligado 

diretamente ao Gabinete do Prefeito, que assumiu funções de planejamento e econômico e 

orçamentário anteriormente de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento 

(FEDOZZI, 2000). Ocupando uma posição de grande importância política na estrutura da 

prefeitura, o GAPLAN passa a ser o principal responsável pela coordenação do que vem a ser 

chamado, a partir daquele ano (1990), de Orçamento Participativo. Não menos importante é o 

fato de que esse gabinete amplia a representação da DS, força política que dirigia o diretório 

municipal do PT, o que resolve em grande medida os impasses vividos entre petistas no 

partido e no governo (FILOMENA, 2006: p. 176). 

Já considerando a estrutura institucional de participação, são instituídos diversos 

Conselhos Municipais setoriais (transportes, habitação, educação, meio ambiente, obras, 

planejamento)82. A composição da sociedade civil era feita por critérios territoriais, a partir do 

que viria a se consolidar como microrregiões do OP, garantindo-se pelo menos um 

representante por microrregião no Conselho Municipal. Quanto à discussão do orçamento, a 

comissão de representantes de 1989 vira Fórum do Orçamento Participativo em 1990 e 

finalmente Conselho do Orçamento Participativo (COP) em 1991. Por fim, foi criado um 

Fórum de Participação Popular, que reunia os representantes de todos os conselhos setoriais 

(FEDOZZI, 2000). 

Gradativamente, todos os setores do PT vão abandonando a concepção idealizada 

sobre o papel dos Conselhos Populares como “embriões do duplo poder”, dotados de caráter 

revolucionário, e incorporando a visão aplicada pelo governo, com um sistema de Conselhos 

temáticos com representação da sociedade civil e do governo. Os Conselhos incentivados pela 

administração são denominados “conselhos municipais”, enquanto a denominação “conselhos 

populares” continua a ser utilizada para certas organizações de movimentos sociais, mas cada 

vez mais como resquício de um momento anterior (FEDOZZI, 2000). 

Simultaneamente, a metodologia do orçamento participativo vai sendo aperfeiçoada, 

em suas etapas de Assembleias Regionais divididas em microrregiões, com um debate de 

mais fácil acesso sobre orçamento, critérios ponderados para definição das obras prioritárias. 

                                                 
82 Trata-se dos mesmos Conselhos Municipais previstos no art. 101 da Lei Orgânica de Porto Alegre. Até então, 
eles haviam sido regulamentados legalmente, mas só são de fato instituídos nesse momento. 
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A melhoria da engenharia institucional, combinada com as entregas das primeiras obras, 

acaba por consolidar o OP como método de planejamento participativo, com a ampliação 

exponencial da participação, que sai de cerca de 750 pessoas em 1989 para 7.610 em 1992 

(FEDOZZI, 2000: p. 146; GENRO, SOUZA, 1997). 

Ao fim da gestão de Olívio Dutra, chegou a ser defendida a regulamentação legal do 

OP, ideia abandonada com a reeleição do PT em 1992, tendo Tarso Genro como candidato 

(FEDOZZI, 2000). Os argumentos petistas para justificar tal decisão são a necessidade de 

constante aperfeiçoamento e revisão da ferramenta — que poderia ficar engessada com uma 

regulamentação legal —, bem como o que fica denominado de princípio da 

“autorregulamentação do OP”, isto é, as regras do processo deveriam ser definidas e revistas 

pelos próprios conselheiros e participantes das assembleias, o que fortalece a retórica sobre o 

protagonismo da sociedade civil na elaboração do instrumento (GENRO, SOUZA, 1997). 

Dias (2002), no entanto, alega que a regulamentação legal do OP retiraria do 

Executivo a sua capacidade de influência direta no processo, bem como o desvincularia do 

projeto partidário do PT. Ela demonstra como o OP implica em uma renúncia de poder por 

parte do Legislativo no que diz respeito ao seu poder de decidir sobre o orçamento, devido aos 

constrangimentos provocados pela pressão popular. Nesse sentido, o PT se valeu desse 

instrumento para garantir a aprovação de projetos que, com a sobreposição de interesses dos 

partidos de oposição, seriam inviabilizados. 

A instituição do OP no município de Porto Alegre é um grande triunfo político. Além 

da dimensão evidente de ser bem-sucedida em concretizar a diretriz petista de governar com 

participação popular, o OP a um só tempo acomodou todas as forças políticas do PT no 

governo, estabeleceu vínculos com os movimentos sociais em que o Partido não estava 

presente e fortaleceu os existentes, além de fornecer maior capacidade de pressão do 

Executivo junto ao Legislativo, espaço em que o PT era minoritário (DIAS, 2002).  

O OP, a partir da experiência de Porto Alegre, tornaria-se uma forte marca da gestão 

do PT na cidade e também em todo o Brasil, como a ferramenta a viabilizar a diretriz da 

participação popular dentro do “modo petista de governar”. 

 

4.4  Surge o “modo petista de governar” 
 

Ao longo dos anos 1980, haviam existido algumas experiências partidárias voltadas à 

reflexão sobre a atuação petista no âmbito de governos municipais. Vale mencionar o esforço 
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empreendido por volta de 1985 pelo grupo de trabalho de Política Municipal e Participação 

Popular83 ligado à Fundação Wilson Pinheiro (FWP)84 e ao Diretório Municipal de São Paulo. 

Ainda em 1987, o Instituto Cajamar85 também havia elaborado uma primeira experiência de 

curso de formação para candidatos a prefeito e vereador.  

No entanto, a primeira iniciativa de instituir uma instância formal partidária para se 

debruçar sobre a atuação institucional do PT, tanto em governos municipais quanto no 

legislativo, se dá com a criação da Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais (SNAI-PT), 

em 1989, cujo primeiro Secretário é Luiz Dulci. Inicialmente a Secretaria não era parte da 

Direção Executiva partidária. Simultaneamente, o Diretório Nacional do PT aprova a criação 

do Instituto Nacional de Administração e Políticas Públicas (INAPP), cujo perfil seria mais 

técnico, para elaboração de políticas públicas, enquanto a SNAI teria eminentemente o papel 

de articulação política. Por fim, com a intenção de articular a intervenção do PT nas 

prefeituras, é criado ainda um grupo de trabalho com representantes das prefeituras das três 

capitais eleitas, São Paulo, Porto Alegre e Vitória, além de representante do INAPP, sob 

coordenação da SNAI86. 

Vale mencionar ainda outra iniciativa ocorrida logo em seguida, em 1990. Trata-se de 

uma articulação, com forte ligação ao PT, mas de caráter pluripartidário, que é denominado 

“Fórum Nacional de Participação Popular das Administrações Municipais Democráticas” 

(FNPP), coordenado pelo Instituto Cajamar (INCA), FASE e Instituto Pólis87. O FNPP reunia 

                                                 
83 Informações das Entrevistas com Vicente Trevas e Ricardo Azevedo. Conforme entrevista com Ricardo 
Azevedo, participaram desse grupo de trabalho: Luíza Erundina, Amir Khair, Celso Daniel, Antônio Carlos, 
Vicente Trevas, Túlio Vigévolo, Elói Pietá, Gilson Menezes, Granado. 
84 Conforme Menegozzo (2009: p. 37): “A Fundação Wilson Pinheiro (FWP) foi instituída pelo Diretório 
Nacional do PT em 1981, concebida como um instrumento político complementar à estrutura partidária. Foi 
nomeada em homenagem a Wilson de Souza Pinheiro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Basiléia - AC, assassinado em frente à sede do sindicato no dia 21 de julho de 1980. [...] A FWP se dedicou a 
atividades de formação política da militância do PT, à assessoria de dirigentes e mandatos do partido, e foi 
responsável pela elaboração do primeiro projeto de tratamento do arquivo histórico do PT. Em função do 
acirramento de divergências entre seções da FWP e a Direção Nacional do partido, a Fundação acabou extinta no 
início dos anos 1990”. 
85 O Instituto Cajamar (INCA) foi fundado em 1986 pela Central Única dos Trabalhadores, tendo funcionado até 
1994 como um espaço de formação de lideranças sindicais e partidárias. Teve como seu primeiro coordenador 
pedagógico Paulo Freire. Por sua vinculação à CUT, funcionou como um espaço de formação mais identificada à 
corrente Articulação. Os setores da esquerda do PT tentaram instituir algo semelhante com a Fundação Nativo da 
Natividade, que funcionou entre 1988 e 1994. Referências: Entrevista Ricardo Azevedo (MENEGOZZO, 2009: 
p. 33), e http://www.cut.org.br/destaque-central/54532/retomada-do-instituto-cajamar-fortalece-a-formacao-de-
novas-liderancas-sindicais. Acesso em: 25 maio 2014. 
86 Boletim Nacional n. 42, fev. 1989. 
87 Respectivamente, Pólis – Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, fundado em 1987, 
e FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, fundada em 1961. Ambas são ONGs cuja 
missão está relacionada com a promoção de políticas públicas com participação e justiça social. Originalmente 
se autodenominavam assessorias de movimentos populares. Ambas compõem a ABONG (Associação Brasileira 
de Organizações Não Governamentais). Para mais informações: http://www.polis.org.br/; 
http://www.fase.org.br/; www.abong.org.br. 
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prefeituras petistas e também de outros partidos de esquerda com o objetivo específico de 

refletir sobre experiências municipais de participação, continuando atuante até pelo menos o 

início dos anos 2000. Teve um papel importante na disseminação de experiências como o 

Orçamento Participativo, com diversas publicações editadas pelo Instituto Pólis e pela 

FASE88. Embora dialogasse com as ações da SNAI-PT, sua coordenação era autônoma em 

relação ao partido, buscando enfatizar seu caráter pluripartidário, e seu foco era centrado na 

questão da promoção da participação popular. 

O primeiro e talvez um dos mais importantes frutos da reflexão promovida pela SNAI 

no interior no PT resultou em um livro, publicado em 1992, intitulado “O modo petista de 

governar”. Foi o início do uso dessa expressão que se firmou como verdadeira marca 

partidária ao longo dos anos 1990. Esse documento representa talvez a maior inflexão 

ocorrida no interior do partido, no que tange às diretrizes para a participação e políticas 

públicas. 

O livro foi o resultado de um processo de 17 seminários temáticos e reuniões com 

petistas de prefeituras, bem como representantes de sindicatos, ONGs e Universidades. 

Colaboraram diretamente na consolidação do material, que resultou em uma publicação de 

autoria coletiva: as equipes da SNAI, do INAPP, o ILDES89 e o Governo Paralelo90. 

O livro se propõe a três grandes objetivos: realizar balanço dos três anos de 

experiência do PT nas gestões municipais; contribuir para o debate sobre reforma do Estado e 

políticas sociais; e, por fim, construir uma referência para a elaboração de programas de 

governo do PT nas eleições municipais subsequentes. Ele apresenta uma forte autocrítica em 

relação às concepções partidárias anteriores, reconhece a inexperiência administrativa do PT e 

menciona explicitamente haver uma “fragilidade de suas concepções gerais sobre a relação 

institucional e os caminhos estratégicos” e uma “inexistência de projeto alternativo para o 

Brasil, mediante um plano de reformas”. Diadema e Fortaleza são citadas como casos 

emblemáticos da “necessidade de mediar a vontade política do partido e a administração 

pública”. Também busca delimitar o significado de uma vitória eleitoral local ― “Administrar 

                                                 
88 Entrevista com Pedro Pontual e Villa-Bôas (1994). 
89 Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico e Social (ILDES) era o nome com o qual a 
Friederich Ebert Stifung (FES), fundação do Partido Social Democrata Alemão (em alemão, 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands, cuja sigla é SPD), atuou no Brasil entre 1976 e 2001. O ILDES/FES 
realiza cooperação internacional com o PT desde sua fundação até o presente. Para saber mais: 
http://www.fes.org.br/. Acesso em 25 maio 2014. Para um estudo sobre o papel das fundações partidárias alemãs 
na cooperação internacional com o Brasil, ver: Pedrotti (2005).  
90 Iniciativa do PT para fortalecer a oposição ao Governo Collor, inspirada na experiência inglesa de gabinete 
paralelo. Posteriormente, daria origem ao Instituto Cidadania, atual Instituto Lula. Para mais informações: 
<http://www.institutolula.org/historia/#governoparalelo>. Acesso em 25 maio 2014. 
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uma prefeitura pelo PT não significa que os trabalhadores tomaram o poder a nível local” ― e 

diferenciar o que é o programa mais geral do partido para a sociedade do que vem a ser um 

programa de governo, com corte geográfico e temporal delimitados (BITTAR, 1992: p. 15-

34).  

Há também uma tentativa de definição de papéis entre partido, governo e sociedade 

civil; o partido atua tanto na esfera estatal quanto societal, não se confundindo com nenhum 

deles: 

A democratização do Estado e a garantia da participação da população nas decisões 
e na gestão é um papel da administração. Cabe à sociedade, estimulado pelo partido, 
criar espaços autônomos de organização (BITTAR, 1992: p. 24). 

É reconhecida como função do partido a de sistematizar a ação prática e experiência 

das prefeituras em diretrizes gerais, que consubstanciariam o “modo petista de governar”. 

Este “modo” aparece conceituado de diferentes formas ao longo do texto, ora enfatizando 

mais a dimensão da transformação social, ora mais visto como método de gestão inovadora e 

democrática. 

Em sua introdução, ele é definido como sendo a articulação de cinco eixos: a 

participação popular, a inversão de prioridades na aplicação de recursos e elaboração de 

políticas públicas, a defesa da desprivatização do Estado, a politização de conflito com o 

Governo Federal e a construção de uma política de alianças que se sustente na Câmara de 

vereadores (BITTAR, 1992: p. 15-34). Ou seja, em termos de programa político, permanecem 

as consignas “inversão de prioridades” e “participação popular”. O que se agrega a isso na 

verdade diz respeito à ação do Partido na conjuntura daquele momento, direcionada a se 

constituir enquanto polo de oposição ao Governo Federal e aos seus programas associados ao 

neoliberalismo. A política de alianças é mais um mecanismo de garantia de governabilidade 

que uma diretriz programática. 

Já em outro trecho, na seção específica de Participação Popular, a diferença do projeto 

petista está em seus laços com a sociedade civil e seu compromisso com a transformação 

social. Não chega a haver uma contradição com a outra definição, mas há uma clara diferença 

de ênfase:  

O modo petista de governar é mais que uma inversão de prioridades administrativas, 
com a implementação de políticas públicas redistributivas a favor dos trabalhadores 
e das camadas mais pobres da população. O que diferencia o projeto petista de poder 
dos demais é que este se identifica na sociedade civil, com sua pluralidade de 
interesses, opiniões e vontades, e na cidadania dos trabalhadores e dos movimentos 
sociais, os atores privilegiados na formulação das políticas de governo e na 
constituição de uma nova ordem social e política. O modo petista de governar é, 
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portanto, uma proposta de transformação das condições da vida social por iniciativa 
dos homens e mulheres historicamente excluídos do poder sócio-político (BITTAR, 
1992: p. 210). 

Também começam a se perceber mudanças no vocabulário, aparecendo agora termos 

antes não utilizados, como “sociedade civil” e “cidadania”. Os termos relativos a movimentos 

populares e sociais ainda aparecem ― e continuarão se fazer presentes nas resoluções 

partidárias até o presente ―, mas passam a dividir espaço com os novos termos. No caso 

específico de cidadania, que começa a aparecer nas resoluções partidárias após a Constituição 

de 1988, a inflexão é importante, pois saímos de uma perspectiva classista ― o governo dos 

trabalhadores ou dos setores oprimidos ― para um termo universalista. Para equacionar essa 

questão, o PT recorre à ideia de uma “nova cidadania”: 

A nova cidadania exige o reconhecimento das contradições e desigualdades sócio-
econômicas e políticas, bem como das diferenças de cultura, gênero e de etnia, como 
fundamentos concretos para o desenvolvimento dos novos direitos individuais e 
coletivos (BITTAR, 1992: p. 211). 

No que tange às formas de concretização do ideário participativo, fica nítido tratar-se 

de um momento de transição ou inflexão política no que tange à consigna de “Conselhos 

Populares”. Ele ainda reside no imaginário petista, mas é cada vez mais insustentável ou 

descolado da realidade. A prática das prefeituras já aponta em outro sentido, consolidando a 

ideia de conselhos gestores e orçamento participativo, conforme se depreende dos dois trechos 

abaixo, extraídos de diferentes pontos do texto: 

A proposta de conselhos populares expressou a marca de nossa ação democratizante 
nas prefeituras. Havia, já no processo eleitoral de 88, uma preocupação com a 
expectativa que a proposta gerava. A expressão conselho popular era utilizada para 
denominar formas de organização distintas. [...] 

Após três anos, esses dilemas ainda não estão equacionados politicamente no 
interior do partido. O debate sobre participação popular em nossas prefeituras está 
vinculado à idéia da existência de algum conselho ou comissão reconhecidos 
formalmente: orçamento, saúde, educação, desenvolvimento urbano (BITTAR, 
1992: p. 23). 

Estamos criando uma nova concepção de gestão democrática. O modo petista de 
governar, que se afirma: [...] 

Pela instituição do direto à participação, combinando elementos da democracia 
representativa aos da democracia participativa, aprofundando as formas de controle 
da sociedade sobre a prefeitura, como aquelas desenvolvidas, em todas as prefeituras 
petistas, por ocasião do orçamento municipal através de conselhos, audiências 
públicas e plenárias nos bairros (BITTAR, 1992: p. 25). 



85 
 

No livro O modo petista de governar, já aparece o desenho bastante próximo do que 

são hoje os conselhos gestores de políticas, apontados como solução para praticamente todas 

as políticas setoriais, sempre com desenho semelhante: parcela da sociedade civil e parcela da 

administração. 

É impressionante como fica clara a delimitação, outrora confusa, sobre quais são as 

funções dos conselhos gestores, qual o seu lugar institucional e o seu papel, bem como sua 

composição. Primeiro, fica bem delimitado que os espaços de autonomia e organização dos 

movimentos sociais são em fóruns próprios, que só podem deliberar sobre as ações do próprio 

movimento. 

Por sua vez, os Conselhos Setoriais passam a ser entendidos como espaços 

institucionais organizados pelo próprio Estado, como o local de interlocução privilegiada com 

a sociedade civil, que tem o papel de fiscalização, controle e debate sobre diretrizes de 

políticas. A mesma definição é expressa em áreas tão distintas como cultura, habitação, meio 

ambiente, saúde e assistência social, educação e orçamento. 

Outro ponto importante é que desaparece a ideia de que o Governo deveria abrir mão 

de seu poder decisório, delegando-o aos conselhos. Em vez disso, temos o mote da 

“cogestão”, que irá se tornar uma constante nas resoluções sobre participação popular até pelo 

menos o início dos anos 2000 (BITTAR, 1992: p. 25). Isto é, não há delegação de poder por 

parte do Estado, mas sim uma gestão compartilhada com a sociedade civil, dentro dos espaços 

participativos. Em resumo, da indefinição e disputa sobre o caráter dos conselhos, há um 

deslocamento rumo ao papel de controle social e governança. 

Outra variável importante para essa mudança no entendimento sobre o caráter dos 

conselhos parece ser as mudanças legislativas ocorridas a partir da Constituição de 1988. Não 

é possível, neste estudo, avaliar o peso da influência do SUS e dos Conselhos de Saúde sobre 

as demais áreas setoriais, muito embora pareça razoável supor que a recente aprovação da lei 

que dispõe sobre a participação da comunidade no SUS (Lei nº 8142/1990) tivesse um poder 

de influência significativo como modelo para outras áreas de políticas públicas. Na seção 

específica sobre saúde, o PT reconhece a influência do movimento sanitário no seu programa: 

O SUS implica gestão democrática, criação do Conselho Municipal e participação 
da sociedade nos vários níveis de decisão. Este avanço do setor de saúde, onde as 
propostas dos segmentos progressistas da sociedade para esta área foram 
incorporadas à Constituição, se colocava para todas as administrações, independente 
do seu matiz partidário. 

Ao vencer as eleições municipais, o PT trazia o compromisso de contribuir com a 
implantação do Sistema Único de Saúde, já que os pressupostos aí estabelecidos 
vinham sendo defendidos pelo PT junto aos outros setores da sociedade e seus 
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representantes desde a realização da 8ª. Conferência Nacional de Saúde, em 86 
(BITTAR, 1992: p. 139-141). 

O livro “O modo petista de governar” é também o primeiro documento do PT de 

maior circulação em que há menção ao Orçamento Participativo91. Ele aparece 

especificamente vinculado à cidade de Porto Alegre, como uma das inovações para garantir 

“orçamentos com participação popular”. Isto é, “Orçamento Participativo” é visto como um 

formato específico de participação no orçamento. 

De modo a assegurar o realismo do orçamento, nossas administrações vêm inovando 
na forma de montagem das suas propostas orçamentárias e no processo de discussão 
junto ao Poder Legislativo no momento de apreciação das leis orçamentárias. A 
principal inovação é o Orçamento Participativo, peça fundamental para o resgate da 
cidadania. 

[...] 

Ao desenvolver cada uma das etapas desse processo, a cidade de Porto Alegre 
assegurou que o Orçamento Programa92 de 1992 refletisse um rol de projetos e 
atividades vistos como necessários pela população e julgados viáveis pelo Executivo 
municipal (BITTAR, 1992: p. 237-239). 

Essa distinção é importante, pois por vezes a literatura é imprecisa e utiliza o termo de 

forma anacrônica para se referir a experiências de discussão popular do orçamento anteriores 

a esse período. Conforme visto no primeiro capítulo, os primeiros registros de discussão do 

orçamento municipal com a população no Brasil remontam ao final da década de 1970, sendo 

conhecidas as experiências de Lajes (SC), Piracicaba (SP) e Vila Velha (ES) (ALVES, 1980; 

BAIOCCHI, 2003). Também sabemos que o PT adotou a orientação de priorizar a discussão 

do orçamento com a população pelo menos desde 1985 (DALLARI, 1985). Diadema ainda 

em 1983 adotou a prática de discutir o Orçamento em um Conselho Popular (SIMÕES, 1992), 

assim como Vila Velha também já possui essa prática desde esse ano, ou ainda Janduís (RN) 

(AZEVEDO, 1989). O jornal Boletim Nacional do PT destaca também as experiências de 

Vitória e Jaguaré (ES), ainda em 1989, entre as primeiras prefeituras a colherem bons frutos e 

se tornarem referências para o PT em termos de participação no orçamento93. 

                                                 
91 As primeiras aparições do termo Orçamento Participativo entre os documentos investigados são: em 1992, no 
livro “O modo petista de governar”; no início de 1993, no Boletim Nacional do PT nº. 67, dez. 1992-jan. 1993. 
As estrelas das capitais (entrevista com Tarso Genro, recém-eleito). Em resoluções de encontros nacionais, ele 
aparece primeiro em 1993, dentro de uma moção do 8º. Encontro Nacional do PT e finalmente, 1994, aparece de 
forma destacada na Resolução “A Conjuntura e a campanha” do 9º. Encontro Nacional do PT. Após essas 
primeiras aparições, o Orçamento Participativo aparece constantemente até 2002. 
92 O termo “Orçamento Programa” refere-se ao Orçamento Anual Programado. 
93 Boletim Nacional do PT nº 43, julho/agosto 1989. 
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Nenhuma das experiências da década de 1980 recebia o nome de Orçamento 

Participativo, embora obviamente constituíssem práticas participativas de discussão do 

orçamento. Mesmo em Porto Alegre, o termo só passa a ser utilizado em 1990 e seu desenho 

somente se consolida como tal nos anos de 1991 e 1992 (FEDOZZI, 2000). 

Sintomático disso é que a ideia de conselho popular, em desuso na maior parte das 

políticas setoriais, ainda aparece com força na temática específica do debate do orçamento: 

Quanto às experiências de participação popular conforme o modelo de conselhos, 
destacamos o processo de elaboração e fiscalização da execução do orçamento 
municipal, implementado em quase todas as administrações exercidas pelo PT, de 
grande importância no sentido de se criar possibilidades efetivas de partilha do 
poder e de intervenção direta das massas organizadas na formulação das políticas 
municipais. Concretamente, os conselhos populares de orçamento vêm 
formulando as propostas de receitas e despesas municipais. Estes conselhos 
funcionam como formuladores da ação administrativa a ser negociada com os 
diferentes atores da sociedade civil e a Câmara de Vereadores (BITTAR, 1992: p. 
216). 

O debate presente na publicação expressa um momento de transição: a experimentação 

e diversidade de formatos para debater o orçamento é ainda valorizada, mas já temos o 

Orçamento Participativo apontado como modelo de experiência bem — sucedida para 

concretizar a diretriz petista de promover a participação popular em seus governos. A partir de 

um desenho institucional complexo, como é o do OP e mesmo os sistemas de conselhos 

gestores, a participação começa a ser incorporada no vocabulário da gestão pública. 

Isto é, o início dos anos 1990 representa um ponto de inflexão no ideário participativo 

do PT. A decisão deliberada do Partido em investir na disputa de espaços institucionais, tendo 

como objetivo principal a conquista do Governo Federal, começa a gerar retornos eleitorais 

positivos: o PT passa governar prefeituras em diversas grandes cidades. Por sua vez, a maior 

presença na institucionalidade gera efeitos sobre o próprio programa partidário. A experiência 

prática evidencia as limitações, ambiguidades e contradições da ideia de Conselhos Populares. 

Diante da necessidade de dar respostas palpáveis e coerentes com o seu programa, o PT inicia 

diversas experiências nas cidades que governa. Onde tais experiências são bem-sucedidas, 

elas são incorporadas ao programa partidário e passam a servir de referência para as demais 

prefeituras. 

 

4.5  O crescimento eleitoral do PT  
 

Os anos seguintes são marcados pelo aprofundamento da estratégia já esboçada no 

início dos anos 1990: investimento no crescimento eleitoral do PT, com uma atuação marcada 
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pela oposição ao Governo Federal no plano nacional e pela visibilidade do “modo petista de 

governar” nos municípios.  

O PT sai de uma presença institucional inexpressiva para se constituir como um dos 

partidos mais competitivos do sistema partidário brasileiro, tendo sempre como eixo 

impulsionador a sua disputa para a Presidência da República. É o que se depreende pela 

evolução dos resultados eleitorais, tanto para as eleições municipais quanto para as 

presidenciais. 

 

 

Gráfico 1 – Prefeituras eleitas pelo PT 1982-2004 
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Gráfico 2 – Percentual da votação para dois primeiros colocados nos primeiros turnos em 

eleições presidenciais Brasil 1989-200294 
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Fonte: Tribunal Superior Eleitoral TSE. Elaboração Própria 

No período 1988-2000, é possível observar um crescimento gradual constante do PT, 

seja em sua votação nacional, seja em sua presença em prefeituras. Esse período corresponde 

à consolidação do “modo petista de governar”, cuja maior expressão são os governos 

municipais. Mesmo sempre crescente, a presença do PT em 2000 é ainda bastante pequena se 

considerarmos o universo dos municípios existentes no Brasil (187 prefeituras de um total de 

5.560 municípios95). Isso permite ainda um razoável acompanhamento do Partido junto a suas 

prefeituras. A vitória no âmbito do Governo Federal altera esse padrão, tendo um efeito 

exponencial no crescimento municipal do PT a partir de então. 

De forma simplificada, poderíamos dizer que o PT da década de 1980 era definido 

como um partido com baixa presença institucional e forte experimentalismo. A consigna de 

governar por meio de “conselhos populares” era fortemente influenciada pelos movimentos 

sociais em que estava inserido; era alvo de divergências e disputas políticas de grupos do PT e 

contava com pouca aplicabilidade em governos. Já na década de 1990, o quadro muda 

significativamente: a ampliação da presença em prefeituras tem efeitos sobre os grupos 

internos do PT e tendem a se sobrepor a eles. As experiências bem-sucedidas são 

sistematizadas e passam a servir de exemplo a ser disseminado. 

                                                 
94 Para dados detalhados sobre os resultados eleitorais para os dois primeiros colocados em 1º e 2º turno nas 
eleições presidenciais, ver Anexo, Tabela 1. 
95 O número de municípios cresceu bastante ao longo desse período. O dado refere-se ao número de municípios 
existentes em 2001, conforme dados da MUNIC IBGE 2001. 
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Há ainda espaço para novas experiências, mas há um patamar mínimo estabelecido. O 

Orçamento Participativo acaba por se consolidar como vitrine do “modo petista” para 

promover a participação da população, que é cada vez mais enfatizada como uma espécie de 

marca partidária. A resolução do 10º Encontro Nacional do PT, em 1995, evidencia o peso 

político crescente dos governos municipais para o PT, bem como a profunda articulação entre 

“modo petista”, participação e orçamento participativo: 

Os governos municipais e estaduais do PT 

62- Os governos municipais e estaduais do PT (o Modo Petista de Governar, 
enquanto exemplo prático de uma política alternativa com ênfase nas questões 
sociais e na construção e aprofundamento de novas práticas democráticas) podem 
constituir-se em poderosos instrumentos de comparação com o neoliberalismo, na 
vida cotidiana de cada cidadão. 

Governar é preciso 

76- Não podemos mais continuar subestimando o papel dos governos petistas. As 
experiências nas prefeituras já demonstraram o potencial do Modo Petista de 
Governar. É preciso intensificar as atividades de intercâmbio de experiências, 
realização de reuniões, seminários, fóruns, encontros entre os petistas que ocupam 
ou ocuparam postos no Legislativo e no Executivo. É necessário dar maior 
divulgação às experiências de governo e de ação parlamentar, mostrando que existe 
um Modo Petista de Governar e de Legislar. 

77- As prefeituras e os governos de estado do PT estão radicalizando a participação 
democrática. Nas suas administrações, o PT consegue imprimir uma nova e 
diferente marca na atividade política, voltando-a para o interesse da maioria da 
população. As experiências de orçamento participativo – em que a população decide 
onde e como aplicar os recursos públicos – já se generalizaram nas cidades e nos 
estados em que o PT é governo. Além de priorizar o social e abrir a gestão pública à 
participação popular, o Partido realiza uma revolução cultural e política na 
educação, organização, comunicação e coloca na ordem do dia a distribuição de 
renda, a cultura e o controle social do Estado. Em muitas prefeituras, o PT está 
modernizando e racionalizando as empresas estatais, sem adotar nenhuma das 
bandeiras neoliberais. Ao contrário, demonstra que pode existir uma esfera pública, 
nem privada nem estatal, capaz de voltar-se prioritariamente às necessidades da 
população. Além disso, a partir dos governos municipais e estaduais, o PT pode criar 
quadros e políticas para governar outros estados e o País, e expandir sua influência 
política e social. 

Resoluções 10º Encontro Nacional do PT, 1995. 

 

Essa vinculação é significativa a ponto de encontrarmos propostas de Orçamentos 

Participativos em âmbito nacional em todos os programas de governo da candidatura Lula, 

entre 1994 e 2002. Vale destacar que, diferentemente dos programas municipais — em que o 

OP é “o” mecanismo de participação —, nos programas de governo para o âmbito nacional, a 

ênfase é outra. Ele aparece como um possível mecanismo, sempre associado a uma 
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diversidade de outras formas de participação, cabendo um destaque ainda aos Conselhos 

Setoriais. 

Parte do sucesso do OP está associada ao fato de que a entrega das obras, no ano 

seguinte à sua discussão, gera a sensação de efetividade da participação, na avaliação de 

Genro (1997, p. 22): 

A nossa experiência é de a democratização direta dessa fração do Estado que se 
chama prefeitura é perfeitamente possível desde que proporcione uma contrapartida 
material para os integrantes desse processo. Ou seja, não há nenhuma possibilidade 
de fazer as pessoas participarem se elas não recebem respostas a suas demandas. 
Tanto isso é verdade que o Orçamento Participativo adquiriu credibilidade a partir 
do terceiro ano do nosso primeiro governo, quando as obras começaram a aparecer. 

O peso conferido à consolidação do Orçamento Participativo como parte do modo 

petista de governar é aferível em números. Se, para o período 1993-1996, 12 (22,22%) das 54 

prefeituras administradas pelo PT adotaram o OP, número salta em 1997-2000 para 52 (44%) 

de um total de 116 prefeituras. O OP também se expandiu para além do PT, sendo crescente a 

sua adoção por outros partidos, de diferentes matizes ideológicos, embora em sua maioria 

associados à ideologia de esquerda. Tal expansão é associada por Wampler (2008) à atuação 

de redes de políticas públicas baseadas na boa governança, notadamente as ONGs vinculadas 

ao Fórum Nacional de Participação Popular (FNPP). 

O PT segue respondendo pela maior parte delas, representando 65% das prefeituras 

que implementaram o programa no período 1997-2000, se considerarmos prefeitos e vice-

prefeitos do PT (RIBEIRO, GRAZIA, 2003: p. 39)96. Os dados elaborados por Spada (2014) 

também corroboram para reforçar o grande peso exercido pelo PT para que as prefeituras 

adotem o OP. Para o período 1993-2004, o PT responde por 39,5 a 44% das experiências 

existentes de OP em relação a outros partidos, e entre 72,2 a 96,3% das prefeituras petistas 

adotam o OP.  

Wampler (2008) aponta para uma tendência de maior diversificação partidária ao 

longo do tempo para a implementação do OP97. Essa tendência não é confirmada nos dados de 

                                                 
96 Os dados disponíveis sobre a presença e difusão do Orçamento Participativo são poucos e imprecisos. Entre os 
esforços empreendidos nesse sentido, temos o levantamento inicial da FASE, para o período 1989-1996, ao qual 
Ribeiro e Grazia (2003) acrescentam dados detalhados para o período 1997-2000. Finalmente, partindo dessa 
compilação de dados, Wampler (2008) amplia o levantamento para o período 2000-2004. Isto é, para cada 
período tivemos uma metodologia diferente de levantamento de dados, o que dificulta a comparação e a 
confiabilidade. Percebe-se, por exemplo, para o período 1989-1992 um uso indevido do termo orçamento 
participativo para experiências variadas de discussão do orçamento. Um esforço recente de construção de outro 
banco de dados, a partir de dados de Tribunais Regionais Eleitorais, sítios eletrônicos de prefeituras e entrevistas 
foi feita por Paolo Spada (2014). 
97 A análise de Wampler (2008) sobre os fatores relevantes para a difusão do OP no Brasil é bastante interessante 
e uma das poucas análises quantitativas sobre o tema. Sugeriríamos agregar em sua análise uma consideração 
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Spada (2014), que indica uma diversificação partidária somente no período 1993-1996, 

havendo leves variações nas taxas percentuais de cada partido para os períodos seguintes. 

Além disso, Spada (2014) aponta para a existência de um pico da adoção do OP ocorrendo no 

período 2001-2004, que coincide com a chegada do PT ao Executivo Federal. 

A difusão nacional e internacional do Orçamento Participativo para além das áreas de 

influência do PT também é explicada pela grande visibilidade adquirida pelo programa como 

“melhor prática” de gestão urbana por ocasião da premiação recebida em 1996, durante a UN-

Habitat II98 (PORTO DE OLIVEIRA, 2013). Esse prêmio insere-se em um conjunto de 

esforços empreendidos pelas lideranças políticas de Porto Alegre, destacando-se o papel 

cumprido por Tarso Genro e Raul Pont: 

Sob a liderança da prefeitura de Porto Alegre, em 1995, foi criada a rede 
Mercocidades, um mimetismo da rede Eurocidades, um ano após a assinatura do 
Protocolo de Ouro Preto, que conferiu personalidade internacional, além de dar 
maior estrutura, ao Mercosul [...]. 

Cria-se, inicialmente, uma pequena rede de cidades que, além de fazer pressão sobre 
o Mercosul, passam a intercambiar experiências de gestão urbana. O OP assumiu 
nesta vertente da rede um papel fundamental e experiências pioneiras de emulação 
do OP surgiram no final dos anos 1990 nos países do Cone Sul, tais como Rosário, 
Montevidéu e Córdoba (PORTO DE OLIVEIRA, 2010 e 2011). 

[...] 

Um primeiro marco, do que se pode denominar sua escalada internacional foi o 
prêmio concedido pela ONU em 1996 em Istambul durante a segunda conferência 
da UN-Habitat. O sucesso com o prêmio todavia não é suficiente para inserir o OP 
de Porto Alegre na agenda internacional. 

É somente com a realização dos primeiros Fóruns Sociais Mundiais (FSM), a partir 
de 2001, que o OP passa a fazer parte da agenda internacional. Os FSMs não 
somente dão visibilidade ao OP, mas também lançam este dispositivo como a 
“esperança de um outro mundo possível”, pela via da democracia, servindo como 
vitrine e espaço de encontro para aqueles que estavam engajados em processos de 
aprofundamento democrático (PORTO DE OLIVEIRA, 2013). 

A difusão do OP em âmbito internacional contou inicialmente com os esforços de 

lideranças petistas brasileiras. Mas gradualmente ele passa a fazer parte da agenda de agências 

internacionais, como ONU e Banco Mundial, que também advogam pela sua implementação 

em diversos locais do mundo (PORTO DE OLIVEIRA, 2013). Estima-se que existam hoje 

                                                                                                                                                         
sobre a coligação que elegeu o prefeito (se o PT está na coligação), bem como a ocorrência de vice-prefeito do 
PT. Além disso, sugeriríamos destacar a análise para os casos do Rio Grande do Sul (e não região Sul), 
considerando a existência de um Orçamento Participativo em âmbito estadual implementado pelo PT no período 
1998-2002 e o seu eventual efeito catalisador nos municípios. 
98 UN-Habitat II é a expressão utilizada para denominar Segunda Conferência das Nações Unidas sobre 
Assentamentos Humanos — Second United Nations Conference on Human Settlements, em inglês —, ocorrida 
em Istambul, Turquia, no ano de 1996. 
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entre 1269 e 2788 experiências de Orçamento Participativo em países tão diversos como 

Moçambique, Peru, Venezuela, França, Itália e Estados Unidos (PORTO DE OLIVEIRA, 

2013; SPADA, 2013). 

Se a difusão nacional do OP está diretamente vinculada à atuação do PT, a sua difusão 

internacional ultrapassa, em muito, o alcance do “modo petista de governar”. 

 

4.6  Atualizando o modo petista 
 

O PT não produziu outro livro sobre o assunto com a densidade das sínteses presentes 

em “O modo petista de governar” de 1992. Nas resoluções de Encontros e Congressos, não se 

observa nenhuma grande mudança ou alteração na forma como se caracteriza a participação, 

sendo sempre reforçado o “modo petista” e a implantação do orçamento participativo e de 

conselhos gestores nas prefeituras. 

A reflexão do Partido pode ser acompanhada por meio de publicações que buscam dar 

continuidade e atualizar a reflexão sobre o modo petista de governar — e também o “modo 

petista de atuação parlamentar”. Diferentemente do livro de 1992, que foi de elaboração 

coletiva, os novos livros são feitos sob o formato de artigos de prefeitos e outras lideranças 

ligadas às administrações petistas. Embora não constituam documentos oficiais, são um 

valioso insumo para percebermos alterações e nuances do debate. Essa seção busca apresentar 

uma sistematização dos debates presentes nesses cadernos (PALOCCI, BUARQUE, PONT, 

1997; TREVAS, MAGALHÃES, BARRETO, 1999; FRATI, ABRAMO, 2005). 

Com a proliferação de experiências bem-sucedidas de Orçamentos Participativos em 

governos petistas de grandes cidades que proporcionaram grande visibilidade política (Belo 

Horizonte, Belém, Recife, Distrito Federal, Santo André), bem como a sua disseminação 

nacional e internacional para além dos limites partidários, passa a aparecer nos debates a 

preocupação com a diversificação das experiências de participação. 

Há uma percepção sobre uma ausência de reflexão interna partidária e do risco da 

eventual redução da diretriz de promoção da participação popular a um único instrumento. 

Pontual e Silva (1999) defendem a retomada do “sentido estratégico da participação para a 

disputa de hegemonia e radicalização da democracia” em face de seu uso político para outros 

fins. Defendem ainda a necessidade de reflexões sobre a diversidade de mecanismos de 

participação e sobre sua relação com a descentralização administrativa e modernização da 

gestão. 
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Em sentido semelhante, Genro (1997: p. 22) afirma que o sucesso do OP em Porto 

Alegre está ligado à sua articulação com uma “constelação” de mecanismos de participação: 

É um fetiche a visão de que, em Porto Alegre, foi exclusivamente o Orçamento 
Participativo que fez isso. O Orçamento Participativo é uma peça fundamental, mas 
não o único meio de participação direta que existe na cidade. Nós temos, em torno 
da prefeitura, uma verdadeira constelação de conselhos da sociedade civil em que 
ela tem maioria, desde o Conselho da Criança e do Adolescente, o de Assistência 
Social, os Conselhos Tutelares, etc. São dezenas de conselhos que cercam o governo 
e que negociam e decidem sobre as políticas públicas implementadas. Jogam 
também essas demandas para dentro do Orçamento Participativo e de uma estrutura 
que se chama Cidade Constituinte, que acompanhou todo o governo e fez dois 
congressos da cidade, tomando decisões estratégicas. 

Daniel (1999) reconhece o Orçamento Participativo como a experiência mais visível e 

bem-sucedida das inovações institucionais do PT. No entanto, apresenta-se crítico a uma 

visão que estaria presente no PT de que o OP seria a instância que subordina todas as demais 

iniciativas de participação. Ele reforça a necessidade de instituição de mecanismos 

diversificados de participação com vistas a atingir um conjunto maior de atores. Segundo ele, 

o OP teria por tendência reunir setores de menor renda, que tem demandas imediatas e de 

curto prazo. Isso acabaria gerando uma ausência de reflexão participativa sobre o 

desenvolvimento da cidade a longo prazo. Nesse sentido, seria necessário garantir a existência 

de fóruns amplos de participação para pensar o futuro da cidade. 

Pontual e Silva (1999), Genro (1997) e Daniel (1999) convergem para a defesa de 

novas experiências participativas voltadas a pensar o desenvolvimento urbano, econômico e 

social da cidade. São exemplos de esforços nesse sentido: o Congresso da Cidade (Belém), a 

Cidade Constituinte (Porto Alegre) e Projeto Cidade Futuro (Santo André). Já é possível 

identificar nessas observações a percepção de que o OP é um excelente instrumento, mas 

insuficiente para a elaboração participativa de políticas de longo prazo. No entanto, essas 

novas experiências ocorrem de forma pontual e não chegam a se incorporar à retórica do 

“modo petista de governar”.  

Corroborando essa percepção, Trevas (2014) afirma que o final dos anos 1990 é um 

momento de refinamento do tripé “participação, inversão de prioridades e transparência”. A 

agenda do desenvolvimento urbano, da integração regional e da sustentabilidade ambiental 

começa a vigorar com mais força. No entanto, tal agenda não teria se consolidado como parte 

do “modo petista” municipal porque logo o PT assume o Governo Federal, que absorve toda 

essa agenda. 

A atuação nos governos estaduais também é alvo de reflexão na publicação mais 

recente sobre o modo petista de governar (TREVAS, MAGALHÃES, BARRETO, 1999). São 
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duas as experiências de OP realizadas em outros entes da federação: o Distrito Federal (DF), 

na gestão 1995-1998, e o estado do Rio Grande do Sul, entre 1999 e 2002. No DF, a estrutura 

de discussão é semelhante à de um município, uma vez que não há subdivisão desse ente 

federativo. No entanto, no caso da aplicação do Orçamento Participativo em âmbito estadual, 

temos a dimensão federativa como fator complicador. Como envolver prefeitos de diferentes 

orientações políticas de modo a colaborar com a elaboração participativa do orçamento, ao 

mesmo tempo que os próprios prefeitos possuem interesse em incidir sobre o Orçamento 

Estadual? A experiência do estado do Rio Grande do Sul, implementada pelos mesmos atores 

que a iniciaram no município de Porto Alegre cerca de 10 anos antes, enfrentou duros 

embates e ações judiciais, que quase impediram a sua realização. O governo havia sido 

judicialmente proibido de organizar as assembleias e fornecer espaço ou transporte para sua 

realização. A saída encontrada pelo Governo foi recorrer aos movimentos sociais que 

defendiam a realização do OP a fim de garantirem a infraestrutura mínima para a 

continuidade de realização das assembleias regionais (SOUZA, 1999). 

Por fim, Trevas (1999) retoma o debate sobre a relação estabelecida entre o Partido e 

seus governos, com uma interessante reflexão sobre os efeitos da atuação institucional sobre a 

organização partidária: 

Nesse sentido, a experiência de governo para o Partido dos Trabalhadores tem sido 
um momento que lhe permite lidar com complexidades para as quais suas 
formulações mostram-se insuficientes ou se revelam como simplificações 
politicamente equivocadas. As discussões e embates partidários ocorridos no final 
dos anos 80 são emblemáticos a esse respeito. Conselhos populares: deliberativos ou 
consultivos? Política de transportes: estatização ou serviço público regulado? 

Os conflitos ocorridos entre governo, movimento popular, sindicato e partido 
testemunham as simplificações presentes nas experiências iniciais de governo. A 
quem pertence o mandato do governante? Ao partido? Ao mandatário? Ao partido e 
ao mandatário? Como lidar com um mandato e um governo portadores dessa dupla 
vinculação? A política salarial é a principal mediação entre governo e movimento 
sindical? 

Como uma primeira observação geral, pode-se afirmar que a experiência de governo 
para o PT o obriga a aprofundar o debate sobre suas formulações políticas, seus 
objetivos e estratégia, sob pena de inviabilizar a consolidação dessa experiência 
como concretização do projeto partidário ou realizá-la de modo inconsistente. 
Estabelecer uma efetiva vinculação entre a dinâmica dos governos que conduzimos e 
as transformações estruturais enunciadas no nosso projeto partidário constitui, 
certamente, um dos grandes desafios dessa experiência [...]. 

Aqui nos deparamos com uma segunda observação geral: a experiência de governo 
passa a ser um dos componentes estruturais de desenvolvimento partidário. Projeta-
se sobre a estrutura de poder do partido; incide sobre a dinâmica de grupo dirigente 
e das direções partidárias; e, sobretudo constitui-se em espaço estratégico das 
disputas internas. 
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Essa reflexão está em consonância com a nossa hipótese apresentada na introdução, 

segundo a qual é a presença do Partido no âmbito institucional que proporciona a elaboração 

de práticas de políticas públicas e participação que serão posteriormente incorporadas e 

sistematizadas pelo próprio Partido. E vai além, ao acrescentar que a experiência de governo 

tem a capacidade de incidir sobre a dinâmica interna de poder do próprio partido. 

A síntese dessas reflexões presentes nos livros sobre o modo petista de governar 

parece apontar para o sentido de um esgotamento do modelo de participação centrado em um 

único instrumento. A experiência do Rio Grande do Sul também indica que a mudança de 

escala federativa do Orçamento Participativo gera novos pontos de tensão. Se antes a 

participação popular tinha o potencial de constranger o Legislativo local, limitando a sua 

atuação, o mesmo fato não ocorre na relação federativa. A pressão exercida pelos prefeitos 

para incidir sobre o orçamento estadual, combinada com a pressão do legislativo estadual, 

conseguiu praticamente inviabilizar a ação do Executivo. A implementação do Orçamento 

Participativo em âmbito nacional deveria considerar tal complexidade. 

 

4.7  Lula lá: o PT chega ao Governo Federal 
 

Se a ampliação da presença do PT em governos municipais já foi capaz de gerar 

alterações significativas na dinâmica interna e no programa partidários, era previsível que a 

ascensão ao Governo Federal gerasse outras. Nosso estudo não faz uma análise detalhada 

desse período. Finalizamos apenas com o que temos de indicativo sobre o papel da 

participação social no âmbito do Programa de Governo 2002, cortando para o balanço do 

ocorrido ao longo dos 8 anos de Governo Lula em 2010. 

Ainda em 2000, no 12º Encontro Nacional do PT, temos uma resolução sobre “As 

bases de um programa democrático e popular para o Brasil”. Este foi o último encontro do 

qual participou Celso Daniel99, tendo sido um dos principais elaboradores de suas Resoluções. 

Prefeito de Santo André à época, ele havia sido recém-indicado, em janeiro de 2002, para ser 

o coordenador do Programa de Governo100, função que acabou por ser assumida por Antonio 

Palocci101. 

                                                 
99 Celso Daniel foi assassinado em 2002, em um caso até o presente não solucionado. 
100 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2001200203.htm>. Acesso em: 25 maio 2014. 
101 A coordenação de campanha em 2002 foi composta por Luiz Dulci, José Dirceu, Antônio Palocci, Luiz 
Gushiken e Gilberto Carvalho (DULCI, 2010). 
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Nesse documento, reafirma-se a necessidade de associar a participação ao 

planejamento. Temos já algumas pistas do que será feito no futuro governo, porém ainda de 

forma pouco delineada. 

74. Por fim, a redefinição do papel do Estado, no quadro do novo padrão de 
desenvolvimento, requer um novo modelo de gestão estatal, que se desdobra em 
duas grandes vertentes: a gestão participativa e a gestão estratégica. A gestão 
pública participativa — uma das referências centrais de nossos governos estaduais e 
municipais — deve ser uma dimensão básica da reformulação da relação entre o 
Estado brasileiro e a sociedade, também no nível central. A constituição de novas 
esferas públicas democráticas, voltadas à co-gestão pública, à partilha de poder 
público, à articulação entre democracia representativa e democracia participativa 
será fator-chave para, ao mesmo tempo, combater as práticas clientelistas, 
valorizando a fala dos direitos, e propiciar a participação de novos protagonistas 
sociais, representando a maioria da população, hoje excluída das decisões (salvo 
raras exceções). Serão, portanto, não apenas espaços de debate e deliberação 
envolvendo Estado e sociedade, mas igualmente de disputa de hegemonia com a 
cultura clientelista e com os valores neoliberais. 

75. Sem a pretensão de conclusividade — até porque a conformação dos inúmeros 
canais de participação dependerá não só do governo, mas também da interação com 
a sociedade —, convém destacar desde logo algumas iniciativas relevantes nesse 
campo: a implementação do orçamento participativo no nível central será desafio 
de peso, na medida em que não se trata de efetuar uma mera transposição mecânica 
de políticas em curso nos níveis local e estadual para o central, que é muito mais 
complexo (será necessário, por exemplo, tomar na devida conta a estrutura 
federativa brasileira); os variados conselhos temáticos ou setoriais — inclusive para 
o controle público das empresas estatais e das concessionárias de serviços públicos; 
a reformulação de fundo das agências nacionais de regulação, integrando 
representantes dos consumidores; instituições como as câmaras setoriais, voltadas à 
elaboração, negociação e implementação de políticas industriais ou setoriais; gestão 
participativa dos fundos públicos etc. (grifos nossos). 

As bases de um programa democrático e popular para o Brasil. Resoluções 12º 
Encontro Nacional do PT, 2002. 

A participação aparece claramente associada à ideia de mecanismos de gestão. Além 

disso, são citadas diversas formas possíveis para viabilizar a participação, havendo um foco 

significativo em conferir à participação temas ligados ao desenvolvimento e à economia. 

Talvez fruto da experiência do Governo do Rio Grande do Sul, é apontado pela primeira vez o 

desafio da incorporação da dimensão federativa para a viabilização do Orçamento 

Participativo em âmbito nacional. 

No programa de governo de 2002, há poucas novidades quanto à participação. Apesar 

da ressalva feita anteriormente ao OP, ele é reafirmado como um mecanismo a ser implantado 

em âmbito nacional. Há diversas menções à criação de Conselhos: de transportes, de 

desenvolvimento social, de políticas regionais. Nesse sentido, a ideia de fortalecimento e 

instituição de órgãos colegiados, como câmaras, conselhos e mesas de negociação segue em 
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evidência no ideário petista. Por fim, no caso específico da saúde, há menção ao processo de 

Conferências: 

50. Nosso governo adotará as Conferências de Saúde como prática regular para a 
avaliação da situação de saúde, de discussão e deliberação de diretrizes para a 
formulação das políticas setoriais, respeitando os encaminhamentos das mesmas e 
adotando medidas para fortalecer os Conselhos de Saúde. O respeito às prerrogativas 
do controle social por parte de todos os gestores e do sistema de saúde será uma das 
metas prioritárias a serem pactuadas pelo Ministério da Saúde com os estados e 
municípios. 

Programa de Governo 2002 Coligação Lula Presidente. 

Por fim, com o lançamento da emblemática “Carta ao povo brasileiro”, temos o 

símbolo da moderação do discurso petista, na qual Lula apresenta seus compromissos com a 

estabilidade macroeconômica e não há menção a inúmeras bandeiras tradicionais do PT, entre 

as quais a participação popular, havendo de forma tímida a menção da justiça social. 

Por esses documentos, seria difícil prever com exatidão os desdobramentos hoje 

conhecidos. Há pistas, mas trata-se na verdade de um novo momento de inflexão na forma 

como o PT passaria a operacionalizar a sua diretriz política de promoção da participação 

popular. 

A opção de Lula é por criar um ministério responsável pela relação com a sociedade 

civil. A Secretaria-Geral, que antes possuía função de articulação com o Congresso e com os 

entes federados, tem suas atribuições alteradas para cumprir essas funções. Além de pensar 

mecanismos de participação, suas funções incluem a mediação de demandas e reivindicações 

advindas dos movimentos sociais: 

Da mesma maneira que a Casa Civil se encarregava de realizar interlocução 
cotidiana com o mundo político, com o Senado, com a Câmara, com os partidos 
políticos, com os governos dos estados e as prefeituras que coordenava, orientava e, 
em grande parte, executava o diálogo com o mundo político, era necessário ter um 
ministério, também no Palácio do Planalto, que se encarregasse de fazer o mesmo 
com a sociedade civil brasileira. Para um governo como o nosso, o diálogo com a 
sociedade civil era tão importante quanto o diálogo com o mundo político, o 
chamado diálogo institucional (DULCI, 2010: p. 82). 

Em termos de instrumentos de participação, a aposta vai ao sentido de retomar a 

centralidade dos Conselhos Gestores para viabilizar a diretriz participativa. Pela primeira vez, 

a instituição de Conselhos poderia ser claramente associada como uma política do PT, fato 

que não ocorria no âmbito municipal, em função das legislações nacionais sobre conselhos 

serem aplicadas de forma universal a todas as prefeituras. Trata-se de uma vantagem obtida 

em função da mudança de âmbito federativo e de competências. 
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Essa ideia já havia sido expressa nas resoluções do Encontro Nacional do PT em 2000. 

De forma mais específica, já havia a defesa da implantação do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social (CDES) e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA). A 

fórmula de instituir conselhos nacionais para uma pluralidade de políticas foi adotada em 

conjunto com a instituição de Conferências Nacionais para todas as áreas, em uma clara 

alusão à experiência da saúde, conforme se depreende do trecho do Programa de Governo 

2002 mencionado acima. 

O outrora prestigiado Orçamento Participativo desaparece do vocabulário petista sobre 

participação. Não há uma revisão crítica sobre esse instrumento e ele continua sendo bem 

visto, mas deixa de ser incentivado pelo Partido. As razões para isso não são claras, mas 

temos algumas hipóteses plausíveis. Trevas (2014) afirma que o âmbito federal altera a 

agenda de prioridades do Partido. O Governo Federal tem uma maior capacidade de incidir 

sobre as agendas de desenvolvimento econômico e social, na integração regional e na política 

internacional. Nesse sentido, para ele, o debate sobre a alocação do orçamento torna-se uma 

questão menor. Outro argumento remete-se à complexidade federativa, em negociar isso com 

estados e municípios, além do Parlamento. 

A interrupção da promoção da adoção do Orçamento Participativo irá causar 

eventualmente o declínio de sua expansão, com chances de desaparecimento. Conforme 

demonstra Spada (2014) o pico da adoção de OPs em municípios ocorreu no período 2001-

2004, concomitante à chegada do PT ao governo federal. A partir desse momento, o OP vem 

se reduzindo a cada ano, com uma previsão de se extinguir até 2024. Entre diversas hipóteses 

explicativas para tal fenômeno, testadas quantitativamente, a mais forte é a mudança petista 

para promover a participação social. 

Em entrevista, Luiz Dulci, então ministro da Secretaria-Geral, afirma ser favorável à 

que a sociedade civil discuta o orçamento, mas se diz contrário à implantação em âmbito 

federal do desenho do OP municipal, remetendo-se à instituição de um conselho: 

Elaboramos uma proposta que não vingou, mas pode e deve ser retomada no 
próximo governo, que era a de um conselho de acompanhamento de todo o ciclo 
orçamentário, tanto da LDO quanto do orçamento propriamente dito, do plano 
plurianual. Por que não vingou? Porque algumas das entidades envolvidas queriam 
um conselho que pudesse decidir sobre política econômica, o que é um erro [...]. 

Estamos testando ainda. Há companheiros que acham que deveríamos fazer o 
orçamento participativo, transpondo para o âmbito nacional, o orçamento 
participativo municipal. Sou contra, porque a transposição é mecânica e não 
funciona. Porém, sou a favor de democratizar mais, de assegurar algum tipo de 
interlocução com do Estado com a sociedade no ciclo orçamentário. Por que não? 
(DULCI, 2010: p. 111-114) 
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Nesse trecho também se percebe um limite sobre que tipos de assuntos devem ser 

objeto de participação e debate da sociedade civil, sendo a política econômica um limite claro. 

Em outro trecho, percebe-se a ênfase do papel da participação como forma de controle e 

accountability do Estado diante da sociedade.  

E nos empenhamos então em criar canais, constituir, consolidar canais que já 
existiam de participação social na elaboração, no acompanhamento, na fiscalização 
e na correção de rumo das políticas públicas. No fundo, esse é o objetivo da 
participação social (DULCI, 2010: p. 89-90). 

A participação, para Dulci (2010), não é uma forma de delegação de poder, nem de 

cogestão, mas sim de uma “escuta forte do Estado”, em referência a uma expressão usada por 

Boaventura de Souza Santos. Essa inflexão consolida a mudança do significado da 

participação ao longo da trajetória do PT: do ideal revolucionário, a participação migra para a 

função de boa governança. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A defesa da participação como elemento indissociável de uma visão de democracia 

política e econômica está presente desde a sua fundação e permanece nos documentos 

partidários até o presente. Tais valores constituem o núcleo do ideário programático petista, 

inicialmente expressado pelas palavras de ordem “governar com inversão de prioridades e 

participação popular”. 

Se há continuidade na defesa da participação como valor, há, no entanto, mudanças 

substantivas na forma de traduzi-lo em experiências concretas. Tais alterações são 

impulsionadas em grande medida pela crescente experiência institucional do PT, havendo 

dois grandes pontos de inflexão: um no início da década de 1990, quando o PT passa a ocupar 

um número significativo de prefeituras; e outro no início dos anos 2000, com sua chegada ao 

Governo Federal. 

Na década de 1980, havia uma consigna comum de que a participação seria promovida 

por meio de “conselhos populares”. Tal conceito, no entanto, era dúbio e seus sentidos 

disputados por setores do partido com diferentes origens sociais. Aqueles mais fortemente 

vinculados a tradições marxista-leninistas viam os conselhos populares como espaços de 

organização dos trabalhadores, ponto inicial de processos revolucionários de cunho socialista. 

Qualificados como “embriões do duplo poder”, os espaços dos conselhos eram vistos como 

locais de fortalecimento de poder da classe trabalhadora, onde seria gestado um poder 

paralelo ao do Estado, que posteriormente o suplantaria. 

Já os setores mais vinculados a movimentos populares e de educação popular viam os 

conselhos populares como espaços de articulação e fortalecimento dos movimentos sociais. 

Isto é, espaços de auto-organização para conformar grandes frentes de movimentos com vistas 

a ampliar a capacidade de incidência da sociedade civil sobre o Estado, mas sem a dimensão 

revolucionária. 

Independentemente da posição intrapartidária, naquele momento o PT era um partido 

com pouca ou nenhuma experiência institucional. O formato de conselhos populares era 

idealizado a partir de referências práticas e teóricas tão díspares quanto os sovietes russos, a 

comuna de Paris, os núcleos partidários e as comunidades eclesiais de base (CEBs).  

A ambiguidade e a insuficiência do conceito de conselhos populares são postas à 

prova a partir da chegada do PT a governos locais. Os militantes e filiados petistas, antes 

ocupantes de espaços estritamente reivindicatórios e com forte recorte classista, se veem 
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premidos a ocupar instâncias de poder na qual devem agregar interesses e atender 

reivindicações de modo universal. 

A mudança ambiental (COUTO, 1994), produzida por essa mudança de 

posicionamento, irá gerar conflitos no interior do Partido, onde passam a haver atores em 

ambas as posições, no governo e na sociedade. Anteriormente o PT ocupava uma posição 

marcadamente reivindicatória e oposicionista em relação ao Estado. Nesse sentido, seu 

discurso e suas ações podiam referir-se a apenas um setor social, que ele alegava representar. 

Já ocupar o Estado significava governar para toda a população e ter que negociar com todos 

os setores políticos. Isso colocava novos desafios para os petistas nas administrações 

municipais, que exigiam uma atuação diferente daqueles que permaneciam participando das 

estruturas partidárias ou dos movimentos sociais; estes últimos seguiam atuando na lógica 

estritamente reivindicatória e contestavam as posições assumidas por aqueles que estavam na 

administração. 

Tal situação exigirá do PT uma nova formulação, que delimite o papel a ser cumprido 

pelos atores partidários de acordo com a esfera que estejam ocupando: movimento/sociedade 

civil, Estado ou direção partidária. Por sua vez, as instituições participativas colocavam-se no 

limiar dessa tensão: era o espaço em que Estado e sociedade civil se encontravam. 

Gradualmente, vai sendo consolidada a ideia de que os espaços participativos são 

promovidos e coordenados pelo governo com participação da sociedade civil. Tanto a ideia de 

espaço revolucionário como a de auto-organização do movimento cedem espaço para a lógica 

da democratização da gestão e criação de espaços de interlocução entre Estado e sociedade 

civil. 

Trata-se de um processo de mudança incremental, que, a partir de pequenas mudanças 

dentro de um mesmo padrão — no caso, a valorização da participação —, acaba por gerar um 

desfecho bastante diferente. Nesse sentido, o aporte teórico trazido por STREECK e 

THELEN (2005), segundo o qual as instituições funcionariam como processos dinâmicos de 

contínua alteração e reprodução interna, pode ajudar a iluminar tais processos mudança 

incremental, nos quais os desfechos representam inflexões substantivas em relação ao ponto 

de partida. Os referidos autores sugerem que se distinga entre os processos de mudança em si 

e os seus resultados. Desse modo, os processos de mudança podem se dar tanto de modo 

incremental quanto abrupto. Por sua vez, os resultados, em cada um desses processos, podem 

ser tanto de continuidade quanto de descontinuidade institucional. 

Dentro desse quadro teórico, rompe-se a dicotomia entre mudança/ruptura/fatores 

exógenos e continuidade/adaptação/fatores endógenos. Abrem-se quatro possíveis resultados 
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dos processos de mudança: naquela de caráter abrupto, pode ocorrer como resultado tanto a 

descontinuidade, ao que ela denomina de situação de colapso e substituição (breakdown and 

replacement); quanto à continuidade, que seria a situação de sobrevivência e retorno (survival 

and return) dos antigos padrões. 

Por sua vez, os processos de mudança incremental podem resultar em continuidade e, 

portanto, reprodução e adaptação; ou em descontinuidade, o que gera uma transformação 

gradual. Ou seja, isso significa que, apesar da permanência das estruturas e normas de uma 

dada instituição, podem haver mudanças substanciais do escopo, formato e lógica da 

instituição em si. 

Apesar de uma interrupção aparente na menção a conselhos populares, a ideia não 

desaparece, mas se transforma por meio de um processo de displacement, que opera 

explorando a existência de lógicas duplas ou sistemas incoerentes que coexistem em uma 

mesma instituição (STREECK, THELEN, 2005). Esse mecanismo é ativado a partir de uma 

eventual mudança na distribuição de poder entre os atores e/ou no contexto político, gerada 

em função da chegada do PT às prefeituras e, portanto, em razão da mudança de posição em 

relação ao Estado da oposição para a situação. Assim, o conceito de conselhos populares 

acaba se desdobrando em três arranjos, bastante diferentes entre si: 

a) Orçamento Participativo: a participação no orçamento é tida como o caso mais 

bem-sucedido da implementação de conselhos populares nas gestões petistas, 

que possuem diversos desenhos e formas de operacionalização. O desenho 

institucional implementado em Porto Alegre se sobressai em termos de 

resultados obtidos e da capacidade de ampliação da participação. O Conselho 

está presente em sua estrutura, como última instância decisória, que também 

envolve a realização de plenárias regionais. 

b) Conselhos Setoriais: a grande referência aqui parece ser o modelo instituído 

pela Saúde, cuja regulamentação legal data de 1990 e obriga a implantação de 

Conselhos em todos os municípios. No documento “O modo petista de 

governar”, há referência clara ao compromisso do PT com as diretrizes do SUS. 

Além disso, as funções e a composição atribuídas aos conselhos em áreas como 

assistência social, meio ambiente, cultura e habitação seguem as mesmas 

diretrizes da saúde: composição paritária entre governo e sociedade civil, com 

funções de elaboração, acompanhamento e fiscalização das políticas. 
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c) Fórum ou articulação de movimentos sociais: o termo “conselhos populares” 

ainda continua sendo usado, residualmente, para algumas articulações locais de 

movimentos sociais. Nesses casos, não há presença do governo, mas trata-se de 

um espaço de auto-organização de um dado movimento. Um exemplo desse uso 

são os Conselhos Populares de Saúde da Zona Leste de São Paulo. 

Nesse mesmo período, o PT buscava forjar uma marca de gestão que o diferenciasse 

dos demais partidos, que ficou cunhada de “modo petista de governar”. Tendo como diretrizes 

gerais a promoção da participação popular e a inversão de prioridades, como na década de 

1980, a diferença residia na preocupação em torná-las viáveis e executáveis, considerando a 

realidade das administrações municipais. O “modo petista de governar” também estava em 

consonância com a nova estratégia do Partido no plano nacional: consolidar-se enquanto 

partido de oposição ao Governo Federal, demonstrando a diferença de seu projeto político e 

sua viabilidade como governo por meio de suas prefeituras municipais. 

O Orçamento Participativo vai gradualmente se tornando um elemento central da 

marca petista na gestão, uma espécie de vitrine de como governar com participação popular. 

Além do seu objetivo declarado — promover a participação da população de todos os bairros 

da cidade, produzindo resultados visíveis e palpáveis em obras no ano seguinte —, o OP 

constitui-se em um trunfo político também por seus efeitos sobre a governabilidade na relação 

com o legislativo local. 

A participação popular na definição das diretrizes orçamentárias auxiliava o Partido 

em sua relação com a oposição local. Em vez de ter que negociar com a oposição (na maioria 

de suas prefeituras, o PT governava com minoria nas câmaras municipais), a participação 

massiva da população exercia uma fonte de pressão sobre o Legislativo, que se via premido a 

seguir o estabelecido pelas assembleias do OP em virtude de sua forte legitimidade junto à 

população (DIAS, 2002). 

Além do OP, compunham o rol do “modo petista de governar" outros tipos de 

experiências, como os conselhos setoriais. No entanto, como muitos tinham um caráter 

obrigatório para todos os municípios, era mais difícil caracterizá-los como marcas da gestão 

petista. De fato, os mais bem-sucedidos, em termos de maior presença em municípios, foram 

aqueles que possuíam mecanismos legais de indução federal, como a saúde, a assistência 

social e os conselhos da criança e do adolescente. 

A combinação entre OP e Conselhos Gestores se consolida como a combinação básica 

de arranjos participativos na gestão petista. No entanto, no final dos anos 1990, já despontam 
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algumas novas experiências. Com o amadurecimento e a maior experiência de gestão, o PT 

consegue sair das demandas mais urgentes de organização administrativa e de problemas 

básicos de infraestrutura urbana para também começar a pensar estratégias de 

desenvolvimento urbano de longo prazo. Nesse sentido, despontam experiências como a 

Cidade Constituinte, em Porto Alegre; o Congresso da Cidade, em Belém; e a Cidade Futuro, 

em Santo André. 

A vitória no Governo do Estado do Rio Grande do Sul cria a oportunidade para que os 

idealizadores do OP de Porto Alegre pudessem aplicá-lo em outra escala federativa. No 

entanto, a dificuldade na relação com as prefeituras parece ter sido um ponto de difícil 

transposição para viabilizar o OP estadual. A ação da oposição — seja pelo boicote dos 

prefeitos oposicionistas, seja por meio de ações judiciais — demonstrou a complexidade de 

subir um nível federativo. Essa foi a única tentativa do PT de implantar o OP em nível 

estadual. 

A eleição de Lula à Presidência da República em 2002 colocou o Partido diante de 

uma nova escala de desafios. O PT segue defendendo a promoção da participação, como 

método de gestão, associada à promoção da justiça social. Para materializar a participação, o 

PT opta fortalecer instrumentos que já eram fortemente defendidos pelo Partido, mas que 

outrora não estavam diretamente associados a ele: os conselhos setoriais. A presença no 

Governo Federal permite agora fazer com que a disseminação de Conselhos Gestores e 

Conferências, ampliadas para diferentes políticas, sejam associadas ao PT. 

Por sua vez, o mecanismo anteriormente tido como a vitrine do modo petista de 

governar deixa de ser mencionado. A outrora anunciada implantação do OP em âmbito 

nacional nunca ocorreu e simplesmente deixa de constar em documentos oficiais. No entanto, 

não há negação ou crítica a tal instituição participativa e ela inclusive continua a ser 

implementada em prefeituras petistas. Trata-se de uma mudança sutil e sem rupturas. Nesse 

sentido, afirmamos que a saída silenciosa do OP do centro do programa de governo petista é 

feito por meio de drift: a instituição não é questionada, nem contestada, nem alterada. 

Simplesmente deixa de ser estimulada, o que ocasiona a sua redução e eventual 

desaparecimento, fato agravado pela ausência de regulamentação legal. 

O mecanismo de mudança por drift se baseia justamente na ausência de manutenção 

das estruturas de uma dada instituição. Isto é, esse conceito chama a atenção para o fato de 

que a sobrevivência de uma instituição não se dá por inércia e também exige presença ativa de 

atores interessados em sua preservação. A ausência da reprodução e adaptação induz, 

eventualmente, em seu desmantelamento. Isso não significa que o mecanismo de drift ocorra 
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por mera omissão e negligência dos atores. A ausência na tomada de decisões é, em diversos 

momentos, deliberada e pensada por parte dos atores. Assim, ao debilitar-se interna e 

gradualmente, uma instituição pode vir a se tornar inviável e ruir, sendo então substituída por 

uma nova estrutura. 

As mudanças na forma de operacionalização do ideário participativo também acabam 

por implicar em mudanças no alcance e significado da participação popular. Na concepção 

original dos Conselhos Populares, o governo deveria delegar seu poder decisório a eles, 

situação que nunca existiu na prática, mesmo nas poucas prefeituras que o Partido deteve na 

década de 1980. Já nos anos 1990, ocupando efetivamente espaços de governo, o PT 

desenvolve o conceito de cogestão: os espaços participativos seriam espaços de decisão e 

gestão compartilhada Estado-Sociedade. A ideia de cogestão se apresenta bastante forte nas 

primeiras experiências de OP e vai se tornando mais matizada ao longo da década, conforme 

se adotam diferentes desenhos institucionais, que dão maior peso a elementos técnicos ou 

mesmo à representação governamental nas instância do OP. Já no governo federal, o discurso 

adotado é, de saída, o de que os sistemas de Conselhos e Conferências têm uma função 

eminentemente fiscalizatória e sugestiva: são mecanismos para uma “escuta forte do Estado”. 

Embora sempre presente, o papel que a participação da sociedade civil cumpre em sua 

relação com o Estado transitou da ideia de delegação total de poder para a sociedade civil, 

onde seria dela as decisões sobre a gestão – fato que, ressalte-se, nunca existiu de fato, mas 

estava presente no plano do debate interno partidário – para a ideia de que a sociedade civil 

não cumpre papel deliberativo efetivamente, mas tão somente opinativo. 

Entre o PT movimentista da década de 1980 e o PT no Governo Federal, no início do 

século XXI, o aprendizado institucional e as mudanças ocorridas na própria organização 

partidária tiveram impacto significativo para que a participação, embora sempre presente 

como elemento central programático, sofresse mudanças substantivas em sua forma de ser 

operacionalizada. Isto é, as mudanças no significado da participação podem ser percebidas de 

forma mais evidente não tanto pelo discurso programático, mas sim por intermédio das 

diferentes instituições participativas por meio do qual ele é traduzido. 
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ANEXO A – Resultados das Eleições Presidenciais para dois primeiros colocados Brasil 
1989-2002 
 
 

Candidato Vice Votos % Votos % 

1989 1º. turno 2º. turno 

Fernando Collor de Mello (PRN) Itamar Franco (PTB) 20.607.936 30,57% 35.089.998 53,04% 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) José Paulo Bisol (PSB) 11.619.816 17,18% 31.076.364 46,96% 

1994 1º. turno 2º. turno 

Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB) 
Marco Maciel (PFL) 34.364.961 54,27% --- --- 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Aloísio Mercadante (PT) 17.122.127 27,04% --- --- 

1998 1º. turno 2º. turno 

Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB) 
Marco Maciel (PFL) 35.936.540 53,06%, --- --- 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Leonel Brizola (PDT) 21.475.218 31,71% --- --- 

2002 1º. turno 2º. turno 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) José Alencar (PL) 39.455.233 46,47% 52.772.475 61,28 

José Serra (PSDB) Rita Camata (PMDB) 19.705.445 23,19% 33.356.860 38,72% 

Elaboração própria. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - www.tse.jus.br 
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ANEXO B – Recorte do Boletim Nacional do PT, Órgão da Comissão Executiva Nacional do 
Partido dos Trabalhadores, n. 16, jan-fev de 1986 
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ANEXO C – Recorte de PT na luta da Constituinte, Órgão Informativo da Bancada do 
Partidos dos Trabalhadores, n. 3, set. 1987 
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ANEXO D – Recorte do Boletim Nacional do PT, Órgão da Comissão Executiva Nacional do 
Partido dos Trabalhadores, n. 32, out. 1987 
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ANEXO E – Recorte do Boletim Nacional do PT, Órgão da Comissão Executiva Nacional do 
Partido dos Trabalhadores, n. 38, ago.-set. 1988 
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ANEXO F – Recorte do Boletim Nacional do PT, Órgão da Comissão Executiva Nacional do 
Partido dos Trabalhadores, n. 41, dez. 1988/jan. 1989 
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ANEXO G – Recorte do Boletim Nacional do PT, Órgão da Comissão Executiva Nacional do 
Partido dos Trabalhadores, n. 42, fev. 1989 
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ANEXO H – Recorte de Boletim Nacional do PT, Órgão da Comissão Executiva Nacional do 
Partido dos Trabalhadores, n. 45, jul./ago. 1989 
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ANEXO I – Recorte do Boletim Nacional do PT, Órgão da Comissão Executiva Nacional do 
Partido dos Trabalhadores, n. 47, out. 1989 
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ANEXO J – Recorte do Boletim Nacional do PT, Órgão da Comissão Executiva Nacional do 
Partido dos Trabalhadores n. 47, outubro de 1989 
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ANEXO K – Recorte do Boletim Nacional do PT, órgão da Comissão Executiva Nacional do 
Partido dos Trabalhadores, n. 47, outubro de 1989 
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ANEXO L – Recorte do Boletim Nacional do PT, órgão da Comissão Executiva Nacional do 
Partido dos Trabalhadores, n. 49, março de 1990. 
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ANEXO M – Recorte do Boletim Nacional do PT, órgão da Comissão Executiva Nacional do 
Partido dos Trabalhadores n. 61, fevereiro de 1992. 
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ANEXO N – Recorte do PT Notícias: semanário da Comissão Executiva Nacional do PT, n. 
0, abril de 1996. 
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ANEXO O – Recorte do PT Notícias: semanário da Comissão Executiva Nacional do PT. n. 
11, agosto de 1996 
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ANEXO P – Recorte de PT notícias: semanário da Comissão Executiva Nacional do PT, n. 
16, setembro de 1996 
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ANEXO Q – Recorte de PT Notícias: jornal do Diretório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, n. 161, abril/maio de 2005 
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