
 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

TAMARA ILINSKY CRANTSCHANINOV 

 

 

 

 

 

 

 

DA EXPECTATIVA À (DES)MOBILIZAÇÃO: A TRAJETÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO NAS CONFERÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



 

 

TAMARA ILINSKY CRANTSCHANINOV 

 

 

 

 

 

 

 

DA EXPECTATIVA À (DES)MOBILIZAÇÃO: A TRAJETÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO NAS CONFERÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

Tese apresentada à Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas, como requisito para a 

obtenção do título de Doutora em 

Administração Pública e Governo. 

 

Linha de pesquisa: Governo e Sociedade Civil 

em Contexto Subnacional 

 

Orientador: Prof. Dr. Mário Aquino Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crantschaninov, Tamara Ilinsky. 
     Da expectativa à (des)mobilização : a trajetória da participação nas 
conferências da Defensoria Pública do Estado de São Paulo / Tamara Ilinsky 
Crantschaninov. - 2018. 
     229 f. 
 
     Orientador: Mário Aquino Alves. 
     Tese (CDAPG) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 
 
     1. São Paulo (Estado). Defensoria Pública. 2. Participação social. 3. 
Governança. 4. Assistência judiciária. I. Alves, Mário Aquino. II. Tese 
(CDAPG) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 342.722(816.1) 
 
 

Ficha catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getúlio Vargas – SP 

 

 

 

 

 



 

 

TAMARA ILINSKY CRANTSCHANINOV 

 

 

 

DA EXPECTATIVA À (DES)MOBILIZAÇÃO: A TRAJETÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO NAS CONFERÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

Tese apresentada à Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas, como requisito para a 

obtenção do título de Doutora em 

Administração Pública e Governo. 

 

Linha de pesquisa: Governo e Sociedade Civil 

em Contexto Subnacional 

 

Orientador: Prof. Dr. Mário Aquino Alves 

 

Data da aprovação: 

______/______/_______ 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

_______________________________ 

Prof. Dr. Mário Aquino Alves (Orientador) 

FGV-EAESP 

 

_______________________________ 

Prof. Dr. Peter Kevin Spink 

FGV-EAESP 

 

______________________________ 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 

UNIFESP-EPPEN 

 

_______________________________ 

Prof. Dr. Wagner de Melo Romão 

UNICAMP-IFCH 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos que resistem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 
Um doutorado é uma jornada solitária, mas que só se completa pelos muitos braços e mãos que 

se encontram neste caminho. No temor de esquecer algum nome, deixo aqui o registro dos que 

correram algumas milhas ao meu lado. Muito, muito obrigada. 

 

Meu orientador de tese e da vida, Mário Aquino Alves, estendidos à Eliana e a Lara. 

Meus pareceristas, Peter Kevin Spink, Gabriela de Brelàz e Wagner Romão. 

Meus companheiros e companheiras de jornada acadêmica, Anny Karine de Medeiros, Catarina 

Ianni Segatto, Cristina Toth Sydow, Deloise de Fátima Bacelar de Jesus, Eduardo de Lima Caldas, 

Eduardo Diniz, Fabiana Paschoal de Sanches Moura, Fábio Grigoletto, Felipe Iraldo Biasoli, 

Fernando Burgos, Fernando Nogueira, Ivan Mardegan, Marcus Vinicius Peinado Gomes, Otávio 

Prado, Oswaldo Gonçalves Junior, Patricia Cucio Guisordi, Patricia Laczynski, Rafael Murta, 

Raquel Sobral Nonato, Thomaz Barbosa, Tatiana Sandim, Ursula Dias Peres, Veronika Paulics. 

Meus companheiros e companheiras de Prefeitura Municipal de São Paulo, Anna Olímpia de 

Moura Leite, Bárbara de Oliveira Panseri, Beatriz Corales, Carolina Cutrupi, Daniella Pereira 

Enéas, Felipe de Paula, Mariana Rocha Oliveira, Marianna Sampaio, Marina Martins, Nathália 

Marques, Laila Bellix, Rodrigo Teixeira, Vanessa Spatafora. 

Meus companheiros e companheiras de Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Abdiel Lobo 

Oliveira, Davi Moreira, Fábio Freitas, Fernanda Shimizu, Flávia Agostini, Guilherme Guiral, 

Jeferson Celos, Lidiane Dias, Marcela Diorio, Marília Almeida, Melina Miranda, Paula 

Cavalcante, Rafaela Almeida. Agradeço especialmente à Juliana Carlos e ao Antonio Mafezolli 

Leite pelo apoio na jornada desta tese, que eu não teria completado sem estes auxílios 

fundamentais. Agradeço ainda o acolhimento incondicional que tive nas Regionais de São José 

dos Campos e do Vale do Ribeira, nas pessoas das servidoras Weena Ethel Katayose Almeida, 

Elaine Cristina Verdelli Fernandes, Cristiane Maria Lima, Graziela de Sousa Hermes e do 

servidor Denis Arteaga; e dos Defensores e Defensoras que pude entrevistar e dialogar. Essa tese 

fala muito de desmobilização, mas que alegria acompanhar a trajetória de mobilização em torno 

da atividade de vocês e ver que sim, temos caminhos! 

Meu chefe e interlocutor, Sinoel Batista, e todos e todas da equipe da QCP Consultoria, Projetos 

e Editora Ltda.  

Meus companheiros e companheiras de jornada holandesa, em especial meu orientador Erik-Hans 

Klijn e minhas colegas Ilona van Breugel, Noortje de Boer, Ellen Minkman e M. J. Nederhand. 

Agradeço ao meu primo Pavel Kramchaninoff pela acolhida familiar nas frias terras holandesas.  

Meus companheiros e companheiras de vida, Bárbara Lopez, Cintia Caravieri, Felipe Barbosa, 

Isis Semenzato, Leandro Amorim, Lucas Jordan Aguiar, Marina Jordan Aguiar, Marcus Toledo, 

Rainner Bergh, Vinicius Barbosa. 

Minhas companheiras de luta, Bethânia Suano, Caroline Miranda Sampaio, Cássia Fernanda da 

Silva, Cinthia Granja Silva, Flávia Spinelli Mezzarana, Jaqueline Santos da Silva Soares, Julia 

Mafra, Larissa D’Alkmin, Stella Damato, Katerina Volcov.  

Duas pessoas especiais que cuidaram muito da minha saúde física e mental durante a tese: 

Caroline Costa e Maira Lacerda. 

Minhas avós, Vera e Luiza, meus pais, Reinaldo e Priscila, minhas irmãs, Tatiana e Tania, e meus 

cunhados, Edimar e Guilherme. Tios, tias, primos e primas queridos: tio Rogê, tia Scheile, Lucas, 

Lari, Angela, tio Rona, tia Vilma, Luciano, Fábia, Ramon, Lilian, Mayla, tia Marli, tio Vagner, 

Denis, Andi, Derik, tio Alê, tia Roberta, Igor, Sofia, tia Fernanda, tio Paulo, Davi e Natan (ufa!). 

Meu companheiro nessa estrada, Arthur Thury Vieira Fisch, pela paciência e cuidado nos últimos 

meses. 

 

Agradeço a Fundação Getúlio Vargas e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES pelo financiamento integral do meu curso de doutorado e parcial do meu 

doutorado-sanduíche. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o centro da sala, diante da mesa, 

No fundo do prato, comida e tristeza. 

A gente se olha, se toca e se cala 

E se desentende no instante em que fala. 
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Tamara: Uhum. Então a Defensoria que existe hoje é uma 

Defensoria muito diferente da Defensoria que foi criada, não?  

[Entrevistado/a]: Eu acho que é muito diferente da Defensoria que 

a gente imaginou.  

 

 



 

 

 

Pichação realizada durante a Marcha Antifascista de 13.05.2017. A Marcha declarou “que 

denunciaram os crimes do velho Estado em sua escalada fascista de repressão contra o 

povo, (...) o desmonte dos direitos do povo e o genocídio do povo pobre e negro pela 

guerra civil reacionária em curso.” 1. Autor da imagem: Ariel Bravo. 

 

 

                                                 
1 SP: Milhares de manifestantes fazem combativa Marcha Antifascista. Disponível em: 

<http://www.andblog.com.br/sp-milhares-de-manifestantes-fazem-combativa-marcha-antifascista/#more-

10089>. Acesso em 11.nov.2017. 



 

 

RESUMO 

 

A expectativa sobre as instituições participativas criadas a partir da democratização do 

Estado brasileiro nos anos 1980 encontra-se frustrada pela baixa efetividade destes 

espaços em tornar práticas as demandas dos movimentos sociais e da sociedade civil. Esta 

tese estuda como a ressignificação da democracia e da participação popular, a partir da 

construção de autorreferências sistêmicas, é responsável pela desmobilização em torno 

dos espaços estatais de participação. As Conferências Públicas da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo – DPESP são o caso de estudo, pois a instituição é criada em 2006 

após ampla pressão dos movimentos sociais pela garantia do modelo de assistência 

jurídica público. Cerca de uma década depois, sociedade civil e movimentos sociais 

encontram-se desmobilizados em torno do órgão. No entanto, em algumas localidades 

específicas, movimentos sociais continuam mobilizados para as Conferências Públicas, 

em suporte a instituição. A existência destes dois padrões é explicada pela modelo nuclear 

de Regionais da DPESP, que permite que os efeitos contingenciais da organização social 

sejam maiores, nos locais onde esta ocorre. Através da análise da narrativa dos atores 

envolvidos neste processo, bem como a utilização de técnicas de mapeamento visual e 

temporal bracketing, sugeridas por Langley (1999), este trabalho avançou na teoria 

organizacional por relacionar a formação e manutenção de sistemas autopoiéticos com as 

trajetórias de dispersão e aproximação de membros de um sistema.  

 

Palavras-chave: sistemas complexos; participação popular; Defensoria Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The expectation about participatory institutions created after the democratization of the 

Brazilian State in the 1980s is frustrated by the low effectiveness of these spaces in 

making practical the demands of social movements and civil society. This thesis studies 

how the resignification of democracy and popular participation, based on the construction 

of systemic self-references, is responsible for the demobilization around the state spaces 

of participation. The Public Conferences of the Public Defender’s Office of the State of 

São Paulo - DPESP are the case of study, since the institution is created in 2006 after 

extensive pressure from social movements to guarantee the model of public legal 

assistance. About a decade later, civil society and social movements are demobilized 

around the organ. However, in some specific localities, social movements continue to be 

mobilized for the Public Conferences, in support of the institution. The existence of these 

two patterns is explained by the DPESP regional nuclear model, which allows the 

contingency effects of social organization to be larger where it occurs. Through the 

narrative analysis of the actors involved in this process, as well as the use of visual and 

temporal bracketing techniques suggested by Langley (1999), this work advanced in the 

organizational theory by relating the formation and maintenance of autopoietic systems 

with the trajectories of dispersion and approximation of members of a system. 

 

Keywords: complex systems; popular participation; Public Defender’s Office. 
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A abertura da VI Conferência Estadual da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(DPESP) aconteceu na noite de 10 de novembro de 2017, no auditório de unidade da 

instituição de ensino privada Universidade Nove de Julho (Uninove), situada na Zona 

Norte da cidade de São Paulo. Como parte da “plateia”, ou seja, o público que ocupa as 

cadeiras enfileiradas em frente ao palco do auditório, estavam os delegados e as delegadas 

eleitos nas Pré-Conferências realizadas nos meses anteriores em todo o estado. A mesa 

foi composta por Davi Depiné Filho, Defensor Público-Geral do estado; Alderon Costa, 

Ouvidor Geral Externo da DPESP; Juliana Garcia Belloque, primeira subdefensora 

Pública-Geral do Estado de São Paulo; Ana Paula Kayamori de Oliveira, corregedora-

geral da Defensoria Pública; Gustavo Ungaro, ouvidor-geral do Estado de São Paulo; 

Valter Farid Antonio Junior, procurador do Estado, assessor do Centro de Estudos da 

Procuradoria do Estado, representando o procurador geral do Estado, Elival da Silva 

Ramos; Eduardo Alex Barbin Barbosa, secretário municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania em exercício, representando o prefeito de São Paulo, João Dória; Antonio José 

Maffezoli Leite, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos; Leonardo 

Scofano Damasceno Peixoto, presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos; 

Américo Sampaio, sociólogo, membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria da 

Defensora Pública; Silvia Monteiro, auditora do Tribunal de Contas do Estado, 

representando o presidente conselheiro Sidney Beraldo; e Márcio Fernando Elias Rosa, 

secretário estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania. Homens e mulheres brancos e 

brancas, letrados, em sua maioria ocupando cargos de alto escalão em instituições 

públicas.  

Em suas falas, todos e todas ressaltaram a importância das Conferências Públicas da 

DPESP para o aprofundamento das estruturas democráticas do estado, além de apontar a 

grande relevância das demandas levantadas pelos presentes. Durante a fala de Gustavo 

Ungaro, um dos presentes na plateia, um senhor negro de meia idade, se levantou e, aos 

berros, se colocou contrário a forma com que o evento estava sendo conduzido. Queixou-

se da baixa representatividade da mesa, sem a presença de sequer um negro ou negra. 

Ungaro retomou a fala após a intervenção e a mesa prosseguiu como planejado 

inicialmente. Após as saudações iniciais, Américo Sampaio palestrou sobre a importância 

dos mecanismos de participação social para a gestão pública. Mais uma vez, sua fala foi 

interrompida por presentes no evento que questionavam a “teatralização” do evento, sem 

a participação efetiva da população. Alderon Costa, sentado ao lado de Américo, propôs 
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que, ao final da fala de Américo, uma nova mesa fosse montada a partir da reivindicação 

dos presentes, o que foi feito. Alderon solicitou que voluntários e voluntárias fossem até 

o palco e participassem de uma abertura simbólica do evento pela sociedade civil. 

Compuseram a mesa Alderon Costa, Américo Sampaio, Juliana Belloque e sete 

representantes da sociedade presente, sendo seis mulheres, destas cinco negras, e um 

homem negro. Cada um teve direito a fala, ocasião em que ressaltaram a importância de 

ocupação dos espaços de participação pelos movimentos e pela sociedade civil e 

denunciaram o genocídio da população negra no país, além de criticarem duramente a 

mudança no modelo de eleição do Ouvidor Geral Externo da DPESP e a ausência dos 

membros da primeira mesa durante a fala da segunda, inclusive durante a palestra de 

Américo Sampaio. 

Eu, autora dessa tese, acompanhava o evento como parte das atividades de campo desta 

pesquisa. A expectativa era que a abertura transcorresse da forma protocolar, como de 

fato ocorria até a primeira interrupção. Em um estudo focado em dinâmicas de 

desmobilização social, a grata surpresa: existem os que estão cansados, desencantados; 

mas também existem os inconformados que não admitem serem tratados como plateia em 

eventos em que deveriam ser atores principais.   

 

--- 

 

A explosão da participação popular nas instituições governamentais brasileiras foi 

acompanhada de uma revisão crítica sobre seus próprios limites2. A estratégia de 

democratização do Estado a partir destes espaços surge num momento de grandes 

expectativas da sociedade civil com o fim do regime militar que dominou o país entre 

1964 e 1985. Ou seja, as instituições participativas eram tidas como uma das grandes 

apostas para a consolidação da democracia no país, principalmente pelos movimentos 

                                                 
2 “Nos últimos oito anos, estas formas de participação, cuja presença era fundamentalmente local, 

expandiram-se para o plano nacional, durante o governo Lula. Esse conjunto de fenômenos aponta na 

direção da presença de formas ampliadas de participação na democracia brasileira. No entanto, se tal 

literatura tem a seu favor a presença de experiências de participação em diversas partes do Brasil, ela 

também necessita mostrar o papel das formas de participação na operacionalidade da democracia. Essa é a 

possível origem do assim chamado “problema da efetividade” que tem despertado, crescentemente, a 

atenção dos estudiosos da área de participação (TATAGIBA, 2002; ABERS; KECK, 2006; COELHO, 

2004; AVRITZER, 2007; CUNHA, 2007a; CORTES, 2011).” (AVRITZER, 2011). 
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sociais que passaram mais de 20 anos na clandestinidade e finalmente teriam vias 

institucionais para influenciar a formulação das políticas públicas. Conforme relatam 

Romão (2015) e Szwako (2012): 

Boa parte dos atores e movimentos sociais ligados à conquista do direito 

à participação investiu no aprofundamento e na proliferação de espaços 

participativos. E esse investimento se deu com base em múltiplas 

trajetórias, relações, filiações e cruzamentos institucionais (…). No 

entanto, no bojo desses processos e trajetórias, desses investimentos e 

cruzamentos que levaram ao adensamento da esfera participativa, os 

sentidos e contextos da participação se transformaram. (Szwako, 2012: 

14) 

 

Assim, aos poucos os instrumentos de participação existentes foram se 

metamorfoseando e crescendo em número, nos municípios, estados e 

no nível nacional, de maneira a serem elementos estruturadores da 

descentralização de políticas públicas em turno desde a década de 1980. 

No entanto, as expectativas de determinados setores da sociedade civil 

e mesmo de burocratas e membros de governos sobre a participação 

institucional foi se mostrando, ao longo do tempo, em seu processo de 

implementação, como algo em geral pouco producente. (Romão, 2015: 

41) 

 

No bojo da fala de Romão (2015), conforme se dava a expansão das instituições 

participativas pelo país, os movimentos sociais que auxiliaram em sua construção se 

questionavam sobre os limites de atuação naqueles espaços. As avaliações feitas pelos 

próprios movimentos e pela Academia – muitas delas citadas ao longo desta tese – 

colocam que os espaços de participação se apresentam como pouco efetivos, cumprindo, 

muitas vezes, uma função protocolar frente as estruturas governamentais, com pouca 

ressonância nas práticas institucionais. Neste contexto, a reavaliação do sentido de 

existência daqueles espaços e da atuação dos movimentos nestes foi a consequência 

lógica: “o que estamos fazendo aqui?”; “por que continuar investindo nestes espaços?” 

(Szwako, 2012). Ou, como colocado por Grzybowski (2004: 14): 

Muitos movimentos, grupos e organizações da sociedade civil 

acreditaram nas possibilidades abertas por antigos e novos canais de 

participação, institucionais ou não. Mas [...]” – a série de ‘poréns’ 

estava só começando – “pouco ou nada temos conseguido até aqui”.  

 

Esta tese investiga o movimento de dispersão dos atores da sociedade civil dos espaços 

institucionais de participação, que será chamado de desmobilização. Este termo e este 

conceito serão centrais no desenvolvimento da tese. Observa-se, atualmente, um 
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desencantamento com as possibilidades efetivas de atuação dos movimentos sociais nos 

espaços de participação, levando, em alguns casos, ao abandono e esvaziamento dos 

mesmos. Espaços de participação esvaziados deixam de cumprir com o propósito inicial 

de democratização do Estado e aproximação dos entes governamentais dos problemas 

enfrentados cotidianamente pela sociedade. Assim, a desmobilização demonstra não só a 

crise da estratégia participativa, mas também uma incapacidade de aprofundamento 

democrático das estruturas governamentais brasileiras. 

Trata-se aqui de um tipo específico de desmobilização, conectada diretamente a ação 

nestes espaços institucionais. Isso quer dizer que a desmobilização aqui estudada não 

encerra as possibilidades de mobilização em outros espaços, como, por exemplo, em 

espaços comunitários ou auto organizados – apesar dessa característica, este estudo se 

foca exclusivamente na movimentação dentro dos espaços estatais. Também é importante 

pontuar que, enquanto alguns se desmobilizam, outros grupos e interesses continuam 

mobilizados, especialmente os que já ocupam, tradicionalmente, espaços estratégicos. 

Esta tese se refere a mobilização dos atores que historicamente não fazem parte da esfera 

governamental brasileira e que usualmente se encontram apartados do diálogo com os 

atores políticos. É importante fazer esta distinção, pois existe a possibilidade de a 

desmobilização deste grupo de atores estar relacionada com a mobilização de outros 

grupos, ainda que não nos mesmos espaços. E por último, se consideramos a 

desmobilização como a antítese do processo de mobilização, conceito este que será 

aprofundado no aporte teórico deste trabalho, pode-se entender que reconhecer a 

desmobilização de determinados atores, em determinados espaços, pode permitir uma 

mudança de estratégia, ao invés do abandono se seu propósito inicial.  

A desmobilização será visitada, neste estudo, pelo viés das trajetórias. Considera-se a 

desmobilização como processo resultante dos trajetos assumidos por cada um dos atores 

e espaços envolvidos na participação popular, a partir das interações efetivadas entre 

atores, nos espaços. A trajetória pretende, então, uma visão antirreducionista dos 

problemas sociais: ao invés de olharmos a “foto”, temos que compreender o “filme”, sem 

dividi-lo em pequenas caixas ou setores, de forma a se tornarem menos complexos.3 

                                                 
3 Importante ressaltar que esta opção não pretende se aproximar do conceito bordieusiano de “trajetória de 

vida”, associado ao conceito de habitus dos indivíduos.  
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A primeira lente de aproximação à questão da desmobilização parte do caráter 

basicamente interacional dos espaços de participação institucional. A criação destes 

espaços está baseada no princípio deliberativo para tomada de decisões, que são 

partilhadas entre governo e sociedade civil. Ou seja, é reconhecido que o governo, por si 

só, não detém todas as respostas para os problemas públicos, que podem ser aperfeiçoadas 

mediante esta interação. O movimento de confluência entre governo e os demais setores 

para a solução de problemas públicos está inscrito na discussão sobre governança, que 

toma a agenda de pesquisa do setor público a partir dos anos 1980 (Capella, 2008), e se 

consolida num momento de recrudescimento do papel do Estado e avanço de dois 

movimentos paralelos: ampliação das esferas democráticas e ampliação da participação 

do mercado nas atividades estatais, ou da implantação das políticas de cunho neoliberal 

no mundo e especialmente na América Latina, com o patrocínio ideológico do Banco 

Mundial (Fonseca, 2011). No bojo destas reformas, o Estado passa a ser visto como 

articulador e mediador das relações sociais, e não mais como o único ente legítimo para 

a tomada de decisão e produção de políticas públicas (Majone, 1999). Contudo, esta não 

é uma fórmula mágica e pronta a ser aplicada em qualquer contexto, e muito menos aceita 

de forma ampla. Wagenaar (2007: 30) explica: 

However, the fact that citizens and local officials collaborate does not 

automatically imply that they do this in an open, reciprocal, discursively 

democratic way. Although many theorists subscribe to the ideal of a 

participatory, deliberative mode of governance (Benhabib, 1996; 

Cohen, 1996; Forester, 1999; Gutmann & Thompson, 1996; Healy, 

1997; Innes & Booher, 2003), it has also met with considerable 

skepticism as to its practical feasibility. In particular, it has been 

questioned to what extent, given its emphasis of reaching agreements, 

deliberative democracy is able to deal with the kind of deep, structural 

conflict and power differentials that characterize our pluralistic 

society.4 5 

 

                                                 
4 Neste trabalho, optou-se por manter a versão original das citações, quando em língua estrangeira, com 

tradução para o português em nota de rodapé. 
5 “No entanto, o fato de cidadãos e oficiais locais colaborarem não significa que eles o fazem de uma 

maneira aberta, recíproca, democraticamente discursiva. Apesar de muitos teóricos subscreverem ao ideal 

de um modo de governança deliberativo e participativo (Benhabib, 1996; Cohen, 1996; Forester, 1999; 

Gutmann & Thompson, 1996; Healy, 1997; Innes & Booher, 2003), ele também tem encontrado 

considerável ceticismo em relação a sua aplicabilidade prática. Em particular, tem sido questionado em 

qual extensão, dada a ênfase em atingir acordos, a democracia deliberativa é capaz de lidar com os tipos de 

conflitos estruturais profundos e as diferenças de poder que caracterizam a nossa sociedade plural.” 

(Tradução minha). 
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Os atores que se encontram nos espaços institucionais de participação partem de 

condições prévias bastante diferenciadas. Enquanto os atores governamentais têm a 

possibilidade de atuar de forma homogênea e a partir do domínio da informação técnica 

sobre as políticas públicas (Crantschaninov, 2012), os atores da sociedade civil podem ter 

diversos backgrounds e um nível de acesso à informação bastante diferenciado. Ou seja, 

as condições estruturais da participação influenciam nos resultados destes espaços. Ainda 

por Wagenaar (2007: 30-31): 

Also, the representational claims of deliberative, participatory schemes 

have been questioned, as they seem to ignore deep-seated, structural 

inequalities that make it difficult for some groups to get their arguments 

heard (Sanders, 1997, p. 349) and to privilege male, white, well-

educated participants who are able to articulate their interests in a public 

setting (Hartman, 2000; Stokkom, 2003). In addition, some authors 

question the possibility of deliberative schemes to survive contact with 

state institutions. Dryzek (2000), who is downright skeptical about the 

prospects of successful deliberation between citizens and state officials, 

seems to consider any sustained contact between these two groups as 

the kiss of death for genuine deliberation. 6 

 

Existe uma complexidade inerte ao processo participativo que não parece estar sendo 

devidamente considerada pelos promotores destes espaços. Não é possível conduzir um 

processo de deliberação legítimo quando os atores envolvidos não se encontram no 

mesmo patamar de informação e poder. Neste sentido, a desmobilização parece ser uma 

consequência lógica, decorrente da dificuldade de gerenciamento de um esquema de 

governança complexo. Este será o segundo aporte teórico desta tese, desenvolvido após 

a discussão sobre o conceito de desmobilização. 

A complexidade existente na tentativa de estabelecimento de um esquema de governança 

inovador se torna ainda mais evidente se consideramos que, para além das desigualdades 

estruturais que permeiam sua construção, cada ator pertence a um sistema que contém 

seus próprios referenciais de interpretação dos sentidos da participação, da deliberação e 

dos espaços em que estas ocorrem. Na teoria de sistemas complexos, esses sistemas são 

                                                 
6 “Ainda, as reivindicações de arranjos participatórios e deliberativos tem sido questionados, na medida em 

que eles parecem ignorar desigualdades estruturais arraigadas, que fazem com que alguns grupos tenham 

dificuldade de serem ouvidos (Sanders, 1997, p. 349) e privilegiam participantes homens, brancos e bem-

educados, capazes de articular seus interesses num arranjo público (Hartman, 2000; Stokkom, 2003). 

Adicionalmente, alguns autores têm questionado a possibilidade de arranjos deliberativos sobrevierem em 

contato com instituições estatais. Dryzek (2000), que é um cético pessimista em relação às possibilidades 

de deliberação bem-sucedida entre cidadãos e burocratas estatais, parece considerar qualquer contato 

sustentado entre os dois grupos como o “beijo da morte” para a deliberação genuína. ” (Tradução minha). 
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chamados de autopoiéticos, aqueles que utilizam referenciais internos para a tomada de 

decisões, inclusive para determinar os padrões de interação com outros sistemas 

(Luhmann, 1995). Não são sistemas completamente fechados, mas fechados 

operacionalmente, ou seja, recebem estímulos de seu ambiente externo, mas os 

processam de acordo com suas próprias referências internas.                          

Quando dois sistemas autopoiéticos são partes de um processo deliberativo, este será mais 

ou menos bem-sucedido na medida em que os sistemas partilharem dos mesmos códigos 

de referência operacional. Sistemas que contém grandes divergências interpretativas terão 

maior dificuldade de atuação conjunta, exatamente por não partilharem referenciais 

comuns (Neves, 2005). 

Estas divergências interpretativas emergem no contexto de criação das instituições 

participativas no Brasil, pela forte oposição da sociedade civil ao projeto de Estado 

existente até então. Os sentidos construídos durante a Ditadura Militar pelos movimentos 

sociais eram desconexos das movimentações no interior dos governos. De acordo com 

Romão (2015: 42): 

A indicação, em alguns artigos da CF-88, da necessidade de 

participação da sociedade/comunidade nas deliberações sobre e na 

formulação de políticas públicas (…) tem como elemento implícito a 

ideia de que a sociedade é um ente à parte do Estado, à parte dos 

governos, mas que deve, legitimamente, atuar em conjunto com eles na 

formulação e deliberação sobre políticas públicas e, ademais, no próprio 

controle das ações do Estado.  

Tal situação de separação entre Estado e sociedade foi reforçada pela 

literatura sobre o tema que se desenvolveu no Brasil nos anos 1990. 

Pressupunha-se que, no ambiente democrático que aos poucos se 

firmava, a sociedade iria atuar de maneira não só a afirmar sua (nova) 

autonomia – uma vez que se tratava de uma sociedade civil renovada 

pelas movimentações autonomistas ocorridas no final da década de 

1970 e início da década de 1980 – mas também a modificar a estrutura 

de um Estado autoritário, que passara mais de vinte anos em um regime 

de exceção, impondo uma nova cultura política democrática no país 

(AVRITZER, 1996).   

 

A construção do sistema de referenciais dos sistemas envolvidos no processo 

participativo e a maneira com que cada ator significa esse processo influencia na maneira 

em que estes se envolvem e se mobilizam para tal. Dessa maneira, a terceira chave teórica 

a ser desenvolvida nesta tese é a autopoiese sistêmica e a ressignificação dos espaços 
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participativos pelos sistemas que os compõe a partir de seus sistemas diferentes de 

autorreferência.  

Assim, o objetivo dessa tese é compreender a trajetória de mobilização e desmobilização 

dos espaços institucionais de participação social e as chaves explanatórias deste 

movimento, a partir da análise das dinâmicas interacionais existentes nestes espaços e da 

autorreferência sistêmica. Mais especificamente, esse objetivo pode ser traduzido na 

seguinte pergunta de pesquisa:  

 

Como a autorreferência sistêmica é responsável pela ressignificação da mobilização 

em espaços estatais de participação? 

 

Coloca-se, então, a relevância da trajetória para compreensão deste processo, ainda mais 

em associação com a teoria de sistemas complexos. A escolha deste aporte teórico aponta 

para uma visão inovadora no campo de Administração Pública dos desafios das práticas 

de democracia participativa, já que consideram que a ressignificação é fruto dos percursos 

formados nestes espaços, que são conduzidos de forma ímpar em cada caso, exatamente 

pela complexidade sistêmica de cada um deles. Quando recortamos a tese pelo viés do 

reconhecimento de sua complexidade, cria-se um paralelo com a teoria da dependência 

da trajetória (path dependence). 

Na dependência da trajetória, as ações de um sistema estão determinadas pelas escolhas 

feitas em seu momento de emergência ou criação, de forma a organizar a variedade de 

opções disponíveis no momento de formação institucional (Gains, John e Stoker, 2005; 

Peters, 1999). 

 Todas as ações ocorridas no interior de um sistema serão invariavelmente condicionadas 

pelo contexto histórico que o persegue. Tanto para o path dependence quanto para os 

sistemas complexos, a trajetória importa. A diferença está na natureza dos 

constrangimentos à evolução do sistema. 

Na perspectiva da dependência da trajetória, os sistemas podem acabar estagnados por 

fatores externos ao próprio sistema, ou seja, o seu lock-in está fora dos elementos que o 

compõem. Para os sistemas complexos, a quantidade de retroalimentações do próprio 

sistema pode ser tão grande que o sistema se estagna por si só:  
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Por fim, uma última fonte de dependência da trajetória específica à 

política diz respeito, segundo Pierson, à complexidade e opacidade 

intrínsecas ao funcionamento do universo político.  O autor afirma que 

atores que operam em contextos sociais de alta complexidade e 

opacidade, como o ambiente político, filtram e agregam novas 

informações de uma maneira enviesada, em favor de mapas mentais 

prévios de que já disponham.  Em outras palavras, eles incorporariam 

apenas as informações que confirmassem e reforçassem seus mapas 

mentais e visões de mundo já estabelecidos, descartando as informações 

dissonantes. Segundo Pierson, o desenvolvimento de uma compreensão 

social básica pelos indivíduos envolve altos custos fixos e efeitos de 

aprendizagem, o que gera um processo de feedback positivo em que a 

tendência é a de reproduzir mapas mentais previamente estabelecidos 

em momentos posteriores. No âmbito de atuação dos grupos ocorreria 

um processo similar, na medida em que as ideias seriam compartilhadas 

entre seus membros de modo a criar externalidades de rede (efeitos de 

coordenação) e expectativas adaptativas. 

Em suma, para Pierson o elemento central de um processo histórico que 

gera dependência da trajetória é o feedback positivo engendrado pelo 

mecanismo de retornos crescentes. Cada passo sucessivo na mesma 

trajetória aumenta as chances de que uma instituição ou política 

particular seja repetida e/ou tenha ampliada a magnitude de suas 

manifestações subsequentes. (Bernardi, 2012: 154) 

 

Luhmann (2012) discorre sobre essa questão ao contrastar as teorias evolutivas com as 

teorias da complexidade. As teorias evolutivas tradicionais consideram que os elementos 

de um sistema, que se encontravam desorganizados em um determinado momento, 

passam a estarem cada vez mais organizados ao longo do tempo e mais adaptados ao 

ambiente. Tal fenômeno não é possível para Luhmann. Para ele, as relações entre sistemas 

existem, e podem se tornar mais complexas ao longo do tempo, à medida em que os 

acoplamentos estruturais aumentam.  

For this reason, we can no longer accept a theory of progress. We can 

no longer formulate a belief in its own superiority for the modern, 

differentiated world or society in opposition to primitive forms. (…). 

The theory offers no basis for such a claim that would come close to the 

justifications that were still present, within limits, in the old theory of 

nature. The only thing that is left is astonishment over the fact that 

things still function in the way they do and that there is still autopoiesis 

under conditions of high complexity.7 (Luhmann, 2012: 96) 

 

                                                 
7 “Por esse motivo, não podemos mais aceitar uma teoria do progresso. Não podemos mais formular uma 

crença em sua própria superioridade para o mundo ou sociedade moderna e diferenciada em oposição às 

formas primitivas. (...). A teoria não oferece base para tal reivindicação que se aproximaria das justificativas 

que ainda estavam presentes, dentro dos limites, na velha teoria da natureza. A única coisa que resta é o 

espanto com o fato de que as coisas ainda funcionam da maneira que elas funcionam e que ainda há 

autopoiese em condições de alta complexidade.” (Tradução minha.) 
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Na nota metodológica desta introdução serão apresentadas as contribuições das teorias 

organizacionais no estudo de processos e trajetórias. Acredita-se que esta tese é capaz de 

contribuir para o campo de teorias organizacionais pela inovação no tema, dado o baixo 

número de estudos existentes sobre desmobilização; pela opção de investiga-la a partir da 

teoria de sistemas complexos, ainda pouco utilizada nos estudos de administração 

pública; e pela metodologia focada em trajetórias, o que também se coloca como inovação 

no campo de teoria organizacional. 

Além da discussão metodológica, ainda será apresentada, neste capítulo, um panorama 

da construção dos espaços estatais de participação no Brasil e o estudo de caso empírico, 

os Ciclos de Conferências Públicas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – 

DPESP. 

 

Espaços estatais de participação no Brasil 

 

O ponto de inflexão da trajetória da participação popular no Brasil se dá através da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que representa o fim do regime militar 

(1964 – 1985) e a consolidação das instituições democráticas brasileiras. Este é um 

momento de grande tensão entre sociedade civil e Estado, até então insulado e apartado 

da realidade da maior parte da população brasileira. As estratégias participativas 

representavam o rompimento com este modelo, sendo postas grandes expectativas sobre 

as possibilidades então criadas com a reconciliação com as práticas democráticas.  

Esta movimentação não é exclusiva do Brasil. Existe uma crise mundial ligada a 

representatividade dos espaços governamentais, que Santos (2002) define como a crise 

de dupla patologia: a crise da participação em si, pelos altos índices de absenteísmo nos 

processos eleitorais, e da representação, dado que os cidadãos se sentem cada vez menos 

representados. Schmitter (2016) é ainda mais crítico e entende que a verdadeira ameaça 

à democracia contemporânea não é mais o “temido comunismo”, mas algo muito mais 

maligno e subversivo: anomia, 

defined as a condition in which individuals feel alienated and 

purposeless because they lack shared standards, values and/or ideals.  

To put it into political terms, it is a condition in which citizens have lost 

their sense of belonging to a specific and meaningful political group 

and gained the impression of being exploited by privileged groups that 
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impose their own – self-serving – rules and values.  In short, the anomic 

citizens of REDs [“real-existing” democracies]8 are both rootless and 

resentful.  When they act politically (if they do at all), it will be due to 

a sense of momentary allegiance or a confluence of disparate factors.9 

(Schmitter, 2016: 02) 

 

Como as democracias dependem da competição e cooperação entre indivíduos que se 

mobilizam em torno de interesses comuns, a anomia social representaria seu fim e 

também uma possível “vitória” das elites políticas estabelecidas, pois a divisão existente 

na sociedade os tornariam mais simples de manipular ou até mesmo ignorar. É a partir do 

reconhecimento da exaustão da representação minimalista ou liberal, exercida somente 

através dos momentos eleitorais, que novos modelos e práticas começam a ser ensaiados 

e experimentados.  

No entanto, a inexistência de espaços organizados de participação no interior do Estado 

não exprime uma desorganização da sociedade ou dos movimentos sociais. Na verdade, 

a queda do regime militar e o modelo democrático posteriormente formulado são 

creditados à pressão exercida pelos movimentos para tal. Cury (2008: 297) explica: 

De todo modo, a realidade pré-88 já vinha conhecendo essa luta entre o 

velho e o novo, por já abrigar uma sociedade civil que deixava de ser 

"gelatinosa". Constituía-se uma nova esfera pública democrática, tanto 

para combater o poder governamental antidemocrático como para 

reivindicar as várias faces da democratização, aí incluída a do Estado. 

Novos sujeitos políticos surgiam com projetos diferentes para o futuro. 

Firmava-se a convicção de que o Brasil não tinha incompatibilidade 

com a organização da vida democrática e a democracia política poderia 

conviver com justiça social. 

 

Criar espaços de participação dentro da estrutura estatal era uma forma de resistência 

contra a opressão do Estado e também de reconhecimento da diversidade de atores 

populares que querem ser reconhecidos enquanto cidadãos. A constituição do movimento 

                                                 
8 O conceito de “Real-Existing” Democracy (Democracia Realmente Existente) é desenvolvido por 

Schmitter em diversos artigos entre 2007 e 2011. O autor considera que as REDs possuem três 

características básicas: ela se auto intitula democrática; ela é reconhecida por outras democracias como 

sendo “uma delas”; e a maior parte dos cientistas políticos aplicando critérios padrões as definiriam como 

uma democracia (SCHMITTER, 2011). 
9 “Definida como uma condição em que os indivíduos se sentem alienados e sem propósito porque não 

possuem padrões, valores e/ou ideais compartilhados. Para colocar isso em condições políticas, é uma 

condição em que os cidadãos perderam o senso de pertencer a um grupo político específico e significativo 

e ganharam a impressão de serem explorados por grupos privilegiados que impõem suas próprias regras e 

valores. Em resumo, os cidadãos anônimos dos REDs [democracias realmente existentes] não têm raiz nem 

ressentimento. Quando eles agem politicamente (se o fizerem), será devido a uma sensação de lealdade 

momentânea ou a uma confluência de fatores diferentes.” (Tradução minha) 
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social enquanto sujeito político num período de intensa repressão faz com que se crie uma 

cisão bem delineada entre o que é movimento e o que é estrutura governamental, cada 

qual com suas características, fazeres e linguagens.  Sader (2001: 199) diz: 

Os movimentos sociais tiveram de construir suas identidades enquanto 

sujeitos políticos precisamente porque elas eram ignoradas nos cenários 

públicos instituídos. Por isso mesmo o tema da autonomia esteve tão 

presente em seus discursos.  

 

A construção em oposição ao governo faz com que a tarefa de constituição dos espaços 

de participação se torne bastante complexa, pois demanda que estes atores dialoguem 

num espaço (teoricamente) de coprodução. Traçar esse histórico é fundamental para 

entender quais são as lógicas de funcionamento que determinam os processos 

interacionais na nova estrutura política do país. Valla (1998: 08) comenta: 

Embora o termo participação popular seja hoje utilizado 

universalmente, sua aplicação tem um significado especial para a 

América Latina. A própria ideia de uma participação popular surge, 

justamente, para se distinguir de outra concepção de sociedade, onde 

quem tem estudo e recursos aponta o caminho ‘correto’ para as classes 

populares. A ambiguidade do termo não vem somente das várias 

interpretações que poderiam resultar do seu uso, mas também do fato 

de que a tradição autoritária da América Latina, e do Brasil, contamina 

tanto os grupos conservadores, como também, frequentemente, os 

progressistas. Há uma busca de controle das populações que moram nas 

periferias dos grandes centros e trabalham e moram nas áreas rurais. 

Controle com a finalidade de pôr em prática as suas concepções de 

como deve ser a sociedade brasileira. 

 

É a partir das experiências de conselhos populares (Szwako, 2012) que o Brasil vive uma 

intensa fase de experimentalismo democrático. Daí surgem os conselhos de políticas 

públicas, conferências de políticas públicas, audiências públicas e mecanismos de 

operação conjunta do orçamento público, como os Orçamentos Participativos. Enquanto 

os conselhos de políticas públicas (em nível municipal) são provavelmente a estrutura 

participativa mais disseminada no Brasil10, as conferências públicas se tornam parte da 

rotina governamental em nível federal a partir do primeiro governo Lula (2003 – 2006), 

momento em que passam a ser realizadas periodicamente, focando especialmente nos 

direitos das minorias políticas, como indígenas, pessoas com deficiência, mulheres e 

                                                 
10 Segundo o IBGE (2010), existiam, em 2009, 27.776 conselhos setoriais distribuídos em 5.565 

municípios, englobando áreas como saúde, educação, cultura, assistência social, meio ambiente, defesa de 

minorias, juventude e outros. 
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jovens (Pogrebinschi, 2012). Como as conferências públicas federais normalmente são 

resultantes de processos de mobilização nos estados e municípios, sua realização 

demanda também a participação nos demais entes federados. Além disso, Wampler 

(2008) indica que pelo menos 100 municípios brasileiros já adotaram mecanismos de 

formulação participativa do orçamento público.   

Todos esses mecanismos carregam uma grande expectativa dos movimentos sociais em 

se constituírem em espaços de deliberação conjunta, e que passassem a ser uma via 

institucional de comunicação entre Estado e sociedade civil, sociedade esta que passaria 

a ter um papel preponderante nas decisões governamentais – seja na formulação, seja na 

alocação de recursos, e até na avaliação das políticas públicas implementadas11. No 

entanto, a avaliação geral da Academia é que os mecanismos de participação estatais 

pouco tem contribuído na gestão de políticas públicas, ou até mesmo funcionado como 

canalizador das demandas da sociedade para o governo. Ou seja, muitas das expectativas 

criadas em torno destes espaços se encontram frustradas12. Diversos estudos se 

propuseram a compreender possíveis motivos para tal e também suas consequências para 

a democracia. Um dos debates existentes é sobre a representatividade de tais espaços, isto 

é, em que medida o debate dentro deles representa a sociedade civil como um todo. A 

conexão existente entre os ocupantes destes espaços (conselheiros, delegados, entre 

outros) e seus grupos de origem acaba por reproduzir a lógica da democracia 

representativa existente até então – e que deu origem à crise de representatividade da 

mesma. Isso reflete a grande dificuldade de alteração da lógica da política não só na 

administração pública, mas em todos os espaços sociais. Gurza Lavalle, Houtzager e 

Castello (2006) acreditam que a falta de diálogo entre as partes e de accountability dos 

espaços de participação os transformam em qualquer outro espaço governamental não-

participativo. Os representantes envolvidos acabam por ser uma “amostra” da população, 

sem de fato agirem em seu nome (Crantschaninov, 2011).  

Dessa forma, os espaços de participação promovidos pelo Estado não agem em sua função 

deliberativa, mas como espaços de consulta ou, ainda, informativos das ações 

governamentais, outra crítica recorrente – a predominância do governo dentro destas 

esferas. Isso se dá principalmente pela facilidade governamental em atuar conjuntamente, 

                                                 
11 A discussão sobre a implementação das políticas públicas em parceria com a sociedade civil faz parte de 

outro debate sobre participação popular, próximo das discussões sobre governança e reforma do Estado. 

Não havia um debate proeminente, neste momento, sobre esta possibilidade.  
12 A discussão inicial dessa pesquisa apresenta alguns pontos destacados pela Academia neste sentido.  
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de forma estruturada, enquanto os representantes dos movimentos sociais ou das 

categorias envolvidas apresentam uma diversidade de opiniões, demandas e estratégias 

de ação. O governo também detém, geralmente, a maior parte das informações sobre a 

política pública tratada, reforçando a assimetria informacional existente entre as duas 

partes. A própria disputa existente entre os diversos movimentos sociais acaba por 

fortalecer os representantes governamentais, que usualmente seguem a mesma linha de 

pensamento. Existe uma dificuldade dos próprios participantes em construir uma solução 

conjunta que leve em conta a complexidade existente naquele contexto.  

Além do mais, como é o governo que detém a prerrogativa sobre a gestão das políticas 

públicas, garantir que exista uma abertura efetiva é bastante complexo, mas significa uma 

total reestruturação nas relações de poder com a sociedade. Segundo Souza (2001: 92), 

No que se refere à burocracia, a maior parte da literatura atesta sua 

resistência inicial [...], mas afirma que existem formas de superá-la. 

Santos (1998), por exemplo, argumenta que os burocratas também estão 

sendo submetidos a um processo de aprendizagem quanto à 

comunicação e ao diálogo com os cidadãos, que são leigos em matéria 

orçamentária. Santo admite, todavia, que o caminho da tecnoburocracia 

para a tecnodemocracia é acidentado. 

 

Com isso, a efetivação do compartilhamento do poder fica prejudicada, principalmente 

em um sistema que reproduz o acesso desigual, como acontece nas estruturas políticas 

tradicionais. Processos conduzidos em dias de semana, em horários inacessíveis para a 

maior parte da população, ou com uma carga técnica muito específica (Crantschaninov, 

2011) afastam os “comuns” dos espaços que lhes deveriam ser por conquista. De acordo 

com Coelho (2007: 79), 

Argumenta-se que as desigualdades que permeiam a estrutura 

sociopolítica — desigualdades no acesso à informação, na capacidade 

de influenciar o governo e na capacidade de organização — restringem 

a participação política, o que reforça a desigualdade, aprofundando o 

déficit de representação de atores já em desvantagem (cidadãos com 

baixo nível de renda, de educação e de acesso à informação, por 

exemplo). Os processos participativos poderiam gerar, por essa razão, 

novas formas de exclusão e acarretariam riscos como “o controle dos 

organismos decisórios pelos grupos mais ativos e estabelecidos”. 

 

Os espaços participativos, que deveriam servir como equilíbrio para o viés tecnocrático 

governamental, acabam por reproduzir essa lógica, desconsiderando a complexidade 
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existente nas relações estabelecidas dentro deles. Um dos desafios dessa tese é desvendar 

como se dá esse processo.  

Sumariamente, Abers e Keck (2007) apontam quatro aspectos responsáveis pelo 

“desencantamento” (da qual pode decorrer a desmobilização) com os espaços estatais de 

participação: a ligação frágil entre sociedade civil e os ocupantes dos espaços 

participativos; a tendência elitista dos participantes destes espaços; a imposição da agenda 

dos espaços pelo governo; e a dificuldade governamental em abrir mão de suas 

prerrogativas. 

A instituição participativa, democrática, pluralista, com representação equânime de 

interesses ficou no imaginário e nas expectativas dos que lutaram pela redemocratização 

do país nos anos 1970 e 1980. Isso não quer dizer que não houve nenhum avanço. A 

própria existência e disseminação destes pelo Brasil (e até no exterior, como no caso do 

Orçamento Participativo) é fruto da organização dos movimentos sociais e representam 

um marco fundamental para o avanço da democracia em todo o país, especialmente em 

nível municipal, que passa a ser ente federado com a Constituição Federal de 1988, e 

torna-se a instância propulsora de inovações governamentais por todo o país. O que se 

faz urgente é repensar a lógica dominante destes espaços a partir de suas dinâmicas 

interacionais, a fim de promover seu avanço, pelo reconhecimento – e aproveitamento – 

de sua complexidade. 

  

As Conferências Públicas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

 

É decorrente da abordagem qualitativa a seleção de estudos de caso (Duarte, 2002). Nesta 

tese, buscou-se a seleção de caso(s) que apresentem: a) um número significativo de 

interações, ou seja, de atores e relações entre estes; b) que estes atores estejam envolvidos 

em processos deliberativos promovidos pelo Estado, para solução de problemas comuns; 

c) que os produtos dos processos deliberativos possam ser consultados e utilizados como 

elementos da trajetória desta participação. 

Destarte, ressaltou-se como possíveis objetos de pesquisa as Conferências Públicas da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, doravante denominada Defensoria Pública 

ou DPESP. Em 2015, foi realizado o V Ciclo de Conferências, estando disponível o 
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registro deste e dos quatro ciclos anteriores no próprio endereço eletrônico institucional 

da organização. O primeiro ciclo data de 2007, ou seja, é possível acompanhar, de forma 

retrospectiva, pelo menos uma década de histórico institucional de participação.  

A Constituição Federal de 1988 garante, fundamentalmente, que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos 

(Brasil, 1988).  No Art. 24º, coloca que é competência da União e dos Estados legislar 

sobre assistência jurídica e Defensoria Pública. Ainda, no Art. 134º, descreve que a  

Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento 

do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial 

e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e 

gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 

Constituição Federal.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

80, de 2014) (Brasil, 1988). 

 

Ou seja, a função majoritária das Defensorias Públicas Estaduais é garantir o acesso à 

Justiça a todos que comprovarem a insuficiência de recursos. Neste sentindo, se inserem 

em um Sistema de Justiça nacional tradicionalmente hierarquizado e elitizado, em 

descompasso com a realidade brasileira (Faria, 2004: 104, 105): 

Em termos históricos, desde seus primórdios no Brasil colonial, como 

instituição de feições inquisitórias forjadas pelo Estado português a 

partir das raízes culturais da Contra-Reforma, com seus prazos, 

instâncias e recursos, o Judiciário sempre foi organizado como um 

burocratizado sistema de procedimentos escritos. Em termos 

funcionais, foi concebido para exercer as funções instrumentais, 

políticas e simbólicas no âmbito de uma sociedade postulada como 

sendo estável, com níveis equitativos de distribuição de renda e um 

sistema legal integrado por normas padronizadoras e unívocas. 

[...] 

Contudo, a realidade brasileira é incompatível com esse modelo de 

"Justiça". Iníqua e conflitiva, ela se caracteriza por situações de miséria 

que negam o princípio da igualdade formal perante a lei, impedem o 

acesso de parcelas significativas da população aos tribunais e 

comprometem a efetividade dos direitos fundamentais.  

 

A inserção da parte mais carente da população no Sistema de Justiça é, per se, uma 

posição inovadora e contra consensual sobre o papel acreditado a este Sistema. Portanto, 

a interação entre as instâncias do Judiciário e as Defensorias Públicas é conflituosa em 

sua origem – representando, então, mais uma possibilidade de estudo das dinâmicas 
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interacionais entre sistemas autopoiéticos, ainda mais se a Defensoria se coloca enquanto 

subsistema do Sistema de Justiça.  

A maior parte das Defensorias Públicas estaduais é criada no pós-1988 (Madeira, 2011), 

sendo que a Lei Federal Complementar nº 80/1994 organiza a estrutura de funcionamento 

da Defensora Pública da União e dos Territórios (Brasil, 1994). São Paulo, apesar de ser 

o estado brasileiro com a maior população e maior rendimento nominal domiciliar per 

capita (2015), foi um dos últimos estados da Federação13 a estruturar sua própria 

Defensoria. Zaffalon L Cardoso (2010) entende esta demora como a falta de priorização 

deliberativa da própria Defensoria Pública e de seus assistidos no governo do Estado.  

Entre os motivos, o próprio questionamento da efetividade do sistema político-econômico 

vigente, podendo, assim, encontrar resistência nos processos decisórios deste mesmo 

sistema (Zaffalon L Cardoso, 2010: 42). A existência da Defensoria Pública questiona 

não só a estrutura do Sistema de Justiça como também do sistema social vigente, incapaz 

de garantir a emancipação de todas e todos. Conforme colocado por Crantschaninov 

(2015), a criação da Defensoria admite que a “massa invisível” formada pela população 

pobre e periférica também é sujeito de direitos, entre eles o acesso à Justiça 

(Crantschaninov, 2015: 02), sendo um processo paralelo e bastante similar com a 

explosão de experiências participativas no Brasil. Passa-se a reconhecer a voz do 

popular como legítima e dotada de direitos (Crantschaninov, 2015: 02). 

A própria criação da Defensoria Pública é fruto de um processo interacional entre 

movimentos sociais e estruturas governamentais, sendo resultado direto da pressão da 

sociedade pela efetivação da Constituição Federal. Em 2002, é formado o “Movimento 

pela Defensoria Pública”, com cerca de 400 movimentos associados (Zaffalon L Cardoso, 

2010). No ano anterior, o SINDIPROESP (Sindicato dos Procuradores do Estado, das 

Autarquias, das Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São Paulo) 

apresentou anteprojeto de lei orgânica de criação da Defensoria, documento responsável 

pela mobilização de diversos atores ao redor do projeto. Já neste anteprojeto, a proposta 

de participação social na gestão da instituição estava presente.  Zaffalon L Cardoso (2010) 

destaca duas inovações: a realização de conferências públicas para deliberar sobre o plano 

anual de atuação da Defensoria Pública; e a criação da Ouvidoria independente, 

                                                 
13 As Defensorias Públicas dos estados do Paraná e Santa Catarina foram criadas em 2011 e 2012, 

respectivamente (ANADEP, 2013). 
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representada no Conselho Superior da instituição e com participação e gestão direta da 

sociedade civil em sua composição. 

O “Manifesto pela Criação da Defensoria Pública”, subscrito pelas organizações que 

compunham o “Movimento pela Defensoria Pública”, definia as diretrizes esperadas 

pelas organizações da sociedade civil para a atuação da Defensoria Pública: 

A Defensoria Pública que queremos em São Paulo deve ser uma 

instituição inovadora. Para tanto, deve ser democrática, autônoma, 

descentralizada e transparente.  Seus profissionais devem prestar 

serviço exclusivamente aos cidadãos, não ao governo, e ter 

compromisso com a proteção e promoção dos direitos humanos. 

(Movimento pela Criação da Defensoria Pública apud Zaffalon L 

Cardoso, 2010: 69) 

 

O acesso à Justiça é o objetivo final da organização, mas ele deveria ser provido por uma 

instituição com características específicas, centradas no diálogo, na democracia e na 

participação da população em suas decisões. Quando o texto proposto foi finalmente 

transformado em Projeto de Lei por iniciativa do Governo do Estado, em 2005, o 

“Movimento pela Defensoria Pública” divulgou a seguinte nota, com base na análise do 

Projeto: 

O atendimento interdisciplinar e descentralizado, o ouvidor 

independente com assento no Conselho Superior (que é aberto à 

participação de todas as pessoas), as conferências regionais e 

estaduais, a reserva de cotas para afrodescendentes, os núcleos 

especializados para o trabalho com matérias específicas e/ou coletivas, 

as autonomias administrativa, financeira e orçamentária, entre muitos 

outros pontos que vínhamos defendendo desde a criação do 

Movimento, há três anos, foram aprovados. Na avaliação dos 

defensores públicos dos outros Estados, a lei de São Paulo cria a 

Defensoria Pública mais moderna e democrática do Brasil. 

(Movimento pela Criação da Defensoria Pública apud Fundação 

Telefônica, 2015. Grifos meus.) 

 

Houve a consolidação de grande parte das demandas do movimento no projeto de criação 

da Defensoria Pública. Apesar de não representar a implementação fática destas 

demandas, a explicitação destas no projeto consolida o interesse público que até então se 

encontrava em jogo. Fica clara a influência direta dos movimentos sociais na criação de 

novos espaços públicos, de acordo com suas próprias regras (Zaffalon L Cardoso, 2010). 
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A Lei Complementar Estadual nº 988/2006 organiza a Defensoria Pública e estabelece 

que a mesma deverá se fundamentar na construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, a erradicação da pobreza e da marginalidade, e a redução das desigualdades 

sociais e regionais (ALESP, 2006). Estão expressos preceitos que demonstram o intento 

do legislador em institucionalizar uma organização que, além de cumprir seu propósito 

inicial de acesso à Justiça, o deva realizar no intento de uma sociedade mais democrática. 

A participação popular se coloca como uma das maneiras possíveis de atingir este 

objetivo, no sentido de participar se tornando “sujeito da própria história”. Conforme 

colocado por Crantschaninov (2015: 04): 

Quem participa, neste contexto, é a população mais pobre e periférica 

da sociedade.  Ou seja, não somente é uma ação de participação da 

gestão da coisa pública, mas de tornar-se visível – de trazer o que é 

marginal para o centro da discussão. Neste sentido, instituir 

instrumentos de participação está diretamente relacionado com os 

fundamentos principais da DPESP.  

 

A Lei Complementar n° 988/2006 ainda coloca a participação na definição das diretrizes 

institucionais da Defensoria Pública e no acompanhamento da fiscalização das ações e 

projetos desenvolvidos pela Instituição, da atividade funcional e da conduta pública dos 

membros e servidores (ALESP, 2006) como um dos direitos das pessoas atendidas na 

Defensoria. Também estabelece que a Defensoria Pública do Estado deverá contar com 

um plano anual de atuação, cuja elaboração terá que ser precedida da realização de 

Conferência Estadual e de Conferências Regionais, a cada dois anos (ALESP, 2006). 

Apesar desta diretriz, não está explícito o papel das Conferências na elaboração do Plano 

de Atuação, ou como as propostas aprovadas devem ser incorporadas no mesmo. 

Conferências Públicas são espaços públicos de participação e deliberação de diretrizes 

gerais de políticas públicas, organizadas tematicamente e que envolvem governo e 

sociedade civil (Petinelli, 2011: 231). Na Defensoria Pública, foram regulamentadas pela 

Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública (CSDP) nº 36, de 2 de março 

de 2007, que estabelece a realização da Conferência Estadual 

a cada 2 (dois) anos, sendo precedida de Pré-Conferências Regionais e 

terá como objetivo garantir ao cidadão a participação na definição das 

diretrizes institucionais da Defensoria Pública e no acompanhamento 

da fiscalização das ações e projetos institucionais desenvolvidos pela 

instituição, bem como, elaborar, em conjunto com a sociedade civil, o 

Plano Anual de Atuação. (DPESP, Art. 1º da Deliberação CSDP nº 

36/2007) 
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Cada Regional da Defensoria Pública é responsável pela realização de uma Pré-

Conferência, que elege delegados e elabora um relatório de subsídio para a Conferência 

Estadual. Este relatório contém o registro do evento, que será o subsídio para a elaboração 

do Caderno de Propostas a serem votadas na Conferência Estadual. As propostas 

aprovadas subsidiam a formulação do Plano de Atuação, conforme discutidas nos grupos 

de trabalho temáticos. De acordo com o Relatório do I Ciclo de Conferências da 

Defensoria Pública (2009: 07),  

Nas propostas das Pré-Conferências Regionais identificam-se as ações 

locais, voltadas à definição de propostas que seriam abordadas no 

evento estadual. Na Conferência Estadual, são identificadas as ações 

temáticas, voltadas à estruturação de políticas estaduais de assistência 

jurídica integral e gratuita.  

 

A Conferência Estadual, realizada na capital do estado, São Paulo, reúne as delegadas e 

os delegados eleitos em cada Pré-Conferência e elenca quais propostas, advindas dos 

relatórios das Pré-Conferências, farão parte do Plano de Atuação da instituição, sendo 

que este deverá ser aprovado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública para que seja 

implementado. 

Além do ciclo de proposição, a Defensoria Pública também propõe o monitoramento do 

Plano de Atuação regulado pela Deliberação CSDP nº 49/2007. A Comissão Permanente 

de Monitoramento das Propostas das Conferências é composta por membros da 

Administração da DPESP, que realiza reuniões periódicas com os delegados para 

apresentação do andamento das propostas por eles elencadas. Segundo Zaffalon L 

Cardoso (2010: 129): 

A Comissão Permanente monitora as propostas elaboradas durante as 

Conferências, através da verificação quadrimestral do encaminhamento 

dado a elas, e cuida da análise das viabilidades e fatores de risco, o que 

consiste na avaliação dos obstáculos verificados ou vislumbrados, que 

potencialmente impediriam, ou dificultariam, a implementação dos 

enunciados.  
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Antes do começo de um novo Ciclo de Conferências, é produzido um relatório de 

avaliação da implementação das propostas do Ciclo anterior, para que os participantes 

tenham o histórico das propostas e de seus resultados (Zaffalon L Cardoso, 2010)14. 

A sociedade também pode participar através da organização das Pré-Conferências, 

compondo suas Comissões Organizadoras. A Deliberação CSDP nº 116/2009 garante a 

participação de pelo menos 2 (dois) membros da sociedade civil em cada Comissão 

Organizadora Regional. Apesar desta previsão, cada Regional é responsável pela 

mobilização da sociedade civil do seu território e as cadeiras previstas para estes atores 

podem permanecer vacantes, ou seja, a ocupação não impede a Pré-Conferência de ser 

realizada. 

Além do Ciclo de Conferências, o modelo de Ouvidoria-Geral Externa também é uma 

inovação da DPESP em relação a participação da sociedade civil. O Ouvidor-Geral deve 

ser um membro da sociedade civil, nomeado pelo Governo do Estado a partir de lista 

tríplice organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – 

CONDEPE (ALESP, 2006). Conforme o endereço eletrônico da própria Ouvidoria-Geral, 

A criação de uma Ouvidoria de caráter externo e autônomo, inserida em 

uma instituição jurídica, caracteriza um inovador mecanismo de 

controle e participação social que potencialmente gera um novo 

referencial para as Defensorias e para o Sistema de Justiça, atendendo 

um anseio há tempos consolidado (Ouvidoria-Geral da DPESP, 2017). 

 

A própria Ouvidoria-Geral aponta outros dois mecanismos possíveis de participação 

social na Defensoria. O primeiro é o Momento Aberto, realizado desde junho de 2006 e 

que se trata de um espaço de fala para qualquer pessoa no início das reuniões semanais 

do Conselho Superior da Defensoria Pública. O segundo são as Consultas Públicas, uma 

possibilidade de contribuição de sobre temas específicos definidos pelo CSDP. As 

Consultas Públicas podem ser abertas a toda a sociedade ou a grupos restritos, com as 

servidoras e servidores da DPESP. O registro de todos os Momentos Abertos e as 

Consultas Públicas estão disponíveis no site da Ouvidoria-Geral.   

Normativamente, o Ciclo de Conferências Públicas da Defensoria Pública é um 

instrumento bastante inovador, resultado de uma mobilização dos atores sociais 

interessados, inclusive com mecanismos de acompanhamento das ações propostas através 

                                                 
14 No V Ciclo de Conferências o relatório de avaliação não foi produzido. 
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delas. O esperado é que os atores envolvidos no “Movimento pela Defensoria Pública” 

continuassem mobilizados dentro deste espaço, afim de continuar pautando as ações da 

Defensoria Pública após sua criação. Aparentemente, isso aconteceu de forma incisiva 

nos primeiros Ciclos de Conferências, enquanto a instituição se valia de sua recente 

criação para experimentar novos modelos de gestão compartilhada com a população. Com 

o passar dos anos, entidades começaram a se manifestar a respeito do tratamento dado às 

Conferências e às propostas advindas da sociedade civil. Em respeito ao IV Ciclo de 

Conferências, realizado em 2013, a organização “Mães de Maio”, grupo de mães que se 

mobiliza com vistas à punição dos responsáveis pelo assassinato de cerca de 500 jovens 

em maio de 2006, publicou a seguinte nota em sua página na rede social Facebook, em 5 

de dezembro de 2013: 

Amanhã começa a IV Conferência Estadual da Defensoria Pública de 

São Paulo! Mas não há muito para se empolgar ou comemorar. 

Infelizmente, o cenário é de uma instituição cada vez mais 

burocratizada, elitista, afastada dos movimentos sociais e 

incorporada ao grande moinho de gastar pobre que é o nosso 

sistema de justiça. Para uma Defensoria criada com tanta luta e 

mobilização, não deixa de ser triste, mas também não é nenhuma 

surpresa. 

Nesse final de semana veremos se algo sobrevive ao naufrágio das 

ilusões... (Mães de Maio, 2013. Grifo meu.) 

 

No V Ciclo, realizado em 2015, o cenário de tensionamento entre Defensoria Pública e 

movimentos sociais se fez ainda mais presente. A Pastoral Carcerária do Estado de São 

Paulo, organização religiosa que se mobiliza em torno da melhoria das condições dos 

aprisionados no estado, e presente nas mobilizações pela criação da Defensoria, divulgou 

nota pública sobre as Conferências da Defensoria Pública em 20 de agosto de 2015, 

através de seu endereço eletrônico: 

Diante do início do V Ciclo de Conferências da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, em agosto de 2015, a Pastoral Carcerária, que 

cerrou fileiras com centenas de outras organizações e movimentos 

sociais para exigir a criação da Defensoria Pública de SP e que sempre 

esteve presente nas conferências, por meio de várias e vários agentes 

pastorais atuantes em todo o Estado, reputa fundamental a 

problematização do processo de participação popular nas decisões 

sobre os rumos da Defensoria, em especial no que toca à própria 

realização das conferências. 

Conforme consta do material divulgado pela própria DPE/SP, com um 

balanço a respeito das edições anteriores, a maior parte das propostas 

aprovadas foi apenas parcialmente implementada. Vale salientar que 
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essa categoria parcialmente implementada é extremamente nebulosa, 

não possibilitando sequer o conhecimento acerca do que foi realizado 

ou não. 

[...] 

No que diz respeito à situação carcerária, menos de 20% das propostas 

aprovadas nas três primeiras edições foram consideradas 

implementadas. Enquanto isso, 30% não tiveram sua implementação 

sequer iniciada. 

Sabe-se dos argumentos referentes às “limitações” impostas à 

Defensoria Pública no que se refere ao número de defensores e aos 

recursos de que dispõe. Entretanto, o encaminhamento de propostas 

durante as Conferências deveria ocorrer concomitantemente à análise 

da sua viabilidade para então serem aprovadas ou rejeitadas. 

[...] 

Os ciclos são espaços intensos que abarcam discussões essenciais, as 

quais tomam tempo e energia de atores da sociedade civil preocupados 

com a realização de medidas importantes à população. A não 

implementação da maior parte das propostas aprovadas ao longo 

dos anos faz com que a Conferência e as Pré-Conferências percam 

o sentido tão caro que lhes foi atribuído: de garantir a participação 

social nas decisões da Defensoria. É por esse motivo que, nos 

últimos anos, nota-se um processo de esvaziamento de tais espaços 

supostamente democráticos. 

A realização de um novo ciclo de debates traz à tona o necessário 

questionamento a respeito da importância que esses espaços realmente 

têm. Faz sentido seguir adiante na criação e elaboração de novas 

propostas, quando as já criadas e elaboradas ainda aguardam 

implementação? 

Diante das razões e questionamentos colocados, a Pastoral Carcerária 

informa, publicamente, que não se organizará para participar do V Ciclo 

de Conferências da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

respeitada a autonomia das/os agentes pastorais participarem se assim 

desejarem, e reitera a exigência de que defensoras e defensores públicos 

responsáveis pela atuação da instituição façam jus à luta incansável pela 

criação da Defensoria paulista e cuidem de concretizar a totalidade das 

propostas aprovadas nas conferências pretéritas. (Pastoral Carcerária, 

2015. Grifos meus.) 

 

O documento que consolida as moções aprovadas no V Ciclo de Conferências, disponível 

no endereço eletrônico da Defensoria, apresenta três moções que também indicam 

insatisfações com o modelo atual das Conferências Públicas: 

Moção de propositura. Pela Implementação do monitoramento das 

propostas aprovadas nas Conferências Estaduais através do site da 

Defensoria Pública. 

Moção de repúdio. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi 

criada em 2006 pela luta da sociedade civil. Já estamos no V Ciclo e 

temos uma Defensoria em franco crescimento. No entanto, o que se vê, 

infelizmente, é que a maioria das propostas aprovadas pela sociedade 
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civil não foram implementadas. O Conselho Superior alterou propostas 

das conferências e excluiu algumas delas, dentre elas a de criação de 

Conselhos Consultivos Regionais, o que daria capilaridade e maior 

participação da sociedade civil neste órgão. Tamanho desrespeito às 

deliberações populares acarreta no esvaziamento das conferências 

e o progressivo descrédito da instituição. Muitas organizações e 

movimentos sociais não estão presentes nas Pré-conferências e essa 

ausência é sinal claro de insatisfação e descrédito em relação ao 

compromisso da Defensoria com o povo. Estão ausentes importantes 

entidades que lutaram para que hoje o Estado de São Paulo tivesse uma 

Defensoria Pública. Estão ausentes aqueles que depositaram nesse 

órgão a confiança de que teríamos uma instituição próxima da 

população e que acolhesse suas reivindicações. Pedimos que o 

Conselho Superior, e a Defensoria como um todo, reafirme a 

importância não apenas das conferências, mas da realização das 

propostas legitimamente construídas pela sociedade civil. 

Moção de propositura. Moção para que fossem informados os 

resultados da aplicação das medidas apresentadas nas Pré-conferências 

e conferências aos membros da sociedade civil antes do início da Pré-

conferência. Moção aprovada por maioria dos votos. Requerimento que 

sejam realizadas conferências devolutivas com a apresentação do 

monitoramento das propostas aprovadas em conferências anteriores 

como balanço e estabelecimento de parâmetros para discussões e 

efetivo cumprimento. (DPESP, 2015. Grifo meu.) 

 

A própria Ouvidoria Geral Externa da DPESP manifestou também sua insatisfação a 

partir do manifesto “Os dez anos da Defensoria Pública de São Paulo e os movimentos 

sociais” (2016): 

A Ouvidoria-Geral, que é o órgão por meio do qual Usuários e não 

Usuários devem exercer controle sobre a instituição, está muito 

preocupada ao perceber que, em vários aspectos, as expectativas e 

esperanças depositadas pela sociedade civil na criação da Defensoria 

Pública estão hoje abaladas, e que muito do espírito daqueles/as 

militantes e Defensores/as pioneiros/as tem se perdido no cotidiano do 

trabalho.  

Como consequência desse esvaziamento do debate político, uma 

parcela significativa da população que acessa ou deveria acessar os 

serviços prestados pela Defensoria fica desinformada do que acontece 

dentro dela.  Ao mesmo tempo, muitas das iniciativas e das inovações 

construídas pontualmente pelos/as trabalhadores/as da instituição 

acabam ficando restritas às suas próprias Unidades ou órgãos. Em um 

contexto de transformação da sociedade e da instituição, outro 

problema é a burocratização dos atendimentos e processos internos. 

Para além da mudança dos grupos que estão na administração da 

instituição e dos compromissos que cada um/a dos/as Defensores/as 

Públicos/as mantém individualmente, observamos com inquietação 

uma distância cada vez maior entre as decisões da instituição e o 

controle participativo da sociedade civil.  É possível apontar para um 

processo acelerado de erosão dos mecanismos de participação 
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social sobre as decisões importantes para o futuro da Defensoria 

Pública. Nesse cenário, quanto mais aumenta a separação entre 

Defensoria Pública e movimentos sociais, mais a instituição se torna 

semelhante aos demais órgãos do sistema de justiça, reproduzindo seus 

traços típicos e se afastando de sua finalidade principal. 

É frustrante perceber que, ao cabo dos seus dez primeiros anos de 

existência, a Defensoria   pública   do   Estado   de   São   Paulo   ainda   

encontra   dificuldades   em   dialogar diretamente com seus/suas 

Usuários/as e com os movimentos que os/as representam.  Além disso, 

é muito preocupante que não haja planos claros e sistemáticos para 

superar esse desafio.  Reconhecemos os avanços na atenção dos setores 

mais marginalizados de nossa sociedade, mas é possível ver que a 

instituição tem dificuldade para identificar quem é o seu público alvo 

prioritário e os modos de acessá-lo ativamente.  Sentimos falta de um 

modelo de atendimento que faça sentido para as pessoas individual e 

coletivamente. Esta é, sem dúvida, uma tarefa enorme e, possivelmente, 

inédita.  Ao mesmo tempo, é a única tarefa capaz de justificar o suor e 

os sonhos daqueles/as que lutaram pela existência dessa instituição. 

(Ouvidoria-Geral da DPESP, 2016. Grifo meu,)  

 

Os termos utilizados pelos próprios movimentos estão alinhados com a ideia de 

desmobilização tratada nesta tese. É apontado o esvaziamento do espaço da Conferência 

pelos movimentos sociais a partir da falta de comprometimento da instituição em dar 

andamento às propostas acolhidas neste espaço de participação.  

Apesar de ser apontado uma ligação imediata entre os dois movimentos – o 

descumprimento das demandas levantadas e a desmobilização dos movimentos sociais, 

essa é uma crítica recorrente e já levantada por outros estudos sobre participação popular. 

Conforme apontado por Silva (2001: 333): 

O compromisso inequívoco do conjunto do governo com as 

deliberações dos processos participativos é uma variável fundamental 

na determinação da sua credibilidade junto à população e, em vista 

disso, na credibilidade da própria participação. (Grifos meus.) 

 

Tatagiba e Teixeira (2007: 19) também colocam o comprometimento com os processos 

participativos como elemento fundamental para sua efetividade: 

Foi possível perceber [...] dois aspectos relacionados aos atores e 

dinâmicas de atuação que consideramos importantes para o nível de 

incidência do conselho nas políticas públicas. Primeiro, o grau de 

comprometimento dos sujeitos com a efetividade dos processos 

participativos e a aposta na importância dessa participação para a 

qualidade da política pública. 
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Essa tese não pretende, então, encerrar seu debate frente à mera associação entre baixa 

efetividade ou cumprimento das demandas levantadas pelos movimentos sociais com sua 

possível desmobilização posterior. Esta é uma suposição inicial e que serve de abertura 

para a investigação de como se dá o processo de desmobilização, e o quanto deste pode 

ser explicado pelo baixo comprometimento do Estado. Para além disso, entender quais 

são os mecanismos interacionais que parte do Estado e o impedem de efetivar as propostas 

construídas participativamente.  

O caso das Conferências Públicas da DPESP é capaz de elucidar estas questões. Primeiro, 

há diversos atores convivendo nos mesmos espaços de forma contenciosa, ou seja, 

disputando tanto o discurso quanto as práticas institucionais. Segundo, existe 

documentação tanto da própria DPESP quanto dos movimentos sociais sobre os processos 

vivenciados desde a sua criação. Por último, há evidências, conforme colocadas aqui, de 

desmobilização social. Além disso, apesar de tratar-se de estudo de caso único, a extensa 

literatura sobre participação social desenvolvida no Brasil demonstra que as respostas 

encontradas por este estudo podem servir como inspiração para outros casos semelhantes. 

 

Metodologia: Perseguindo trajetórias (ou “Como estudar processos?”)  

 

Se o processo desmobilizatório é resultado de uma trajetória dos atores envolvidos na 

dinâmica de mobilização, estudá-lo necessariamente passa por reconstruir as ações 

performadas pelos atores ao longo do tempo. Dessa maneira, o desafio metodológico 

desta tese foi construir um método suficiente para a reconstrução destas trajetórias da 

maneira mais fidedigna possível para os envolvidos nela. Para tanto, primeiramente é 

preciso situar esta tese dentro dos parâmetros metodológicos do campo em que se 

encontra – de teoria organizacional.  

O campo de teorias organizacionais remete, como qualquer abstração teórica, aos 

momentos históricos e concepções ideológicas em voga (ou em disputa) em cada um 

destes momentos. Importante lembrar que os estudos organizacionais querem 

compreender  

as organizações enquanto fenômeno social, mas, também, como toda 

teoria, o caráter normativo e o prescritivo estão igualmente presentes na 

idealização ou proposta de modelos que sugerem o melhor modo de se 
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organizar, traduzido em instrumentos “úteis” para a prática 

organizacional. (Peci, 2003: 25) 

 

Isto posto, é interessante analisar que a chave explanatória para a organização social até 

nos anos 1970 estava focada em elementos objetivos, regulatórios e estruturantes da 

sociedade. A explosão dos novos movimentos sociais calcados na defensa de identidades 

e de direitos humanos, nesta época, fez com que a explicação avançasse para aspectos 

centrados na subjetividade dos sujeitos políticos.  

Burrell e Morgan (1979), em um esforço de organização destas chaves explanatórias, 

colocam que as teorias de organização social em torno de algumas dualidades 

paradigmáticas centrais, principalmente a dualidade objetividade-subjetividade; e 

sociologia da regulação-sociologia da mudança radical. O segundo dual evolui do debate 

ordem-conflito, que disputavam se a sociologia deveria se ocupar de compreender os 

mecanismos pelos quais a ordem social era reproduzida na sociedade, ou então os motivos 

pelos quais o conflito emergia. No entanto, Cohen (Burell e Morgan, 1979) superou essa 

dualidade quando integrou o conflito como parte fundamental da sociedade, ainda que 

tratados como lados opostos da mesma moeda. Hassard e Cox (2013) avançam ainda mais 

no modelo de Burell e Morgan ao concluir que as mudanças ocorridas no campo de teoria 

organizacional entre a publicação original dos autores e a atualidade permitem uma 

releitura de sua obra. Os autores propõem, então, que os estudos organizacionais estejam 

focados na questão estruturalista.   

Assim, o debate evolui para a compreensão da retroalimentação entre agente e estrutura, 

ou seja, como os indivíduos agem de acordo com as restrições impostas pelo contexto 

social em que vivem, ao mesmo tempo em que são capazes de alterar sua estrutura a partir 

de suas ações. Giddens (1979) tratou essencialmente dessa questão ao propor a teoria da 

estruturação, que se baseia na dualidade da estrutura: ao mesmo tempo em que o indivíduo 

é constrangido pela estrutura (que determina as possibilidades de ação do ator), são as 

ações do indivíduo que constroem e reconstroem a própria estrutura: 

As atividades sociais humanas são recursivas, ou seja, elas não são 

criadas pelos atores sociais, mas são continuamente recriadas por eles. 

Envolvidos em tais atividades e por meio destas, os agentes reproduzem 

as condições que tornam as atividades sociais possíveis. No entanto, a 

ordem recursiva das práticas sociais torna-se possível por causa da 

forma reflexiva de conhecimento dos agentes humanos. A continuidade 

das práticas presume reflexividade, mas esta última torna-se possível 
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como consequência da continuidade das práticas sociais, que se tornam 

distintivamente “as mesmas” no espaço e no tempo. (Peci, 2003: 30) 

 

As abordagens mais recentes sobre a relação agente-estrutura demandam o 

reconhecimento da subjetividade do ator social, dado que esta entende que o mundo 

externo ganha sentido a partir do que lhe é atribuído pelo sujeito, sem estar dotado de um 

sentido objetivo em si mesmo. As ações sociais se formam a partir do confronto entre as 

vontades subjetivos do sujeito e as expectativas sociais sobre este. Estas ações estão 

conectadas com as ações dos outros sujeitos: há “interação e interferência social” (Peci, 

2003:  28).  

A reprodução da estrutura proposta por Giddens e as dinâmicas interacionais das 

abordagens subjetivas das teorias organizacionais encontram-se com as a teoria de 

sistemas complexos no momento em que esta assume a existência de sistemas 

autopoiéticos. Os sistemas autopoiéticos contam com as duas características: além de 

colocarem que as ações tomadas por partes do sistema interferem nas decisões tomadas 

por outras, assumindo as características interacionais destes, o cerne do conceito 

autopoiético está na capacidade de reprodução do sistema a partir desta dinâmica.  

Apesar dos avanços propostos pela teoria de sistemas, o próprio Luhmann (1984: 16) 

reconhece que a teoria tem limites: 

Today one cannot present general systems theory as a consolidated 

totality of basic concepts, axioms, and statements deduced from these. 

On the one hand, it serves as a collective designation for quite different 

kinds of research efforts, which are general to the boundaries. On the 

other, such research, like research specific to a certain type of system 

(e.g., in the domain of data-processing machines) has led both to 

encounters with new problems and to attempts to consolidate such 

experiences conceptually. These encounters, together with 

corresponding efforts to formulate the resulting problems, are 

beginning to change the map of science, resulting in new foundations 

(…). 

 

Apesar dos avanços em direção às teorias de complexidade, de acordo com Gioia, Corley 

e Hamilton (2012), o campo de teoria organizacional ainda não atingiu o nível conceitual 

necessário para que seus constructos estejam estabelecidos de forma sólida. Constructos 

são as formulações teóricas abstratas sobre os fenômenos de interesse de pesquisa. 

Segundo os autores (p. 16): 
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A construct, however, usually is formulated so it can be measured; its 

primary purpose is to delineate a domain of attributes that can be 

operationalized and preferably quantified as variables. Constructs and 

variables have the wonderful advantage of allowing parsimony and 

some semblance of consensuality as we engage in the ambitious and 

ambiguous work of trying to make sense of organizing, organization, 

and organizations. Yet our concern with construct development and 

measurement sometimes blinds us to the arguably more important work 

of concept development in organization study15 (...) 

 

 Para que o campo de teoria organizacional seja capaz de avançar em seus constructos, 

precisa, primeiramente, descobrir e desenvolver os conceitos mais interessante para tal. 

Como o campo ainda se encontra no meio deste processo, recorrentemente temos a 

sensação de que algo está faltando – alguma espécie de rigor metodológico que nos 

permita aferir, com mais precisão, os resultados obtidos.  Esse sentimento, contudo, é 

epistemológico à tarefa de estudar organizações: 

An intensive focus on process requires an appreciation of the nature of 

the social world and how we know (and can know) that world. We 

would argue that the single most profound recognition in social and 

organizational study is that much of the world with which we deal is 

essentially socially constructed (Berger & Luckmann, 1966; Schutz, 

1967; Weick, 1969/1979). Studying social construction processes 

implies that we focus more on the means by which organization 

members go about constructing and understanding their experience and 

less on the number or frequency of measurable occurrences. As Einstein 

so famously put it, ‘‘Not everything that can be counted counts, and not 

everything that counts can be counted.’’ 16 (Gioia, Corley e Hamilton, 

2012: 16) 

 

O mundo conhecido foi construído socialmente, e, para ser reconstruído, é preciso 

compreender sua trajetória. Essa reconstrução demanda análises qualitativas, capazes de 

                                                 
15 Um constructo, no entanto, geralmente é formulado para que possa ser mensurado; seu objetivo principal 

é delinear um domínio de atributos que podem ser operacionalizados e, de preferência, quantificados como 

variáveis. Construções e variáveis têm a maravilhosa vantagem de permitir a parcimônia e alguma 

aparência de consensualidade à medida que nos envolvemos no trabalho ambicioso e ambíguo de tentar dar 

sentido ao ato de organizar, a organização em si e organizações. No entanto, nossa preocupação com o 

desenvolvimento e a medida de constructos às vezes nos cega ao trabalho de desenvolvimento de conceitos, 

mais discutido, em estudos de organização. 
16 Um foco intensivo no processo requer uma apreciação da natureza do mundo social e como conhecemos 

(e podemos conhecer) esse mundo. Nós podeeríamos argumentar que o reconhecimento mais profundo no 

estudo social e organizacional é que grande parte do mundo com o qual lidamos é essencialmente construído 

socialmente (Berger & Luckmann, 1966; Schutz, 1967; Weick, 1969/1979). Estudar os processos de 

construção social implica que nos concentremos mais nos meios pelos quais os membros da organização 

vão construindo e compreendendo sua experiência e menos no número ou na freqüência de ocorrências 

mensuráveis. Como Einstein disse famosamente: "Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o 

que conta pode ser contado". 
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capturar impressões, pontos de vista, caminhos e interpretações sobre estas construções 

que dialoguem com os referenciais teóricos da pesquisa. A análise qualitativa, por um 

lado, dificulta a generalização dos achados empíricos, ainda mais numa perspectiva de 

construção da realidade vivenciada por cada um dos atores envolvidos nos processos 

estudados. Por outro lado, ela é a única metodologia capaz de garantir a captura das 

nuances dos referenciais dos atores, garantindo a profundidade necessária para o objetivo 

proposto por essa tese.  

Gioia, Corley e Hamilton (2012) entendem que o primeiro passo da pesquisa no campo 

organizacional é definir a pergunta e o desenho da pesquisa, a partir de uma consulta 

prévia à literatura existente sobre o fenômeno que se pretende estudar. 

Essa tese se embasou primeiramente numa abstração teórica para então tomar lugar no 

campo de estudo da participação social. A partir da literatura de sistemas complexos e 

sua influência em estudos organizacionais, decidiu-se pelo foco na autorreferência 

sistêmica como indutor da (des)mobilização em espaços de participação.  

Em seguida, é necessário colher os dados para análise. E, no centro da análise qualitativa, 

está a entrevista semi-estruturada: but the heart of these studies is the semi-structured 

interview—to obtain both retrospective and real-time accounts by those people 

experiencing the phenomenon of theoretical interest.  (Gioia, Corley e Hamilton, 2012: 

19) 

Esta tese é baseada em 30 (trinta) entrevistas semiestruturadas, realizadas com atores 

envolvidos no processo de (des)mobilização das Conferências Públicas da DPESP, entre 

junho e novembro de 2017, que resultaram em 24 horas e 28 minutos (vinte e quatro horas 

e vinte e oito minutos) de áudios e 589 (quinhentas e oitenta e nove) laudas de transcrição. 

Foram entrevistados 11 (onze) Defensores e Defensoras Públicas; 4 (quatro) servidoras e 

servidores da DPESP; e 15 (quinze) representantes da sociedade civil. Compõem a análise 

5 (cinco) relatos de campo, referentes às Pré-Conferências acompanhadas17 e a 

Conferência Estadual. Além do período de estudo focado na composição desta pesquisa, 

                                                 
17 A escolha das Pré-Conferências está descrita no subcapítulo “Indicativos de (des)mobilização nas 

Conferências Públicas da DPESP. 
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a autora trabalhou como Assessora Técnica das 2ª e 3ª Subdefensorias Públicas-Gerais 

entre 2014 e 201618.  

A escolha dos entrevistados e entrevistadas reflete a delimitação das trajetórias estudadas. 

Foram escolhidos dois casos de Regilonais mobilizadas e dois casos de Regionais 

desmobilizadas. Ainda, foram entrevistados todos os Ouvidores Externos da DPESP 

desde a sua criação, e também servidores que contribuíram com os estudos de caso 

paralelos, que são a extinção da Assessoria Técnica Psicossocial da DPESP a alteração 

no processo eleitoral para o cargo de Ouvidor Externo. Esses dois casos, apesar de não 

estarem vinculados diretamente às Conferências Públicas, são emblemáticos das escolhas 

feitas pela instituição durante sua trajetória.  

Para isso, após a análise dos casos de mobilização e desmobilização, foram solicitadas 

entrevistas com os Coordenadores Regionais das Regionais selecionadas. Os dois casos 

de mobilização responderam positivamente, assim como um dos casos de 

desmobilização. Um dos casos desmobilizados respondeu negativamente. Mesmo assim, 

a Pré-Conferência Regional foi acompanhada e foram entrevistados 2 (dois) Defensores 

Públicos que atuaram na Regional. Nos casos mobilizados, os entrevistados da sociedade 

civil foram indicados pela própria Regional da Defensoria. Nos desmobilizados, os 

contatos com lideranças da sociedade civil foram buscados de forma independente. Foi 

assegurado o sigilo para todos os entrevistados e entrevistadas. O quadro abaixo sintetiza 

os atores entrevistado/as por caso estudado. Apesar desta proposta de divisão, como os 

temas e as trajetórias se cruzavam durante as entrevistas, há clara contribuição de atores 

em diferentes casos. 

Quadro 1 - Síntese do/as entrevistado/as 

Caso estudado Atores entrevistado/as 

Panorama geral sobre a DPESP 2 Defensore/as Públicos 

2 Servidor/as Públicos 

Regional desmobilizada 01 2 Defensore/as Públicos 

2 representantes da sociedade civil 

Regional desmobilizada 02 2 Defensore/as Públicos 

4 representantes da sociedade civil 

Regional mobilizada 01 2 Defensore/as Públicos 

2 representantes da sociedade civil 

                                                 
18 A 2ª e 3ª Subdefensorias Públicas-Gerais são órgãos da Administração Superior da DPESP, responsáveis 

pela gestão das unidades e Regionais da instituição. Apesar de se envolverem com a realização do Ciclo de 

Conferências, não são responsáveis diretamente por elas, tarefa da 1ª Subdefensoria Pública-Geral.  
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Regional mobilizada 02 2 Defensore/as Públicos 

3 representantes da sociedade civil 

Desestruturação da Assessoria Técnico-

Psicossocial 

2 Servidor/as Públicos 

1 Defensor/a Público 

Alteração no modelo de eleição para 

Ouvidor-Geral Externo 

4 representantes da sociedade civil 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

Após a coleta de dados, prossegue-se a análise dos dados. Neste sentido, desenvolve-se o 

próximo item da tese sobre teoria processual.  

 

Teoria processual: a teoria enquanto narrativa 

 

Dentro do campo de análise quantitativa, as abordagens provenientes das teorias 

processuais serão utilizadas como forma de organização e análise dos dados. A 

abordagem processual se interessa em compreender como os fenômenos evoluem ao 

longo do tempo, e quais são as razões para a evolução se dar em determinada direção 

(LANGLEY, 1999). Para tanto, os dados processuais envolvem relatos históricos que 

descrevem o desenvolvimento das situações estudadas. Pentland (1999) sugere a 

utilização da abordagem da teoria como narrativa (theory as narrative) como forma de 

analisar uma série de eventos históricos (ou uma estória, em si) a partir dos elementos de 

sua construção. O autor entende que 

More precisely, stories help explain the relationships between events in 

a process or a narrative (Bal, 1985; Barthes, 1977; Chatman, 1978; 

Rimmon-Kenan, 1983). In the same way that a survey contains 

indicators for the underlying constructs in a variance theory, narrative 

text contains indicators for an underlying process theory. (Pentland, 

1999: 711). 

 

Ou seja, eventos narrados e descritos pelos atores que os vivenciaram, sejam lineares ou 

não, são capazes de denotar os processos de construção das relações que determinam que 

a história continue em um determinado rumo, ou em outro.  

A partir dos relatos obtidos, a análise processual recomenda que os eventos sejam 

catalogados de acordo com suas características, afim de verificar a existência de padrões 

de comportamento. Estes padrões podem ser encontrados numa diversidade de formas, 
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mas costumam se apresentar numa sequência de fases que se seguem ao longo de um 

período e dão origem a um determinado resultado. Estas fases também devem se 

relacionar com o contexto em que se dão para que sejam melhor esclarecidas.  

Langley (1999) sugere que a coleta de dados para a análise processual seja composta da 

pesquisa de dados históricos, através da análise de documentos e realização e entrevistas 

retrospectivas, combinados com a coleta de informações em tempo real. Dessa maneira, 

se torna possível combinar elementos sólidos e sintéticos, trazidos da primeira fase – aqui 

chamada de fase retrospectiva – com elementos mais fluídos e ricos, da segunda fase, que 

será denominada presente.  

As informações colhidas devem então ser organizadas afim de demonstrar o fluxo 

processual de eventos que levaram a desmobilização da participação em espaços 

institucionais, objeto de análise desta tese. A partir desta organização e das tipologias 

encontradas, será possível identificar quais categorias estão relacionadas a interação entre 

governo e sociedade civil. Se faz relevante observar que o processo não precisa obedecer, 

necessariamente, uma organização linear, de acordo com o advogado pelas teorias de 

sistemas complexos. O propósito da análise processual não é organizar uma sequência 

lógica de eventos, mas determinar quais pontos se conectam e determinam a ocorrência 

de outros pontos nas trajetórias estudadas: para esta tese, os eventos de desmobilização.  

Langley (1999) propõe sete possíveis recortes da abordagem processual que podem ser 

considerados de acordo com os eventos estudados, a quantidade de dados disponíveis e 

os objetivos perseguidos pelos pesquisadores. Nesta tese, foi utilizada a técnica de visual 

mapping aliada ao temporal bracketing. A partir da coleta de dados que compõe uma 

narrativa, os sentidos atribuídos para a participação e as consequências para a mobilização 

ou (des)mobilização são mapeados e transformados num mapa gráfico que resume 

eventos chaves e sentidos assumidos das Pré-Conferências ao longo do tempo. Segundo 

Langley (1999: 700): 

Visual  graphical  representations  are particularly  attractive  for  the  

analysis  of  process  data  because  they  allow  the  simultaneous 

representation  of a large  number  of dimensions, and  they  can  easily  

be  used  to show  precedence, parallel  processes,  and  the  passage  of  

time. 

 

Já a estratégia Bracketing consiste em isolar temporalmente alguns eventos e verificar as 

relações entre estes isolamentos. Esta estratégia se adequa ao propósito da tese por sua 
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capacidade de relacionar a influência de comportamentos em eventos subsequentes. 

Conforme explica a autora: 

The decomposition of data into successive adjacent periods enables the 

explicit examination of how actions of one period lead to changes in the 

context that will affect action in subsequent periods. (Langley, 1999: 

702). 

 

A partir do estudo de caso escolhido para esta pesquisa, detalhado a seguir, serão 

apresentadas as técnicas de pesquisa derivadas da junção do Visual Mapping com o 

Temporal Bracketing e compatíveis com os propósitos da pesquisa. 

 

Estrutura da tese 

 

Esta tese se divide em três grandes blocos, cada qual contendo um aporte teórico, uma 

breve explicação metodológica e a aplicação empírica, no caso de estudo, dos conceitos 

trazidos no capítulo. O primeiro bloco trata da desmobilização, seus aportes existentes e 

as dimensões consideradas no caso da DPESP. O segundo traz, sob o viés da 

diferenciação sistêmica, o debate sobre o papel das percepções e reinterpretações sobre 

participação popular. E por último, as interações entre subsistemas são o foco de análise, 

tendo como base a discussão sobre governança colaborativa e acoplamento estrutural. 

Além dos três capítulos dissertativos, há também esta introdução e um capítulo de 

conclusões finais.  

Optou-se por esta organização por apresentar maior fluência e interação entre o aporte 

teórico e o caso de estudo, tornando a reflexão mais contínua e dialógica.  
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Capítulo I – (Des)mobilização 
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As dinâmicas de mobilização e desmobilização são movimentações de atração e dispersão 

entre membros de um subsistema. Nos casos de mobilização, a literatura (Gohn, 2008; 

Olson, 1971; Tilly, 1978) entende que ela ocorre com vistas de atingir um objetivo 

comum ao subsistema; ou como o processo de “ativação de pessoas”, tanto pelo governo 

ou pela sociedade, objetivando uma mudança de comportamento. Já as dinâmicas de 

desmobilização não apresentam uma literatura tão aprofundada. Conforme explicitado 

por Lapegna (2013: 844): 

The mechanisms causing demobilization are little understood, and our 

theoretical toolkit about processes of demobilization dwindles in 

comparison to the availability and refinement of concepts explaining 

mobilization. 19  

 

Gohn (2008) também aponta a focalização excessiva nos processos de mobilização, sem 

um olhar específico para seu processo contrário. Fillieule (2015) concorda com Lapegna 

(2013) sobre a falta de estudos suficientes sobre os processos de desmobilização. Segundo 

o autor, os estudiosos se preocupam mais em estudar o ciclo de ascensão dos movimentos 

do que seu declínio: 

We know little about the mechanisms governing the decline of social 

movements and the varied forms of individual or collective 

demobilization that prompt this decline or end it. Indeed, as Verta 

Taylor emphasizes, “scholars generally are more interested in 

movements undergoing cycles of mass mobilization and have done 

little research on movements in decline or equilibrium” (1989: 772). 

Yet, the logical counterpart of the initial recruitment and mobilization 

processes is clearly collective demobilization and individual 

disengagement. Thus, we might suggest that one of the permanent traits 

of political organizations, whether they are political parties, unions or 

non-governmental organizations (NGOs), is turnover and consequently 

defection (Fillieule 2010). 20 (Fillieule, 2015: 01) 

 

                                                 
19 “Os mecanismos que causam a desmobilização são pouco compreendidos, e nossa caixa de ferramentas 

teórica sobre os processos de desmobilização diminui em comparação com a disponibilidade e refinamento 

de conceitos que explicam a mobilização. ” (Tradução minha). 
20 “Nós sabemos pouco sobre os mecanismos que governam o declínio de movimentos sociais e sobre as 

variadas formas de desmobilização individual ou coletiva que induzem esse declínio ou que acabam com 

ele. De fato, como Berta Taylor enfatiza, “acadêmicos geralmente estão mais interessados nos ciclos de 

mobilização de massa de movimentos e pouca pesquisa foi feita sobre movimentos em declínio ou 

equilíbrio” (1989: 772). Ainda, o contraponto lógico de processos de recrutamento e mobilização inicial é 

claramente a desmobilização coletiva e desengajamento individual. Dessa forma, nós podemos sugerir que 

um dos traços permanentes de organizações políticas, quer sejam partidos políticos, uniões ou organizações 

não-governamentais (ONGs) é sua queda e consequente deserção (Fillieule 2010). ” (Tradução minha). 
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Existem quatro explicações possíveis sobre a ausência de estudos no campo da 

desmobilização (Fillieule, 2015). Primeiro, o ativismo tem sido menos estudado por “si 

mesmo” do que pelas organizações que o conduzem. As abordagens microssociológicas 

de comportamento foram descartadas há muito tempo, em nome das abordagens de ação 

coletiva. Além disso, as fontes para estudo do fluxo de ativismo são escassas: os ex-

ativistas não estão presentes nas investigações, e as organizações dificilmente mantém 

contato com pessoas que se desligaram. Por último, existe uma dificuldade de evoluir de 

abordagens estáticas para uma perspectiva processual, baseada em estudos longitudinais. 

A desmobilização é uma das faces da decadência do projeto participativo na gestão 

pública brasileira. Ela não ocorre no vácuo: é orientada pela tomada de decisão de não-

ocupação de um espaço de interlocução. Representa a cessação do diálogo entre as partes 

ali anteriormente representadas. Apesar de representarem o insucesso da participação 

popular no Brasil, a desmobilização pode assumir diversos significados políticos e 

democráticos. Contudo, ao pensarmos nas trajetórias assumidas pelos atores, a 

desmobilização pressupõe um movimento de mobilização anterior. Dessa forma, este 

capítulo irá apresentar as concepções teóricas de mobilização, as breves concepções 

teóricas existentes no tema da desmobilização, a metodologia proposta para averiguação 

da desmobilização nos Ciclos de Conferências da DPESP e os resultados encontrados 

nesta primeira aproximação. 

 

Teorias de mobilização e de ação coletiva 

 

As teorias de mobilização buscam compreender as motivações de pessoas comuns em se 

associarem, com vistas a atingir determinado objetivo. Também observam como ocorre 

o processo de engajamento dos atores. Nesta sessão, serão trazidas algumas abordagens 

que dialogam com as questões mobilizatórias, paralelamente às teorias de ação coletiva, 

que se preocupam com o mesmo tópico. 

As interpretações clássicas de ação coletiva baseiam-se nos movimentos sociais 

revolucionários que visavam tomar o aparelho do Estado e substituir uma forma de 

opressão baseada na força estatal por outra (Alexander, 1998). As teorias dos “novos 

movimentos sociais” pressupõem, de início, um contraste com a visão anterior sobre estes 

processos. Por um lado, a tradição funcionalista/estruturalista de Marx (Alexander, 1998), 
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que considerava os movimentos como resultado indissociável da própria estrutura social 

de classes; e, por outra, a visão norte-americana da ação coletiva como um 

comportamento reativo de crise em um sistema que mudava muito, e rapidamente - seria 

uma anomalia do sistema, que não conseguia prover respostas a todos os questionamentos 

dos indivíduos na mesma velocidade em que estes apareceriam. 

Esta dualidade fez com que os movimentos fossem explicados pelo viés funcionalista até 

a década de 1960 (Machado, 2007: 251). Este foi predominante na Sociologia e nos 

estudos organizacionais (Burell e Morgan, 1979), pelo menos até a década de 1970, e 

busca prover explicações essencialmente racionais para questões sociais, preocupados 

com manutenção da ordem e do equilíbrio da sociedade. Nas palavras dos autores: 

It is a perspective which is highly pragmatic in orientation, concerned 

to understand society in a way which generates knowledge which can 

be put to use. It is often problem-orientated in approach, concerned to 

provide practical solutions to practical problems. It is usually firmly 

committed to a philosophy of social engineering as a basis of social 

change and emphasizes the importance of understanding order, 

equilibrium and stability in society and the way in which these can be 

maintained. It is concerned with the effective 'regulation' and control of 

social affairs21 (Burell e Morgan, 1979: 26). 

 

Observa-se que o dual conflito-ordem pende para a explicação pelo viés da ordem, para 

os funcionalistas, sendo que as soluções encontradas devem ser racionais e objetivas. 

Downs (1957) se coloca neste campo de pensamento ao dizer que políticos e eleitores 

agem racionalmente quando votam, são eleitos e exercem seus mandatos. Todas as ações 

realizadas por políticos querem maximizar o apoio dos eleitores, a fim de serem reeleitos, 

e os eleitores escolhem seus candidatos a partir da “renda de utilidade”, ou seja, do cálculo 

dos benefícios materiais que podem ser recebidos a partir daquela eleição. No mesmo 

período, Olson (1971) apresenta sua teoria da escolha racional, em que os membros de 

uma coletividade seriam capazes de definir seu envolvimento em causas ou grupos 

específicos a partir de uma análise de custo-benefício deste envolvimento.  

                                                 
21 “É uma perspectiva que é altamente pragmática na orientação, preocupada em entender a sociedade de 

uma maneira que gera conhecimento que pode ser usado. Muitas vezes, está orientada para o problema, em 

questão, preocupada em fornecer soluções práticas para problemas práticos. Geralmente, está firmemente 

comprometido com uma filosofia de engenharia social como base de mudanças sociais e enfatiza a 

importância de entender a ordem, o equilíbrio e a estabilidade na sociedade e a maneira como elas podem 

ser mantidas. Preocupa-se com a "regulamentação" e o controle efetivos de assuntos sociais.” (Tradução 

minha.) 
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É reconhecido o papel do sujeito e de sua racionalidade na tomada de decisão, mas estão 

fora do paradigma funcionalista as possibilidades interpretativas da realidade a partir do 

sujeito e de sua leitura sobre a estrutura. Diz Araújo (2006: 05-06): 

Como a Sociologia é produto do cotidiano, o elo com a experiência é 

fundamental. Só há experiência, quando essa se expressa 

(LUCKMANN, 1996) e a ação coletiva não está circunscrita à 

sociologia da ação ou à interacionista, de origem funcionalista. Há 

divergências e são tênues as fronteiras entre as abordagens. Embora 

sejam tradições de pensamento, deve-se levar em conta os pressupostos 

teóricos, para não incorrer em reducionismo. Não são as únicas 

produções interpretativas da ação. A ação coletiva, sendo um fenômeno 

social, descarta resultar necessariamente do comportamento dos 

indivíduos. Vai além. Incorpora a interação face a face entre atores 

sociais e, também, situações de interdependência, atingindo níveis 

macrossociais de influência entre individualidades históricas, como em 

Weber (1977), referindo-se à singularidade de fenômenos, como o 

capitalismo ocidental.  

[...] 

Por congregar diferentes origens sociológicas – organização e 

contingência estrutural, poder e sistema, controle e conflito, instituições 

e inovação, mudanças e intervenções, racionalidade e decisões, – tem 

predominado a concepção sistêmica de ação coletiva, em detrimento de 

outra de cunho dialético, estrutural e histórica. Desse modo, as 

transformações sociais podem receber leitura que aprisiona a ação 

coletiva num sistema de ação em que os atores, em determinadas 

circunstâncias, podem mudar as regras do jogo, as formas de controle 

social, impondo novo jogo (CROZIER; FRIEDBERG, 1995). Há 

insuficiência teórica nesta área, faltam provas empíricas em contextos 

de organizações e sistemas de ação.  

A tensão entre indivíduo e sociedade está na teorização sobre a ação e 

constitui tema fundamental no ocidente, por ser um problema 

existencial aderente à dinâmica das sociedades que se fizeram 

industriais. Pesam as organizações sobre a rede de expectativas sociais 

conflitantes para a individualidade. Parte do tempo, essas resistências 

são pequenas, ocultas no colosso institucional e organizacional das 

empresas contemporâneas, públicas e privadas, que domina. Vez ou 

outra, tornam-se abertas, públicas e florescem em movimentos de 

protestos. A ação coletiva se forma em acontecimentos históricos, com 

determinações e propósitos que ultrapassam o indivíduo, sem deixar de 

serem explosões da ação humana no cotidiano (SADER, 1988). Essa 

oposição entre tipos de experiência é evocada de modo conciso por 

Marx (1976), quando diz que a história não faz nada, não possui 

riqueza, não trava batalhas. É o homem real e vivo que faz tudo isso, 

possui a luta.  

 

De certo que o contexto tem papel preponderante nas linhas teóricas de organização 

social. Segundo Della Porta e Dianni (2006), o pós-guerra traz consigo mudanças sociais 

que alteram, também, as formas de organização e reação da sociedade. São mudanças na 
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economia, no papel do Estado e na esfera cultural. Economicamente, a classe proletariada 

é dissolvida em muitos outros atores - o trabalho precário deixa de ser exclusivo do chão 

de fábrica e se torna o cotidiano de diversos indivíduos pulverizados na sociedade. Esta 

mudança faz com que a capacidade de associação e compartilhamento de uma identidade 

comum entre os trabalhadores se esvaia, deixando de ser um dos elos centrais para a 

mobilização coletiva. Já o Estado também perde sua centralidade e se dissolve em outros 

atores no processo de criação de governança global - para além dos Estados-nação, outros 

atores, tão poderosos quanto, passam a ser objeto de contestação, como empresas 

multinacionais e organismos paraestatais. Assim, o Estado, que na visão marxista é tido 

como o elemento utilizado pela burguesia para oprimir o proletariado, não é mais o único 

opositor dos movimentos. Além disso, as pautas se pluralizam e passam a acompanhar 

temas da vida privada dos indivíduos, no campo comportamental e cultural. As 

mobilizações por efetivação dos direitos políticos de grupos minoritários politicamente, 

como os negros e homossexuais, mesclam elementos particulares com questões públicas 

e retratam as novas pautas encampadas pelos movimentos pós-1960.  

Diante deste cenário, Íñiguez (2003: 04) coloca que  

las dificultades que la ciencia social ha tenido en la comprensión de los 

nuevos movimientos sociales aparecidos desde los años sesenta, puesto 

que no se adecuaba a las prescripciones que la tradición estructura-

funcionalista y la tradición marxista habían descrito y que se adaptaban 

bien al estudio del movimiento obrero.22 

 

Assim, o estudo dos novos movimentos sociais está em atual construção, não existindo, 

ainda, teorias que possam explicá-los na totalidade. Alguns elementos, no entanto, já 

aparecem como centrais e são objetos das análises de teóricos trazidos neste texto. 

Della Porta e Dianni (2006), em seu livro “Social movements: an introduction”, discorrem 

sobre diversos aspectos referentes tanto às teorias tradicionais de movimentos sociais 

quanto às novas abordagens. Entre os pontos levantados, destacam-se as discussões sobre 

o papel das redes, da construção da identidade coletiva e a dimensão simbólica envolta 

                                                 
22 “As dificuldades que as ciências sociais tiveram na compreensão dos novos movimentos sociais que 

surgiram desde os anos 1960, uma vez que não estava de acordo com as prescrições que a tradição estrutura-

funcionalista e a tradição marxista haviam descrito e que estavam bem adaptadas ao estudo de movimento 

de trabalhadores. ” (Tradução minha) 
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em torno dos movimentos sociais, que ganha atenção especial nos estudos sobre os novos 

movimentos.  

Os autores colocam que as redes sociais afetam a participação dos indivíduos na ação 

coletiva, ao mesmo tempo em que a ação dos indivíduos molda as redes (reforçando ou 

criando novas). Assim, as redes sociais podem aumentar o potencial de um indivíduo de 

se manter ativo em um movimento social e pode fortalecer as tentativas dos ativos em 

promover suas causas. A ação coletiva é lida por alguns estudantes modernos como a 

associação entre o compartilhamento de alguns traços sociais (gênero, classe, etc.), com 

as redes formadas entre estes indivíduos. Através dos canais de comunicação destas redes 

sociais acontece a mobilização de recursos para a ação coletiva.  

Já em respeito à identidade dos movimentos, Della Porta e Dianni (2006) a entendem 

como o processo pelo qual os atores reconhecem a si mesmos, são reconhecidos por 

outros como parte de um grupo específico, e desenvolvem laços afetivos entre seus 

membros. Este reconhecimento pode ser baseado em traços sociais como gênero, classe, 

etnia; ou experiências ou valores partilhados, ao mesmo tempo em que é construída 

através de um processo social. Ou seja, a identificação social é simultaneamente estática 

e dinâmica; identidades são forjadas e adaptadas ao longo do conflito. E se na era 

industrial existiam grupos bem delineados e com borders bem definidos, a atual se 

apresenta como o campo das múltiplas identidades - o sentimento de pertencimento a 

mais de uma coletividade. Este conceito torna mais fluídas as características de classe 

social, por exemplo, essenciais nas explicações tradicionais sobre os movimentos. Ao 

mesmo tempo, ao pertencerem a mais de uma rede, a atuação se torna mais dinâmica, e 

os problemas enfrentados mais relacionados. 

Por último, Dianni e Della Porta (2006) ressaltam as condições estruturais capazes de 

causarem a emergência de movimentos sociais. A ação coletiva se desenvolveria de forma 

facilitada na presença de dois fatores: quando os grupos são facilmente identificados e 

diferenciados em relação a outros grupos; quando a rede de conexão entre os indivíduos 

é capaz de promover alta coesão interna e identidade coletiva. A estrutura afeta a 

emergência dos movimentos sociais quando é capaz de dar oportunidades para o 

desenvolvimento de laços de solidariedade entre indivíduos. Por exemplo, a classe 

capitalista é facilmente integrada por seu tamanho reduzido, pela sobreposição de laços 

familiares, por suas ligações econômicas, e pelo controle dos meios de comunicação. 

Sobre este ponto, Íñiguez (2003) entende que os movimentos se desenvolvem quando se 
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instala um amplo sentimento de insatisfação e a flexibilidade das instituições não são 

suficientes para responder de forma rápida a este sentimento. 

Íñiguez (2003) entende que os novos movimentos sociais hoje são entendidos graças às 

contribuições dadas pelo interacionismo simbólico. É através dele que os atores sociais 

são vistos como capazes de promover alterações na estrutura social. Esta perspectiva dá 

ênfase aos processos de comportamento coletivo, de produção simbólica e construção das 

identidades. Della Porta e Dianni (2006) também voltam a este tema ao falar sobre os 

processos identitários dos novos movimentos. Através da criação da identidade coletiva, 

os participantes se sentem mais seguros para tomar os riscos ligados à ação coletiva, por 

estarem suportados por uma rede comum. Foram os laços de solidariedade e a 

proximidade territorial alguns dos fatores que contribuíram para a construção da 

identidade coletiva dos movimentos de trabalhadores. Na era pós-moderna, este não é um 

processo tão simples, mas ainda assim necessário para a construção da ação coletiva. Isso 

porque os atores coletivos se formam a partir de experiências e sentimentos vivenciados 

individualmente; contudo, a ação (processo de criação de identidade) coletiva depende do 

reconhecimento destas experiências e sentimentos por mais de um ator. 

Para Lupicínio Íñiguez (2003), os novos movimentos sociais são uma resposta da 

sociedade moderna e pós-moderna que demonstra sua insatisfação com os sistemas 

político, econômico e social representados pelo mercado capitalista e pelo estado 

burocrático. São movimentos formados por pessoas de perfis bastante distintos entre si 

no que se refere à raça, gênero, sexualidade, idade, por exemplo. Ele destaca que essas 

características seriam mais relevantes do que as relacionadas à classe social, apesar de 

ainda alguns autores afirmarem que os novos movimentos sociais são movimentos 

ligados diretamente à “nova classe média”.  Para outros autores, ainda, o que realmente 

importa é o consenso ideológico sobre os valores e crenças do movimento. O que une 

estes teóricos é a ideia de que a base desses novos movimentos é muito mais complexa e 

difusa do que já fora no passado.  

Outra característica é a identidade coletiva, fundamental para a mobilização das pessoas 

na ação do grupo. Além disso, tais movimentos seriam o reflexo da constante politização 

da vida cotidiana. Aspectos antes considerados privados, agora são politizados, o que 

converte a poética um importante eixo da vida das pessoas. Os valores que pautam esses 

movimentos seriam não materialistas, mais centrados na consecução de autonomia e 

democratização, o que os torna menos suscetíveis às formas tradicionais de controle 
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social. A organização desses movimentos é descentralizada, igualitária, participativa e 

podem se organizar em torno de uma questão e depois desaparecer e reemergir, com em 

torno de outra luta e com outra forma de agir.  

Os movimentos comungam da cultura da autonomia, matriz cultural básica das 

sociedades contemporâneas. São distintos dos movimentos de protesto, são culturais e 

conectam demandas de hoje com projetos de amanhã, incluindo transformar as pessoas 

em sujeitos autônomos. Há uma situação de desconfiança em relação às instituições atuais 

e uma busca implícita por um novo contrato social que permita novas formas de novas 

formas de convivência. Íñiguez (2003) aponta para algo nesse mesmo sentido quando 

afirma que os movimentos sociais atuais têm como objetivo mudar a vida das pessoas, 

não o mundo, como acontecia com os movimentos até a década de 1960. A partir dessa 

época, uma nova agenda surge para os movimentos sociais e as pessoas começam a se 

mobilizar por questões que pretendem criar espaços de liberdade, de participação e de 

gestão conjunta dos assuntos sociais. Nesse contexto surgem os movimentos feminista, 

ambientalista, homoafetivos, por exemplo. 

Melucci (1989) escreve num momento anterior aos demais autores, mas já 

problematizava as novas questões dos movimentos sociais, principalmente no que tange 

o tratamento teórico dado a ação coletiva. O autor já chamava atenção para os aspectos 

subjetivos e culturais dos movimentos contemporâneos, sendo que, nas teorias dos novos 

movimentos sociais, é possível dar atenção a estes aspectos sem perder de vista condições 

estruturais. Alexander (1998: 09) escreve: 

O modo de produção mudou, novos tipos de privações surgiram, e os 

novos movimentos sociais são o resultado lógico de tudo isso. 

Sociedades pós-materialistas, pós-industriais, pós-afluentes, baseadas 

na informação, constituem arranjos estruturais que criam, exatamente 

nessa ordem, novas formas de estratificação, novos grupos de conflito, 

novos padrões de dominação e novas percepções dos objetivos e 

interesses em jogo. Como "no contexto do capitalismo industrial, o 

modelo da ação coletiva esgotou-se" (Melucci, 1989, p. 246), há 

necessidade de novos mecanismos que possibilitem a realização da 

mudança social. Mais do que reivindicar uma redistribuição, os 

movimentos contemporâneos de protesto concentram-se nos códigos, 

no conhecimento e na linguagem. O conflito baseado na opressão torna-

se simbólico, e sua análise requer métodos interpretativos, não somente 

modelos explicativos. 
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Melucci (1989) também ressalta como característica fundamental dos movimentos 

contemporâneos seu papel em relevar problemas existentes para a sociedade, que o autor 

chama de “função simbólica”, não lutando por aspectos materiais com atuando no campo 

das ideias e sentidos. E é neste ponto que as teorias de ação coletiva se deparam com as 

reconstruções de sentido que são objeto desta tese: como a ação coletiva produz e 

reproduz os sentidos sobre si mesmo, a partir de dinâmicas sistêmicas? Quais são as 

estratégias utilizadas pelos atores sociais para este enfrentamento? A desmobilização é 

uma destas estratégias? 

 

Teorias de desmobilização 

 

Esta seção visa apresentar algumas das conceituações utilizadas neste campo, apesar de 

esparsas, a começar pelo próprio Fillieule (2015). O autor acredita que a noção de 

desmobilização se relaciona a uma pluralidade de estudos, desde fenômenos sobre 

desengajamento individual até a desmobilização política de toda uma sociedade:  

The notion of demobilization brings us back to a plurality of phenomena 

ranging from individual disengagement (Fillieule 2005) to the political 

demobilization of an entire society, the sum of individual behavior 

producing macrosocial cycles of involvement or, conversely, 

withdrawal to the private sphere.23 (Fillieule, 2015: 02) 

 

 O autor cita quatro diferentes tipos de abordagens possíveis neste sentido. A primeira são 

os estudos da desmobilização em perspectiva multi-organizacional, ou seja, que 

envolvem toda a indústria da organização social, com suas organizações formais e as 

redes envolvidas neste processo, como o declínio dos protestos na Polônia nos anos 1950 

e a desunião dos movimentos de trabalhadores na Europa. Por outro lado, a 

desmobilização também pode ser estudada a partir do colapso de uma campanha 

mobilizatória, como um declínio geral relacionado às causas do movimento. A terceira 

abordagem entende que as trajetórias de desengajamento (desmobilização particular) 

podem se relacionar a uma variedade de determinantes, e que nem sempre ela acontece 

                                                 
23 “A noção de desmobilização nos traz de volta a uma pluralidade de fenômenos que vão do 

desengajamento individual (Fillieule 2005) até a desmobilização política de toda uma sociedade, a soma 

do comportamento individual produzindo ciclos macrosociais de envolvimento ou, inversamente, a retirada 

para a esfera privada. ” (Tradução minha). 
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de forma voluntária. A última abordagem se relaciona com o custo de saída da 

organização. Se o custo de entrada ou de saída for muito alto (por exemplo, se o membro 

é financeiramente dependente da organização), é menos provável que o desengajamento 

aconteça.  

O estudo de Fillieule (2015) mapeia possibilidades e vertentes teóricas sobre a 

desmobilização. Ele propõe que os estudos sobre desmobilização devem se basear em 

abordagens interacionistas, sendo que, destarte, ele visualiza três explicações possíveis 

para a desmobilização por esta perspectiva: a percepção da exaustão de benefícios em 

estar no movimento; a perda de significado ideológico; e as transformações nas relações 

de sociabilidade no interior do movimento (quanto mais frouxos forem os laços, maiores 

são as chances de desmobilização). As três explicações derivam de mudanças nas 

perspectivas individuais dos membros dos movimentos em relação aos sentidos da 

mobilização e de sua participação.   

Lapegna (2013), por sua vez, se utiliza de um estudo de caso na Argentina para descrever 

a relação entre clientelismo e desmobilização. Neste caso, já existe uma tentativa de 

conexão entre o processo de desmobilização e características próprias dos subsistemas 

que se relacionam com o movimento social. Ele argumenta que o processo de 

desmobilização resulta da “onipresença” do clientelismo em política populares e de um 

processo relacional de "dupla pressão" sobre os movimentos populares. Esta dupla 

pressão é causada por conta das alianças firmadas entre o movimento social e entidades 

governamentais, resultantes da redefinição das relações entre os dois atores a partir da 

implantação de políticas populares nos anos 2000: 

The process suggests a paradoxical situation: social movement leaders 

reject clientelistic arrangements while inadvertently reproducing 

similar practices within their organization. Acting in a context imbued 

with patronage politics, peasant leaders and constituents thus express 

the ambivalences and ambiguities of resistance emerging from “the 

intricate webs of articulation and disarticulations that always exist 

between dominant and dominated”. 24 (Lapegna, 2013: 857) 

 

                                                 
24 “Esse processo sugere uma situação paradoxal: líderes de movimentos sociais rejeitam arranjos 

clientelistas enquanto reproduziam, inadvertidamente, práticas similares em suas organizações. Agindo 

num contexto imbuído da política de patronagem, os dirigentes e constituintes camponeses expressam assim 

as ambivalências e ambiguidades de resistência emergentes das "intrincadas teias de articulação e 

desarticulação que sempre existem entre dominantes e dominadas””. (Tradução minha). 
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Os movimentos institucionalizados se tornam elos entre a população de baixa renda e o 

governo, sendo pressionados por estes dois grupos. Os movimentos passam ser vistos pela 

população como uma “rede de solução de problemas”, e se engajam a fim de obter 

benefícios materiais nesta relação, replicando padrões clientelistas. Ao mesmo tempo, o 

movimento é pressionado pelo governo, pois se tornaram “clientes” destes e são 

constantemente desencorajados a se mobilizarem contra qualquer ação governamental. 

Ou seja, tanto o governo quanto a população são responsáveis pela replicação de um 

modelo anteriormente rejeitado pelo movimento – o clientelista –, causando sua 

desmobilização. Neste caso, a desmobilização é representada pela apropriação das 

práticas clientelistas pelos movimentos sociais, e não uma decisão de alteração de 

estratégia ou forma de mobilização. Contudo, é a própria “aceitação” das práticas 

clientelistas que faz com que os movimentos tenham recursos para continuar organizados: 

A social movement organization can stay alive by acquiring resources 

for its constituents, but the logic of reciprocity that permeates the 

participation of members and the construction of political alliances in a 

context dominated by patronage can ultimately result in processes of 

demobilization. 25 (Lapegna, 2013: 859) 

 

Deslocando o olhar sobre desmobilização para o Brasil, Silva (2011) parte da divulgação 

da carta de 51 militantes de movimentos sociais de base no país, como o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e Via Campesina, anunciando sua saída dos 

respectivos movimentos. A motivação seria a excessiva burocratização dos movimentos, 

em especial após a ascensão de governos populares de esquerda no país. O autor destaca 

o expressivo processo de institucionalização dos movimentos na última década, através 

da ampliação das oportunidades de acesso institucional causado pela alteração de linha 

política em nível federal. Esta ampliação do acesso também se relaciona com o aumento 

das políticas públicas que demandam o envolvimento da população em sua 

implementação, e o aumento do repasse de recursos para organizações sociais. Assim, as 

organizações passam a direcionar suas energias para a ocupação destes espaços, mas, 

neste processo, precisam se modificar para poderem assumir tais espaços. Mais uma vez, 

a relação entre subsistemas e o processo de influência mútua entre um e outro se mostra 

                                                 
25 “Uma organização de movimentos sociais pode permanecer viva ao adquirir recursos para seus 

constituintes, mas a lógica da reciprocidade que permeia a participação dos membros e a construção de 

alianças políticas em um contexto dominado pelo patronato pode resultar em processos de desmobilização. 

” (Tradução minha).  
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latente – sendo que há proeminência dos códigos de um deles sobre o outro. O “conflito”, 

então, passa a ocorrer no interior das instâncias institucionais, mas de acordo com as 

regras determinadas pelas instituições governamentais: 

Mas a institucionalização significou, também, um deslocamento de uma 

parte importante dos conflitos e da contestação para o interior dos 

espaços institucionais.  Neste sentido, muitas organizações passaram a 

utilizar os canais (formais e informais) disponibilizados pelo acesso 

institucional para expressar suas demandas e propostas, confrontar seus 

adversários e construir alianças.  Em um contexto de governos 

formados por coalizões políticas carentes de unidade programática, 

uma parte importante das disputas passa a se dar no interior do próprio 

Estado, entre as diferentes forças políticas que compõem as coalizões e 

ocupam distintos setores do governo.  Com isto, gera-se um quadro 

complexo no qual certos setores do governo tendem a ser muito mais 

permeáveis aos interesses de certas organizações e movimentos (que, 

inclusive, podem ter membros ocupando cargos nestes setores) 

enquanto outros são identificados como adversários. (Silva, 2011: 42) 

 

 Gohn (2008) acredita que os movimentos têm passado por um processo de 

institucionalização normativa, no Brasil, para que possam acessar os recursos 

governamentais. Mas este processo não se inicia com a chegada dos governos de esquerda 

ao poder nos anos 2000, e sim com um contexto histórico de relação entre movimentos 

sociais e partidos políticos, onde sempre o primeiro apresenta uma dependência das 

movimentações do segundo.  

Este processo de transmutação de códigos pode ser considerado um processo de 

desmobilização, por conta da perda das características originais do movimento? Para 

Silva (2011), isso depende de como o movimento se apropria do processo de 

institucionalização, que não deve ser confundido com um mero processo de cooptação. 

Para além disso, o contato pode inclusive fortalecer o movimento e suas demandas a partir 

das oportunidades criadas nesta relação. O próprio MST é citado pelo autor como um 

movimento que consegue transitar nos dois campos: ao mesmo tempo em que se apropria 

dos benefícios governamentais para criar uma série de ações destinadas a pequenos 

agricultores, mantém técnicas tradicionais como passeatas e ocupações para manifestação 

de posições contrárias. Ao considerar a visão de Dryzek (1996) sobre as oportunidades 

de institucionalização, este seria um exemplo de interação positiva entre subsistemas.  

O sentido da desmobilização é analisado em profundidade através de um estudo de caso 

por Monteiro e Mendez (2015). Os autores buscaram compreender o processo de 
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desmobilização de um movimento contra a construção de uma ponte no interior de uma 

reserva ambiental, em Portugal. Quando a ameaça de construção da ponte deixa de existir, 

o movimento se desmobiliza, do que se entende a relação direta entre mobilização e 

objetivo comum entre os membros do movimento. É proposto um contínuo (Figura 1) 

que representa os sentidos da ação coletiva, com as duas pontas opostas representando os 

processos de mobilização e desmobilização. Conforme a proximidade da ameaça aumenta 

ou diminui, os movimentos se encontram mais ou menos mobilizados.  

Figura 1 - Sentidos da ação coletiva de acordo com Monteiro e Mendez (2015) 

 

Fonte: Monteiro e Mendez, 2015. 

 

Oxhorn (1996) parece ter uma visão similar a Monteiro e Mendez (2015) ao descrever os 

processos de redemocratização da América Latina sendo responsáveis por uma 

desmobilização dos movimentos sociais que buscavam a restauração do regime 

democrático. Ou seja, assim que o objetivo é atingido – a queda dos governos autoritários 

– os movimentos se dissipam, pois, perdem sua razão de existência, ainda que existam 

outros grandes problemas nos países periféricos, como pobreza e desigualdade. Esse 

comportamento seria reflexo das “ondas mobilizatórias”, que seriam momentos de grande 

movimentação e mobilização com vistas a expansão das oportunidades políticas (Tarrow, 

1989), mas que cedo ou tarde são dissipadas ou interrompidas: 

Such  waves  either  end  abruptly,  as  a  result  of state  repression,  or  

more slowly with  the  '...institutionalization  of the  most  successful  

movements,  factionalization within  them  and  between  them  and  

new groups which rise on the crest of the wave, and the exhaustion of 
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mass political involvement'. (Tarrow, 1991, p. 15)26 (Oxhorn, 1996: 

118) 

 

Nota-se que o autor relaciona a dissipação da “onda mobilizatória” com um possível 

processo de institucionalização do movimento. Ou seja, a desmobilização não precisa, 

necessariamente, representar um fim em si mesmo, mas pode ser ressignificado em outros 

espaços. 

Oxhorn (1996) também destaca a leitura de que as ondas de mobilização são vistas como 

politicamente desestabilizadoras na América Latina, dado que muitas novas demandas 

serão colocadas para o Estado. Essa ação seria confrontante com as técnicas tradicionais 

de controle da participação da população, como o populismo e o clientelismo. Oxhorn 

(1996) chama esta de “participação controlada”. Quando a participação “controlada” 

colapsa e não consegue mais conter as manifestações populares, regimes autoritários 

seriam impostos em resposta, ao invés de uma reformulação do sistema político para 

maior ampliação do debate e incorporação destas demandas. Contudo, a existência da 

repressão funcionaria como uma “mola” que conduz a ação dos grupos organizados, ao 

invés de os desmobilizarem. A dificuldade em manter o mesmo nível de mobilização 

acontece pela dificuldade que os setores populares encontram em traduzir suas 

experiências políticas sob um regime autoritário para sua prática num regime 

democrático (traduzido de Oxhorn, 1996; 123). Outros fatores que contribuem para esta 

desmobilização são a predominância de partidos políticos e líderes populistas nos 

contextos eleitorais, e também a retração da Igreja Católica de suas atividades políticas. 

A junção destes elementos contribuí para a marginalização dos grupos populares da 

participação da política. Os partidos políticos teriam, a partir de então, a função de mediar 

e conter a mobilização popular, canalizando-a para atividades eleitorais. Ou existe a 

transformação da ação para um contexto eleitoral, ou a desmobilização das atividades. 

Essa transição entre a mobilização popular para um modelo eleitoral não é vista como o 

final natural de uma onda mobilizatória, como poderiam advogar as teorias de ciclos 

mobilizatórios. Oxhorn (1996) acredita que os movimentos sociais são conscientemente 

desmobilizados, até como uma forma de possibilitar o avanço da institucionalização do 

                                                 
26 “Tais ondas terminam abruptamente, como resultado da repressão estatal, ou mais lentamente com a 

"...institucionalização dos movimentos mais bem-sucedidos, a factionalização dentro deles e entre eles e os 

novos grupos que se erguem na crista da onda e o esgotamento da participação política de massa".  (Tarrow, 

1991, p. 15) ” (Tradução minha). 
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modelo eleitoral. Ou seja, a desmobilização pode ser causada por um determinado ator, 

com uma finalidade específica, para além de motivos internos ao próprio movimento. 

Apesar de muitos partidos políticos nasceram no Brasil a partir da luta por 

redemocratização nos anos 1980, não existe uma vinculação imediata entre movimentos 

sociais e partidos. 

Compared to the authoritarian regime, party activists will enjoy much 

less autonomy of action.  This can further alienate the potential 

members of popular organizations and social movements. For a variety 

of reasons, many of the people likely to join popular organizations 

eschew party  militancy  of any sort, or insist  on  a  strict delineation  

between  'partisan'  and 'social'  activities  that  may  not  be  feasible  

under  the  changing  political  circumstances. Many of the party 

activists who choose this route will attempt (with varying levels of 

success) to represent popular sector interests within their respective 

parties. While  this  needs  to  be  encouraged,  it  has  all  too  often  

come  at  the  expense  of autonomous  popular  sector  mobilization.27 

(Oxhorn, 1996: 124) 

 

O envolvimento com alguma mobilização social não se transmuta em mobilização 

eleitoral, automaticamente. Oxhorn (1996) acredita que a desmobilização pode ser fruto 

da transição entre os dois modelos, até porque os movimentos que encontram dificuldades 

de ter acesso a tomada de decisão em um sistema que é crescentemente dominado por 

elites partidárias, que usualmente reproduzem esquemas hierárquicos ou burocráticos, 

como no interior da administração pública. Muitos dos membros dos movimentos que 

pressionavam pela abertura do sistema democrático precisam lidar, agora, com a 

frustração de um sistema que não corresponde totalmente às expectativas criadas, o que 

também leva a desmobilização.  

Por último, Oxhorn (1996) entende que a desmobilização popular, seguida da apatia da 

população em relação à política, pode ser lida com uma nova forma de participação 

“controlada”, pelo viés da despolitização, ao invés da pura repressão.  

                                                 
27 “Comparado ao regime autoritário, os ativistas partidários gozarão de muito menos autonomia de ação. 

Isso pode alienar ainda mais os membros potenciais das organizações populares e dos movimentos sociais. 

Por uma variedade de razões, muitas das pessoas que se juntam às organizações populares evitam a 

militância partidária de qualquer tipo ou insistem em uma delineação estrita entre atividades "partidárias" 

e "sociais" que podem não ser viáveis sob as circunstâncias políticas em mudança. Muitos dos ativistas 

partidários que escolherem esta rota tentarão (com variados níveis de sucesso) representar os interesses do 

setor popular dentro de suas respectivas partes. Embora isso deva ser encorajado, tem sido muitas vezes 

feito à custa da mobilização autônoma do setor popular. ” (Tradução minha). 
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Utilizando o mesmo aporte relacionado a despolitização, Williams (2004) fala da 

utilização da participação enquanto instrumento para tal, vinculando diretamente os 

instrumentos participativos com uma possível desmobilização. Para o autor, a vinculação 

da participação, de forma “normalizada”, às expectativas de agentes internacionais, como 

o Banco Mundial, faz com que não exista espaço para um efetiva tomada de poder pelos 

comuns. Essa utilização despropositada da participação seria baseada numa visão 

inocente de que o “local” é capaz de qualquer coisa, sendo somente necessária uma 

mobilização adequada para que seu potencial venha à tona. A partir do momento em que 

os processos participativos não levam em conta as características locais de cada 

comunidade, seus membros se veem despolitizados, desanimados ou então 

desmobilizados a tomar parte neste contexto. Ou seja, a própria condução da participação, 

através da “homogeneização” das diferenças, seria a causa de sua desmobilização.  

Com base nas leituras sobre a questão da desmobilização, verifica-se que esta pode estar 

relacionadas com diversos fatores, tanto de ordem individual quanto coletiva. Uma parte 

dos processos desmobilizadores é causada pela interação entre subsistemas num mesmo 

ambiente. No entanto, não existe um consenso sobre o que significa, de fato, a 

desmobilização para o movimento social – se a desmobilização promove sua extinção, 

sua renovação ou somente uma readaptação em relação ao seu ambiente ou aos seus 

objetivos.  

Também é preciso investigar, ainda, qual é o efeito da desmobilização para a democracia 

de forma efetiva. Neste estudo, a desmobilização é considerada desfavorável por diminuir 

a complexidade sistêmica e privilegiar a visão de somente um dos atores envolvidos no 

processo participativos na tomada de decisão. No entanto, conforme colocado por Dryzek 

(1996), as diferentes formas de relacionamento entre os subsistemas, a partir das 

características de auto-organização dos mesmos, pode levar a resultados diferentes.  

O quadro analítico a seguir apresenta as visões existentes sobre desmobilização na 

literatura. Optou-se por organizar as abordagens das mais amplas, ou seja, que 

comtemplam a sociedade de uma forma generalizada, para as abordagens focadas no 

sujeito e nas motivações pessoais para a desmobilização.  
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Quadro 2 - Abordagens teóricas existentes em desmobilização 

Abordagem Definição 
Exemplos ou 

estudos de caso 
Autores 

Anomia social Incapacidade de 

organização social pela falta 

de valores compartilhados 

entre membros de uma 

sociedade. 

Declínio da 

organização dos 

movimentos de 

trabalhadores na 

Europa na 

perspectiva pós-

industrial. 

Schmitter 

(2016); Fillieule 

(2015).  

Colapso em 

campanhas 

mobilizatórias 

Desorganização social por 

falta de objetivo comum 

fático capaz de motivar a 

ação coletiva. Pode estar 

relacionado ao atingimento 

da meta (objetivo deixa de 

existir, e a razão do 

movimento também). 

Primavera 

Árabe (2010-

2012). 

Fillieule (2015); 

Monteiro e 

Mendez (2015); 

Oxhorn (1996). 

Burocratização 

da ação coletiva 

(“Dupla pressão” 

relacional) 

Movimentos sociais são 

pressionados por seus 

membros e também pelas 

instituições governamentais 

em sentidos opostos, 

levando a contradições que 

desembocam na 

desmobilização pela falta de 

coerência interna. 

Sindicatos e 

entidades que 

realizam 

prestação de 

serviços 

públicos. 

Lapegna (2013); 

Silva (2011); 

Gohn (2008). 

Desencantamento 

direcionado à 

institucionalidade 

Reconhecimento da 

insuficiência das 

instituições existentes em 

prover soluções para causas 

coletivas. O objetivo não 

deixa de existir, mas os 

meios de atingi-lo.  

Esvaziamento 

dos espaços de 

participação 

social em 

governos. 

Williams 

(2004); Oxhorn 

(1996). 

Desengajamento 

individual 

Escolha pessoal de 

afastamento ou 

desengajamento em alguma 

causa coletiva. 

Desfiliação 

individual de um 

partido político 

Fillieule (2015). 

Fonte: elaboração própria, 2018. 
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Indicativos substantivo e simbólico de (des)mobilização 

 

A primeira aproximação do objeto proposto para esta tese se dá através da notação da 

existência de desmobilização ou não. Para tanto, são utilizados dois índices de 

desmobilização: substantivo, conectado à dimensão pragmática da mobilização; e 

simbólico, relacionado às características motivacionais da mobilização. Os dois índices 

se complementam a fim de estabelecer um constructo do estado de mobilização ou 

desmobilização das Regionais da Defensoria Pública. A Regional é considerada a unidade 

de análise, neste caso, por ser responsável pela realização da Pré-Conferência, evento que 

antecede a Conferência estadual, e por existirem variações entre as Regionais quanto ao 

estado da mobilização. 

Por meio de pedido de Acesso à Informação direcionado a DPESP em relação ao número 

de presentes em cada Pré-Conferência de cada Ciclo de Conferências, a instituição 

retornou os números referentes aos Ciclos III, IV e V. Não há informações sistematizadas 

dos dois primeiros Ciclos, realizados em 2007 e 2009. Dessa maneira, a observação recai 

sobre os seguintes aspectos: 1) o número absoluto de presentes nas Pré-Conferências, em 

proporção ao número de habitantes de cada Regional28; e 2) a variação de presentes nas 

Pré-Conferências, dos ciclos III a V. A variação é apresentada de forma absoluta 

(numérica) e também se aponta se a mobilização é positiva (crescimento no número de 

presentes), negativa (diminuição no número de presentes) ou estável (com coeficiente de 

variação do número de presentes abaixo de 20%).  

A partir desse dado, foram selecionados subcasos de estudos, buscando dentre as 

Regionais aquelas que apresentaram variação positiva (Regionais que se mobilizaram ao 

longo do tempo) e variação negativa (Regionais que se desmobilizaram ao longo do 

tempo). 

A (des)mobilização simbólica é mensurada, de forma qualitativa, através de informações 

colhidas nas entrevistas realizadas com representantes dos movimentos sociais, a partir 

dos sub-estudos de caso.  

                                                 
28 Como os três Ciclos estudados ocorrem após 2010, foram utilizados os dados do Censo Demográfico do 

IBGE de 2010 como referência. 
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Foram consideradas como variáveis da desmobilização as seguintes percepções: a) 

motivação para participação da Pré-Conferência; b) preparação prévia para participação 

da Pré-Conferência; c) mobilização entre os pares para participação da Pré-Conferência. 

 

Ocorrências de (des)mobilização nas Conferências Públicas da DPESP 

 

Nesta seção, são apresentadas as evidências existentes de desmobilização nas 

Conferências Públicas da DPESP. Diferentemente do restante da tese, o enfoque deste 

capitulo é notificar se existe ou não desmobilização – e não compreender sua trajetória, o 

que será trabalhado nos dois capítulos posteriores. Assim, o objetivo é focalizar o objeto 

de estudo proposto de forma clara, caracterizando o que se entende por desmobilização a 

partir dos casos estudados.  

 

Desmobilização substantiva 

 

A DPESP informou que as Pré-Conferências contaram com os números de participantes, 

nos ciclos III, IV e V demonstrados em forma de tabela no Anexo I deste trabalho29. Os 

dados estão apresentados da Regional com maior coeficiente de variação percentual no 

número de participantes para a Regional com menor coeficiente de variação percentual 

no número de participantes, sendo que a última linha apresenta os totais de todas as 

Regionais. Na tabela, são apresentados também em função das Regionais os dados da 

população geral de cada Regional, do número de participantes em cada ciclo, da variação 

absoluta do público do terceiro para o quinto ciclo, e do sentido da evolução da 

participação, se foi negativa, positiva ou estável.  

Com base somente na diferença absoluta do número de participantes do III Ciclo para o 

V Ciclo, pressupõe-se que as Regionais de Vale do Ribeira e São José dos Campos são 

as que mais mobilizaram, enquanto as Regionais Osasco e Santos seriam as que mais 

desmobilizaram. A leitura pela diferença, no entanto, desconsidera a dispersão dos dados 

                                                 
29 Como nota acadêmica, o Anexo II deste trabalho apresenta o número de participantes presentes no VI 

Ciclo de Conferências Públicas da DPESP. Os números não foram considerados para este estudo por terem 

sido consolidados após a realização da pesquisa de campo deste trabalho. 
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de participação e, como se tratam de 22 distribuições de médias de participação diferentes, 

não oferece resultados comparáveis. Então, para observação e comparação de 

distribuições de frequências distintas, analisou-se o coeficiente de variação de cada 

Regional.  

Vale aqui ressaltar que, quanto maior o percentual resultante no coeficiente de variação, 

mais heterogêneo é o conjunto de dados da distribuição. No sentido inverso, quanto mais 

próximo de zero for esse percentual, mais homogênea é a distribuição dos dados. Nesses 

termos, uma distribuição mais homogênea é aquela cujos dados do rol sejam próximos 

ou iguais à sua média. No caso das Pré-Conferências, tal coeficiente indicará se os 

números de participantes de cada Regional se mantiveram equilibrados ou não ao longo 

dos ciclos.  

Através do coeficiente de variação percentual, pode-se observar que dez Regionais 

tiveram evolução de público pouco significante ao longo dos ciclos. Independente do 

sentido dessa variação, se o público participante cresce ou diminuiu, a variabilidade da 

presença em relação às médias foi inferior à 20%, podendo assim serem consideradas 

mais homogêneas quanto ao número de participantes. A figura 2, a seguir, apresenta a 

trajetória desses grupos: 

 

Figura 2 - Regionais com Coeficiente de Variação inferior à 20% 

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

 

As demais 12 Regionais apresentaram significativa heterogeneidade na evolução da 

participação do público nos três ciclos. Dessas, nove apresentaram redução do número de 
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participantes entre o III e V ciclos. As duas Regionais com maiores percentuais de 

coeficiente de variação foram Santos (65,4%) e Central (46,6%). O gráfico Y a seguir 

apresenta a trajetória desses grupos: 

Figura 3 - Regionais com alto coeficiente de variação e tendência de redução de público 

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

 

Os casos de crescimento do número de participantes demonstraram-se menos frequentes. 

Desconsiderando o grau de dispersão do público, se estável ou não, o número de 

Regionais cuja participação nos ciclos cresceu é igual a seis. Todavia, se consideradas 

apenas aquelas em que o coeficiente de variação é superior a 20%, revelam-se apenas 

três: Vale do Ribeira (51,4%), São José dos Campos (25,7%) e Campinas (23,9%). O 

gráfico Z a seguir apresenta a trajetória desses grupos: 
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Figura 4 - Regionais com alto Coeficiente de Variação e tendência de crescimento do público 

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

 

As demonstrações gráficas acima cumprem uma função preliminar associada ao primeiro 

critério de seleção dos subcasos de estudos. Tendo em vista que o objetivo da presente 

tese exposto em seu capítulo introdutório, que é busca pela compreensão da trajetória de 

desmobilização dos espaços institucionais de participação social e as chaves explanatórias 

deste movimento, a decisão metodológica é estudar subcasos de Regionais que tenham 

tido variação de público sensível que deem indícios de mobilização e desmobilização. 

Diferenciar subcasos de participação estável, decrescente e crescente é elementar para a 

proposta de pesquisa, e é em função disso que se aplica uma técnica de amostragem não 

probabilística para a seleção dos subcasos. Portanto, o primeiro critério de seleção é: 

subcasos diversos que no seu conjunto apresentem indícios mobilização e 

desmobilização, ou seja, alta variação de frequência de público ao longo dos ciclos. 

Outros dois critérios da amostragem dos subcasos são (i) a seleção de dois casos de 

evolução positiva do público e de dois casos de evolução negativa, e (ii) a condição de 

escolha das Regionais com maiores coeficientes de variação. Logo, os subcasos 

selecionados para pesquisa de campo são as Regionais Vale do Ribeira e São José dos 

Campos, as quais indicam casos de mobilização, e as Regionais Santos e Central (São 

Paulo), que indicam casos de desmobilização.  
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A partir dos dados expostos, conclui-se que o número de presentes nas Conferências 

Públicas da DPESP tem diminuído. Objetivamente, esse é o primeiro sintoma de 

desmobilização que se procurou observar. Contudo, existe uma grande variação entre as 

Regionais, o que parece indicar a existência de estratégias ou trajetórias diversas dentro 

da instituição.  

 

Desmobilização simbólica 

 

A desmobilização simbólica conecta-se ao sentido atribuído ao desengajamento ou 

dispersão dos atores pertencentes ao sistema de participação social da DPESP. Nesta 

seção, buscou-se entender se, na opinião dos atores entrevistados, há desmobilização nas 

Conferências da DPESP, e a primeira compreensão do fenômeno por estes. Foram 

consideradas as entrevistas realizadas com os Ouvidores-Gerais Externos, com membro 

do Conselho Consultivo da Ouvidoria-Geral Externa, com servidores da DPESP, 

Defensores e Defensoras da Administração Superior da DPESP e os entrevistados dos 

sub-casos de estudo desmobilizados. Afim de garantir o direito a confidencialidade, serão 

utilizadas siglas para denotar a qual categoria pertencem os entrevistados em questão, 

disponíveis no Anexo III. O primeiro grupo de falas refere-se a atores ligados a DPESP 

de forma ampla, e o segundo aos sub-casos de estudo.  

Assim como existem diversas leituras para a ocorrência da desmobilização, é natural que 

diferentes atores enxerguem a queda no número de participantes nas Conferências de 

diferentes formas. As falas retratadas abaixo acenam, por exemplo, para uma leitura da 

importância da garantia do instrumento de participação na instituição, apesar de suas 

contradições internas: 

 

OUV:Eu não consigo ver desmobilização na Defensoria Pública. Por mais que exista 

pessoas mais pessimistas, (...) eu não consigo ver isso. Talvez seja, não sejam tão rápido 

os resultados e as pessoas se frustrem em razão de ter uma expectativa e essa expectativa 

não..., mas o processo de participação continua. A Ouvidoria continua lá com uma 

pessoa externa né? E está tudo certo. O Conselho Consultivo da Ouvidoria continua lá 

funcionando. As Conferências continuam existindo. Os mecanismos continuem existindo. 

(...). Elas continuam acontecendo de maneira periódica. O ouvidor continua sendo 

escolhido. Há os embates que são naturais. E quando se pensou a Defensoria Pública, 

antes da sua criação era isso que se esperava. Que você tivesse uma pessoa que entrasse 

nesses conflitos. 
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T: Você acha que elas estão desmobilizadas? Você acha que os movimentos estão 

desmobilizados em relação a Defensoria? 

[...] 

DAS: (...). Eu tenderia a avaliar que sim. (...). Não sei se seria “Estamos desmobilizados. 

” Que aí seria totalmente. Acho que até houve, mas talvez em menor grau do que era 

necessário. Não sei se é estratégia: “Esse modelo não funciona. “Nego” (sic) não cumpre 

então eu não vou.” 

T: Não cumpre. Então farei de outro jeito. Então, usando outro termo. Você acha que as 

pessoas estão desencantadas com o modelo das Conferências? 

DAS: Então, eu não consigo dizer... falar pelas outras pessoas. Eu acho que elas teriam 

toda a razão para estar por que se eu estivesse na posição delas... Pessoas mais 

comprometidas. Se eu estivesse no lugar delas eu estaria desiludido. Se eu tivesse 

compromisso e a preocupação que tenho com a Defensoria eu estaria problematizando.  

 

Somada à estas perspectivas, existem atores que se encontram em lugares mais céticos 

quanto à mobilização em tornos das Conferências da DPESP: 

 

T: (...). Você acha que tem uma desmobilização das pessoas em torno das Conferências? 

OUV: Eu acho que a gente... aprendi isso né? A gestão pública pode ser avaliada e pode 

ser executada pelo seu fazer ou pelo seu não fazer. Eu acho que o não fazer da Defensoria 

em relação a Conferência fala muito mais alto do que o fazer. Se transigiu com muita 

facilidade a respeito da magnitude da importância desse mecanismo e o não fazer foi o 

principal compromisso institucional. 

 

SER: (...) enfim, eu gosto de citar sempre a conjuntura por que a parte dela eu acho que 

ajuda a gente a entender melhor os reflexos né? Inclusive nas Conferências. Por que a 

desmobilização é o que você falou, né? Talvez o ponto mais lógico seja a descrença (...). 

Mas, para além disso, esse esvaziamento também por que falta o que eu chamo de 

vontade mesmo, né? Assim, vontade de fazer acontecer esse processo. De estruturar 

melhor a comunicação. Eu acho que pensar estratégias, né? Chegar [n]essas pessoas, 

para além de um cartaz na parede. 

 

Em consonância com o debate estabelecido em torno da baixa efetividade dos 

mecanismos de participação existentes no Brasil, alguns dos entrevistados também 

colocaram que, institucionalmente, a relevância das Conferências é questionável: 

 

T: Qual que é a relevância da Conferência hoje dentro do projeto de instituição da 

Defensoria?  (...) 
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SER: Eu acho pouco relevante. Por quê? Por que a atuação dos núcleos não depende 

das Conferências. Isso também é um problema das Conferências. Da metodologia das 

Conferencias, eu acho. O fato de que a gente obriga, entre aspas, aprovar propostas em 

todos os eixos; eu acho um grande problema (...). Então, enfim, acho que do ponto de 

vista dos núcleos as Conferências não dão a linha necessariamente. São propostas que, 

enfim, que colocam objetivos. Mas os objetivos do núcleo e as ações que o núcleo vai 

implementar, elas não se esgotam nas Conferências. Elas são muito além das 

Conferências. Então essa é a primeira razão pela qual a Conferência não tem uma 

relevância tão grande dentro da instituição. Além disso, é por que as Conferências são 

ignoradas no momento de tomada de decisão da instituição. Então, por exemplo, “Vamos 

alocar... Nomear novos Defensores. Onde vamos colocar esses Defensores? ” Nunca, 

essa discussão, nunca leva em conta o que foi discutido na Conferência, entendeu? As 

prioridades eleitas na Conferência não são uma bússola para a tomada de decisão 

concreta da instituição (...). Mas eu acho que elas têm um papel simbólico muito 

importante. Eu acho que nada, nada, você a cada dois anos sacode um pouco a 

instituição, sabe? Você é obrigado a abrir as portas. É obrigado a ir lá e conversar com 

as pessoas. 

(...) 

Esse modelo eu acho um modelo caro, custoso e que tem sido pouco efetivo. Que tem um 

efeito simbólico importante. Eu acho que é importante ter essa porta aberta para a 

população. Acho importante ter alguma instituição do sistema de justiça mais aberta do 

que as demais. Acho que é sim um ganho, mas acho que é um ganho pequeno perto custo 

e da própria frustração que ele gera. É isso. 

  

COU: (...) a Conferência é um instrumento importante que compõe a Defensoria (...). 

Seja na posse do Defensor Público Geral, seja no evento de abertura e tal. Eles falam 

que a Defensoria é o órgão mais democrático por que tem as Conferências e “blábláblá”. 

Mas o que eu avalio? Que a Conferência se transformou em um mero dispositivo para 

criar um discurso sobre uma instituição democrática. Então, não existe, me parece né? 

Que talvez no começo houvesse um interesse de reconhecer esse instrumento como algo 

importante dentro da instituição. Hoje me parece que ele é bastante secundário. Até por 

que a forma como a Administração lida com esses casos, apesar dos esforços que eu vejo 

de alguns Defensores e de algumas pessoas internamente, em termos da Defensoria e tal, 

eu vejo que não é colocada como algo de grande relevância.  

 

A baixa relevância (e até mesmo o papel) das Conferências na DPESP é um aspecto que 

aponta para os sintomas da desmobilização. A partir do momento em que os atores 

reconhecem que aquele espaço não efetiva suas demandas, é preciso escolher sobre a 

continuidade do investimento nele, na linha do proposto pela abordagem do 

desencantamento direcionado à institucionalidade. É neste sentido analítico que se 

apresentam, a seguir, as falas sobre desmobilização simbólica dos sub-estudos de caso.  

As primeiras manifestações referem-se a baixa presença de atores da sociedade civil nas 

Pré-Conferências: 
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DRD2: (...) e aí especificamente dessa [Pré-Conferência do VI Ciclo], sei lá, não dá nem 

para chamar de Pré-Conferência. Foram.... Tirando as pessoas que tinham algum 

vínculo com a instituição sobraram três/quatro. 

 

DRD1: Em 2013, foi uma Conferência muito cheia. Muito cheia. Eu lembro que no final, 

na plenária, não cabia direito as pessoas. Na hora do coffee break o espaço não era 

grande o suficiente. Ficou um negócio desconfortável, apertado. Enfim. Então, a minha 

lembrança de 2013 é uma coisa muito cheia e com muita mobilização, especialmente 

movimento de moradia. Então o movimento de moradia estava lá em bloco e estava todo 

mundo engajado, bonitinho. Votando o que queria votar. Fazendo seu esquema lá. (...). 

Mas essa é a minha lembrança de 2013. Que eu só fui no dia. Aí, com base nessa 

lembrança de 2013, (...) eu participei da organização da Conferência de 2015. Então a 

gente falou “Bom, vamos pegar um lugar maior. Vamos pegar um espaço para uma 

plenária descente. Vamos fazer as coisas para a gente conseguir melhorar do que foi em 

2013. ” Foi uma Conferência esvaziadíssima. (...). E aí a minha leitura de que a 

sociedade civil perde totalmente uma confiança de aquela Conferência serve para 

alguma coisa. E é esse ponto, né? Então em 2013 o povo está acreditando que ia lá, ia 

fazer uma diferença. Ia votar prioridades e aquilo iria virar algum resultado. Alguém ia 

ver alguma coisa. E, sinceramente, não é isso que tem né? 

 

O gancho da última parte desta fala já conduz para as relações entre a ausência do espaço 

de participação e suas causalidades. A busca das causas da desmobilização continua nas 

falas a seguir: 

 

DRD1: É. Por que o que a gente está vendo é se o sexto ciclo de Conferência. O cara que 

foi no terceiro, no quarto e no quinto... “Mano (sic), fui lá três vezes. Nada do que a 

gente combinou nessas três vezes funcionou. Para que eu vou perder o meu sábado indo 

em mais um? Para que eu vou ficar lá legitimando esse povo? ” Tem, cada vez mais, um 

distanciamento.  

 

SRD1: Por que de fato, por exemplo, o que a gente observava da primeira vez que eu 

participei como delegado... A gente conseguiu aprovar várias teses interessantes e que 

de fato a gente fez um acompanhamento posterior sobre a implementação delas. Assim, 

das Conferências na verdade deveria ser construído o plano de atuação da Defensoria 

Pública. Mas o que aconteceu quando a gente começou a observar foi que não só os 

planos demoravam para serem elaborados, como, o que a gente conseguia aprovar nos 

ciclos de Conferências, eles não tinham só pouco impacto dentro da instituição, como 

eles eram.... Não eram nem que eles não eram nem cumpridos. Não havia nem a 

discussão se era vinculativo. Se a instituição tinha ou não que seguir. A questão é que 

eles não serviam nem para um referencial mínimo de atuação da Defensoria. Então, por 

exemplo, dentro da Ouvidoria, quando eu tinha que elaborar qualquer documento ou 
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posicionamento, a gente sempre fazia uma revisão dos processos de Conferência para 

verificar o que aquilo sustentava a nossa posição. O que aquilo concretizava, poderia 

concretizar demandas vivas da sociedade civil. Então para gente era um referencial. 

Estruturava toda a nossa atuação estratégica em base naquele caldo de teses e posições 

que tinham saído vitoriosas do processo de Conferência. Então, aquilo orientava a gente. 

Só que o que a gente percebeu era que só orientava a Ouvidoria. Não orientava 

absolutamente mais ninguém. (...). As discussões institucionais não passam pelos 

processos de Conferência, nem colateralmente.  

 

Entrevistado/as relataram, ainda, a questão do custo envolvido no processo de 

mobilização: 

 

SRD1: (...) Por exemplo, aqui na regional leste, vai ser em Itaquera. Para sair de 

Guaianazes até Itaquera. 

T: É um trampo né? 

SRD1: [R$] 3,8030, aí. E aí são [R$] 3,80 para ir e [R$] 3,80 para voltar. Alimentação 

vai ter, né? A gente sabe que tem o cafezinho né? O pessoal estava reclamando do 

cafezinho. Tem o cafezinho. Mas, não tem todas essas mulheres. “Ah, mas eu tenho que 

discutir a instituição que ela está recorrendo. ” Ótimo, se fosse efetivo. Mas a gente sabe 

que não é. Eu pus lá, não sei se você viu o cartaz. 

T: Eu vi. 

SRD1: Mas eu não consegui nem falar para a mulherada “Olha gente, vamos lá. Vai ser 

legal. ”(...). Eu não consigo. Eu não tenho cara de fazer isso. Por que eu sei que talvez 

não seja legal e que eu vou por que, né? Estou inserida nos outros contextos, até para 

observar e ver como que está esse processo. Em um contexto muito mais de crítica que 

as mulheres poderiam levar isso. Mas lá vão [R$] 3,80.... Algumas em situação de 

violência tendo que ficar negociando a sua saída de casa. Nessa situação toda de suspeita 

né? Ou de controle do agressor. Como é que ela vai sair para ir há um lugar que não é 

efetivo é? Difícil né? Ser entusiasta dessa forma de participação sendo que as 

experiências que a gente teve dos últimos anos são nefastas. 

 

SRD1: (...). Então a gente foi percebendo isso, que a gente gastava uma energia tremenda 

na participação dos ciclos e você precisa gastar energia para fazer articulação com 

outras organizações. Pensar propostas, debater essas propostas, participar efetivamente 

do ciclo. Mobilizar os seus membros e seus agentes para voltar essas propostas. E a gente 

fazia essa mobilização em todo o estado (...) para um resultado que simplesmente não 

existe. De fato, o processo de Conferência é um processo ficcional de participação social. 

Ele não tem impacto concreto para dentro da instituição e nem para fora. Então, acho 

que a única escolha.... Acho que qualquer organização, hoje, da sociedade civil está se 

confrontando com uma série de temas e poucas pernas para lidar com todos esses temas, 

tem que fazer algumas escolhas.... Você não vai escolher jogar energia em um espaço 

                                                 
30 Valor da passagem de transporte público na região do município de São Paulo em 2017. 
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que não representa mais absolutamente nada. Que não faz nada de concreto. Então, esse 

afastamento natural. 

 

Além da baixa efetividade do mecanismo, ou seja, a baixa incidência das Conferências 

no planejamento da instituição, e do alto custo de envolvimento, permeiam os relatos 

sobre a suposta “teatralização” deste espaço. 

 

SRD1: “Isso aqui é....” O que é isso? Na verdade, é para ele ter esse discurso. É a única 

finalidade e intenção dos custos de toda a Conferência para você na verdade afagar o 

eco desses Defensores que acham que isso é o ápice da participação popular. É convidar 

um monte de gente para tomar um cafezinho e discutir algumas coisas. Por umas bolinhas 

e acabou.  

 

T: E aí a gente fica fazendo Conferências, Conferências... 

DRD1: A gente fica fazendo Conferências porque está escrito que a gente precisa fazer 

Conferências. Só para a gente ser positivista né? É só para ser positivista. Mas o que a 

gente faz dessas Conferências? Faz nada. É muito triste.  

 

SRD2: Agora, as Conferências? Nada saiu do papel. Eu não frequento a Conferência, 

não é ocupar o espaço. A gente não vai ocupar o espaço que não é nosso. A Defensoria 

faz a Conferência e não sai nada do papel. A única coisa que a Defensoria faz, como 

praxe, todo ano, é mostrar para o Ministério Público que a esmola que o Ministério 

Público dá para essa Conferência não serve para nós. Pode servir para a Defensoria por 

que a Defensoria faz parte desse sistema opressor, manipulador na sociedade civil. 

 

A partir das constatações do/as entrevistado/as, constata-se que os Ciclos de Conferências 

Públicas se encontram no mesmo local dos demais mecanismos de participação existentes 

nas esferas governamentais brasileiras: desacreditado e desmobilizado.  

 

Conclusão: a desmobilização das Conferências da DPESP frente às teorias 

de desmobilização  

 

As críticas sobre a baixa efetividade das Conferências Públicas parecem ser a explicação 

mais óbvia para a desmobilização deste espaço, aliadas a uma análise, por parte dos atores 
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sociais, de alto custo de participação associado à quase nenhum resultado. Não participar 

das Conferências se configura como estratégia de não-corroboração com a baixa 

relevância dada institucionalmente ao espaço.   

Quando voltamos para as teorias de desmobilização apresentadas neste capítulo, 

encontra-se apoio no desencantamento direcionado a institucionalidade, proposto por 

autores como Williams (2004) e Oxhorn (1996), além do próprio Fonseca (2011). De 

acordo com a visão dos entrevistados e os dados que demonstram a baixa capacidade de 

engajar os atores sociais nas Conferências Públicas, percebe-se que o processo de 

institucionalização da DPESP conduziu a formação de um mecanismo que não 

corresponde às primeiras expectativas dos movimentos sociais.  

Esta visão da desmobilização entende que assimetria de poder não é alterada nos espaços 

participativos, ou seja, os novos atores que entram em cena não participam de forma 

empoderada das decisões tomadas ali: 

A tendência de ignorar as relações de poder locais torna possível a 

utilização dessas metodologias para manter, aprofundar e/ou legitimar 

desigualdades de poder, de acesso à informação, de recursos e de 

decisão no processo político. (Fonseca, 2011: 15) 

  

Ao verificar que a instituição se utiliza do próprio método participativo para manutenção 

de uma relação de poder assimétrica, a escolha é se retirar do espaço (“SRD2: Eu não 

frequento a Conferência, não é ocupar o espaço. A gente não vai ocupar o espaço que não 

é nosso. ”).  

É importante ressaltar novamente que a desmobilização denotada neste estudo se trata 

exclusivamente da ocupação dos espaços de participação da DPESP, em especial as 

Conferências Públicas. Dessa maneira, a desmobilização em torno das Conferências não 

encerra as possibilidades de ação nos demais espaços em que os movimentos sociais estão 

presentes.  

Com a denotação da desmobilização e o enquadramento deste fenômeno dentro da 

literatura sobre o tema, os próximos capítulos buscaram compreender de que maneira as 

Conferências da DPESP perderam a centralidade (se é que um dia estiveram no centro) 

na definição estratégica da instituição, a partir da análise dos sentidos destes espaços 

construído de forma interacional entre diferentes subsistemas. 
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Seres humanos não são socializados de forma objetiva, pois a constituição da realidade 

social é dialética, ou seja, é feita através do diálogo e contraposição entre seus membros. 

Assim, um ser humano não nasce como membro de uma sociedade, mas torna-se um na 

medida em que incorpora a visão de realidade compreendida e construída por seu meio. 

De acordo com Berger e Luckmann (1966: 174): 

No entanto, a interiorização, no sentido geral aqui empregado, está 

subjacente tanto à significação quanto às suas formas mais complexas. 

Dito de maneira mais precisa, a interiorização neste sentido geral 

constitui a base primeiramente da compreensão de nossos semelhantes 

e, em segundo lugar, da apreensão do mundo como realidade social 

dotada de sentido. 

(...) 

Em qualquer caso, na forma complexa da interiorização, não somente 

"compreendo" os processos subjetivos momentâneos do outro, mas 

"compreendo" o mundo em que vive e esse mundo torna-se o meu 

próprio.  

  

Nesta tese, advoga-se que o processo de mobilização em torno das Conferências Públicas 

da DPESP passa por um processo de ressignificação por parte dos atores que dialogam 

neste espaço. Este processo reflexivo e que leva a uma mudança de ação é entendido 

como fruto não só de uma análise racional de custo-benefício, conforme sugerido em 

parte da literatura sobre participação (Bispo Junior, 2013; Lobato, 2009), a partir da baixa 

efetividade dos espaços de participação. Na verdade, a baixa efetividade é lida como um 

dos sintomas desta ressignificação.  

Neste capítulo, os conceitos básicos da teoria de sistemas complexos serão apresentados, 

com ênfase na autopoiese sistêmica. A autopoiese é central pois auxilia na compreensão 

da reprodução dos subsistemas sociais a partir de seus próprios entendimentos sobre a 

realidade. Sistemas autopoiéticos definem suas comunicações e padrões de interação a 

partir dos referenciais que encontram nos demais subsistemas. O processo de 

ressignificação da mobilização e da participação social provocam mudanças no padrão 

interativo entre susbsistemas, sem deixar de considerar a complexidade presente nestes. 

Ainda, será trazida à discussão a respeito da disputa narrativa pela participação, que ainda 

se encontra em aberto e é produzida pelos entendimentos formados pelos atores que estão 

neste campo.  
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Diferenciação sistêmica e autopoiese 

 

Sistemas complexos são “aqueles que compreendem um grande número de interações 

entre identidades, cada qual agindo em seu contexto local de acordo com alguma regra 

ou força” (Klijn, 2008: 302). A teoria da complexidade é antirreducionista. A interação 

entre as partes é o que forma as características destas partes, não podendo ser entendidas 

de forma desvinculada ao seu papel no sistema. Mesmo sem coordenação ou acordo entre 

as partes de um sistema, pode haver mudanças causadas por reações de uma componente 

dele. Este comportamento relativamente autônomo das partes faz com que os sistemas 

sejam ainda mais complexos e imprevisíveis. 

Assim, a complexidade de um sistema não pode ser totalmente controlada, mas pode ser 

conduzida e diminuída, ao lidar com ela de diversas formas. Por não poder ser controlada, 

a complexidade era negada pela visão instrumental ou hierárquica da administração 

pública, pois trazia muito mais desafios e questões à tona além dos inicialmente 

colocados. Wagennar (2007: 22) coloca:  

Policy failure has many causes (Hajer & Wagenaar, 2003; Rittel & 

Webber, 1973), but key to understanding the limitations of hierarchical-

instrumental policy making is the notion of complexity.31 (Grifo meu.) 

 

A complexidade se coloca como elemento base das estratégias de gestão democrática do 

setor público, ao considerar que cada sistema social existente é autogovernado e auto 

interessado, mas que precisam ser coordenados para que um determinado objetivo seja 

atingido. Ao contrário da estratégia da New Public Management (NPM), que tenta reduzir 

a complexidade ao identificar responsabilidades e dividir a formulação da 

implementação, a gestão democrática quer tirar proveito da complexidade para conectar 

atores e auxiliar a tomada de decisão. Luhmann (1986) introduz, neste sentido, o conceito 

de sistema autopoiético, que são aqueles que se regeneram e recriam a si próprios a partir 

de referenciais internos, sendo a sociedade moderna composto por diversos sistemas 

funcionais que seguem sua própria racionalidade. Não são sistemas abertos, mas estão em 

                                                 
31 “O fracasso das políticas tem muitas causas (Hajer e Wagenaar, 2003; Rittel & Webber, 1973), mas a 

chave para entender as limitações da formulação de políticas hierárquicas e instrumentais é a noção de 

complexidade. ” (Tradução minha.) 
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constante contato com o ambiente externo, para uma adaptação “parcial” ao sistema, já 

que sempre mantém características próprias.  

A autopoiese é tão central na obra de Luhmann que ela é frequentemente assinalada como 

produtora da autopoetic turn, movimento que permitiu que o autor formulasse sua própria 

noção de sociedade a partir da ideia de interação entre diversos tipos de sistemas sociais.   

Contudo, antes de avançar para a conceptualização proposta por Luhmann, é importante 

delinear o entendimento anterior sobre a concepção de sistemas sociais, e fim de denotar 

a radicalidade de sua proposta. A consideração da sociedade enquanto um sistema (ou um 

conjunto de sistemas), a chamada Teoria Geral de Sistemas, é derivada de estudos do 

ramo da biologia, sendo inicialmente formulados pelo biólogo L. Von Bertalanffy em 

1940 (Misoczky, 2003). Sua ideia original era expandir a utilização de termos como 

“homeostase”, “entropia” e “evolução do sistema” da biologia para a sociologia, pois 

considerava que os seres humanos eram “típicos de sistemas”, devido suas características 

como contornos e relações entre as partes.  

Von Bertalanffy desenvolve a primeira abordagem de sistema aberto para a sociologia, 

sendo estes os que estabelecem “as trocas de matéria e energia com o meio como forma 

de manter o estado de ordem” (Misoczky, 2003: 04). No entanto, é a proposição de 

Parsons sobre as estruturas sociais a mais utilizada para referenciar os sistemas sociais 

abertos: 

Todos os sistemas sociais, inclusive as organizações, consistem em 

atividades padronizadas de uma quantidade de indivíduos. (…) essas 

atividades são claramente complementares ou interdependentes em 

relação a algum produto ou resultado comum; elas são repetidas, 

duradouras e ligadas em espaço e tempo.  A estabilidade ou recorrência 

de atividades pode ser examinada em relação ao insumo de energia no 

sistema, à transformação de energia dentro do sistema, e ao produto 

resultante ou produção de energia.  Um aspecto importante é que a 

teoria de sistemas está interessada pelos problemas de relações de 

estrutura e de interdependência, e não pelos atributos constantes dos 

objetos. (Katz e Khan, 1975:  32-33).  

 

Esta visão de sistema social, então, o considera como um sistema de natureza planejada 

e com padrões de relacionamento estáveis. Além disso, eles estão em contato constante 

com o ambiente onde se inserem, a fim de trocar energia continuamente com este e 

garantir seu equilibro – o processo conhecido biologicamente como homeostase, a auto 

regulação para manutenção num estado estável em relação ao ambiente. 
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Qual é a implicação do conceito de sistema aberto para os estudos sociais? Neste 

paradigma, um sistema buscará a adaptação constante ao contexto em que vive, afim de 

atingir seus objetivos e manter seu equilíbrio. O que dita o ritmo interno do sistema é o 

ambiente em que ele está inserido, pois dele provém os insumos para a ação do sistema, 

e é para o ambiente que retornam os produtos do sistema. Ou seja, existe uma 

retroalimentação constante entre ambiente e sistema.  

No entanto, a ideia de sistema aberto não era capaz de explicar o funcionamento de todos 

os sistemas sociais existentes, dada a existência de propriedades auto organizativas no 

interior dos sistemas. A inserção da ideia de auto-organização na teoria de sistemas é 

fundamental para a evolução da compreensão dos sistemas sociais como abertos para 

sistemas autopoiéticos – que não são sistemas fechados, conforme colocado por Morin 

(1995; 49):  

Ao mesmo tempo em que o sistema auto-organizador se destaca do 

meio e se distingue dele, pela sua autonomia e individualidade, liga-se 

tanto mais a ele pelo crescimento da abertura e da troca que 

acompanham qualquer processo de complexidade: ele é auto-eco-

organizador. Enquanto o sistema fechado tem pouca individualidade, 

não tem trocas com o exterior e está em muito pobres relações com o 

meio, o sistema auto-eco-organizador tem a sua individualidade, ela 

mesma ligada a relações muito ricas e, portanto, dependentes do 

meio. Mais autônomo, está menos isolado. Tem necessidade de 

alimentos, de matéria/energia, mas também de informação, de ordem. 

O meio está por isso mesmo no seu interior, e desempenha um papel 

co-organizador. O sistema auto-eco-organizador não pode, portanto, 

bastar-se a ele próprio, só pode ser totalmente lógico ao introduzir, nele, 

o meio estranho. Ele não pode terminar-se, fechar-se, auto bastar-se. 

(Grifo meu.) 

 

Ou seja, sistemas auto organizados ou autopoiéticos também processam informações do 

meio, mas de forma mediada por seus próprios elementos estruturantes. Mantendo sua 

própria individualidade, são capazes de agir de forma reflexiva em relação ao seu 

contexto. 

Isso não quer dizer que "tais sistemas são isolados, incomunicáveis, 

insensíveis, imutáveis, mas sim que as 'partes' ou os 'elementos' de tais 

sistemas interagem uns com os outros e somente entre si" (p. 24). Daí a 

ideia de fechamento operacional dos sistemas. (Melo Junior, 2013: 716) 
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É a partir dessa evolução na observação dos sistemas sociais que Luhmann desenvolve 

sua abordagem sobre os sistemas autopoiéticos. Melo Junior (2013: 716) descreve alguns 

dos elementos explicativos da autopoetic turn de Luhmann: 

Se por um lado a noção de sistema que se generalizou na sociologia foi 

a concepção de sistema social aberto de Parsons, que enfatiza a troca de 

elementos (energia, pessoas, informação) entre os sistemas, em 

Luhmann encontramos uma mudança radical de perspectiva que 

considera, a exemplo dos organismos vivos, que os “sistemas sociais 

operam [...] fechados sobre sua própria base operativa, 

diferenciando-se de todo o resto e, portanto, criando seu próprio limite 

de operação. Ao mesmo tempo, "o fechamento é a condição da abertura 

do sistema ao ambiente: o sistema só é capaz de estar atento e responder 

à causalidade externa por meio das operações que ele próprio 

desenvolveu" (p. 79). As diferenças entre sistema e entorno, o 

fechamento operacional e a autorreferência são processos definidores 

dos sistemas sociais. (Grifo meu.) 

 

A autopoiese de um sistema está ligada diretamente à sua capacidade de aprendizagem e 

auto-regulação, sendo que seu fechamento operacional é responsável por estabelecer as 

fronteiras entre o sistema e seu entorno ou ambiente. Na verdade, Gilgen32 (Luhmann, 

2002) afirma que autopoiese é, na verdade, a própria capacidade do sistema de produzir 

e manter suas barreiras, ou seja, se diferenciar de seu contexto. Ou, nas palavras do 

próprio Luhmann (1995), a diferença entre sistema e meio, que possibilita a emergência 

do sistema é, por sua vez, a diferença mediante a qual o sistema já se encontra constituído 

(Luhmann, 1995: 101). Essa explicação é essencial para a compreensão da diferenciação 

entre os sistemas de acordo com seus próprios códigos e lógicas de funcionamento. É 

também a partir da diferenciação entre os sistemas – ou a identidade de cada sistema – 

que se dão os padrões interacionais entre eles:   

Para essa abordagem, os sistemas vivos buscam manter a identidade 

pela subordinação de todas as mudanças através do envolvimento em 

padrões circulares de interação, onde a mudança em um elemento do 

sistema é acoplada a mudanças em outro lugar, estabelecendo-se 

padrões contínuos de interação que são sempre auto-referenciadas. A 

auto-referência se deve ao fato de que um sistema não pode entrar 

em interações que não sejam especificadas no padrão de relações 

que define sua organização. Assim, a interação de um sistema com eu 

ambiente é um reflexo e parte de sua própria organização, facilitando 

sua autoprodução, já que o ambiente é realmente uma parte de si 

mesmo. (Misoczky, 2003: 6, 7. Grifo meu.)  

                                                 
32 Peter Gilgen traduziu o livro “Introduction to Systems Theory”, de Luhmann (2002), do alemão para o 

inglês, e escreveu seu prefácio.  
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Os sistemas interagem entre si a partir de padrões pré-determinados, de forma interna e 

circular, ou seja, auto-referenciada. Isso quer dizer que, numa relação entre dois sistemas, 

cada um se apresentará de acordo com seus próprios conceitos e também compreenderá 

o momento interacional de forma distinta, mais uma vez, devido à autopoiese inerente 

aos sistemas sociais. Outro ponto importante para este trabalho, destacado na citação 

acima, é a impossibilidade de interações entre subsistemas que não estejam previamente 

especificadas em sua padronização sistêmica.  

Daí decorre a importância da linguagem e da comunicação na teoria dos sistemas sociais 

de Luhmann.  A comunicação é a chave base de interação entre os subsistemas e ela 

modela como mensagem são transmitidas e recebidas. Ou seja, a compreensão dos limites 

de um sistema se dá através do próprio sistema comunicativo, existente apenas nos 

sistemas sociais. 

Na Comunicação deve-se falar sobre algo; um tema deve ser abordado. 

Porém, aquele que fala pode se converter, ele mesmo, em tema: dizer 

que, na realidade, queria dizer outra coisa, quando disse aquilo; ou 

exteriorizar um estado de ânimo… Como se vê, a comunicação tem a 

especificidade de poder articular-se, indistintamente, ao ato de 

comunicar, ou à informação: o próximo passo da comunicação poderia 

continuar o mesmo, em referência ao ato de comunicar ou à informação. 

(Luhmann, 1995: 304) 

 

O próprio sistema comunicativo é autopoiético, pois só existe a partir do momento em 

que se autoreferencia. Conforme expressa Luhmann, é dividido em duas etapas, que é o 

próprio ato comunicativo e a informação. Para a efetivação da comunicação, é essencial 

que os participantes do ato comunicativo utilizem suas referências circulares para que se 

proceda ou entendimento ou a incompreensão. Ou seja, diante de um ato comunicativo, 

o ser humano é obrigado se posicionar sobre a informação comunicada, pois a 

comunicação bifurca a realidade: cria duas versões do mundo, a do sim e a do não, 

obrigando assim, à tomada de uma decisão (Luhmann, 1995: 303). 

A comunicação é a base do sistema interacional entre os sistemas, o que Luhamnn irá 

chamar de acoplamento estrutural. A partir da noção de diferenciação entre sistema e 

ambiente, fruto da condição autopoiética do sistema, é possível que sejam estabelecidas 

relações entre os diferentes sistemas, que passam a ser o entorno uns dos outros. 



88 

 

Aqui reside um ponto fundamental da teoria de Luhmann: ao tempo em 

que os subsistemas sociais constituem entornos uns para os outros, a 

estrutura de relações entre eles define a própria forma como a sociedade 

organiza suas comunicações. E o aumento da complexidade sistêmica 

é o elemento que promove a diferenciação da sociedade. Com isso, tem-

se agora não a relação sistema-entorno, mas a relação sistema-sistema. 

(Melo Junior, 2013: 718) 

 

As dinâmicas interacionais entre os subsistemas ocorrem, então, dentro dos frames de 

cada sistema, ou seja, das margens de interpretação de cada ator. Estes frames podem ser 

tão similares ou tão diferentes que impedem uma comunicação efetiva entre sistemas 

(Klijn, 2008).  

Para Luhmann, as organizações não sobrevivem apenas organizando suas partes como 

um todo, mas também convivendo e negociando com outras organizações no mesmo 

sistema. Ou seja, Luhmann refuta o modelo burocrático através de sua teoria. 

Primeiramente, refuta a racionalidade de “meios” como produtores dos “fins”, ao 

entender que os fins não necessariamente precedem os meios; que os meios não podem 

considerados como única maneira de atingir os fins; que a organização pode ter fins 

contraditórios entre si; e que os fins não necessariamente motivam ações no interior das 

organizações, exatamente pela complexidade de suas partes internas. Ao mesmo tempo, 

ele refuta o modelo de comando e controle hierárquico, porque os subordinados podem 

ter mais conhecimento de que seus superiores, enquanto o modelo weberiano ignora que 

existe um fluxo de informação da base para o topo. O modelo hierárquico também não 

leva em conta o processo de decision-making, focando na mera implementação dos 

comandos.  

Klijn (2008) pontua que o framework conceitual da teoria da complexidade é compatível 

com os chamados wicked problems (problemas “traiçoeiros”, numa tradução livre), que 

são problemas com requisitos mutáveis e interdependentes, com soluções difíceis de 

reconhecer por estas características. A maior parte dos problemas sociais são traiçoeiros 

por estarem conectados com uma variedade de grupos que carregam diferentes normas, 

cultura e valores informais, isso sem considerar somente o público-alvo de cada ação, e 

sim todos os atores envolvidos numa cadeia de política pública. Christensen e Lægreid 

(2011) entendem que a cultura é uma “cola institucional” que faz com que organizações 

públicas expostas a processos de reforma a leiam como positiva quanto mais compatíveis 

forem os aspectos culturais dos grupos envolvidos. Assim, quanto mais diversificados e 
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com diferentes interesses forem os sistemas envolvidos numa questão, mais complexo 

será o problema a ser solucionado. 

Koppejan e Koliba (2013), por sua vez, acreditam que as características das sociedades 

atuais levam a proliferação de dinâmicas não-lineares, surpresas estratégicas e 

vulnerabilidades emergentes: 

It is now widely recognized that public policy making and public 

service delivery develop increasingly within multilevel, cross-border 

settings, in which former demarcations of policy fields become 

blurred, with a high level of individualization, pluriformity of 

values, information density and dynamics, and mediatization.33 

(Koppejan e Koliba, 2013: 01; Grifos meus.) 

 

Estas características estimulam o surgimento de problemas traiçoeiros, por refletirem os 

aspectos de seus sistemas. Aplicando a esfera estatal, ao reconhecer a existência deste 

tipo de problemas, o Estado passa a ser policêntrico, sendo necessária a análise de redes 

para melhor compreensão de seu papel e objetivos, sendo que a administração pública 

acabaria por ser um retrato simbólico e complexo da sociedade.  

Contudo, as organizações não podem operar de forma a considerar toda a complexidade 

de todos os problemas. Seidl e Mormann (2014) entendem que a função dos sistemas 

sociais é permitir a redução da complexidade, ou seja, tornar os problemas possíveis de 

serem tratados e resolvidos. Isso quer dizer que organizações são sistemas que se 

constituem por seletividade – reduzindo suas possibilidades, elas tornam a realidade 

menos complexa e conseguem lidar com ela.  

Assim, a aplicação das teorias da complexidade às instituições públicas objetiva lidar com 

a complexidade dos sistemas para entender melhor seus problemas e como lidar com eles. 

Ao mesmo tempo, precisa de estratégias de riding the fitness landscape:  tomar proveito 

das situações que emergem no cenário para direcioná-las, ajustando seus atores a 

“paisagem” (Klijn, 2008). Encontrar formas pragmáticas de reconhecer a complexidade 

de cada sistema social é um dos desafios da deliberação. 

                                                 
33 “Agora é amplamente reconhecido que a elaboração de políticas públicas e a prestação de serviços 

públicos se desenvolvem cada vez mais em ambientes multiníveis e transfronteiriços, em que as 

demarcações anteriores de campos de políticas tornam-se desfocadas, com um alto nível de 

individualização, pluriformidade de valores, densidade e dinâmica da informação e mediatização. ” 

(Tradução minha) 
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Instrumentos deliberativos como resposta a complexidade 

 

O conceito de second order observation é introduzido por Seidl e Mormann (2014) ao 

explicar sua visão sobre a teoria da complexidade. Segundo os atores, esta seria uma 

forma de descrever problemas sociais a partir de sua construção, ao invés de caracterizar 

algumas estruturas como injustas ou ilegítimas. Isso quer dizer que, ao invés de refutar 

partes do problema para diminuir sua complexidade, o second order observation 

reconhece todos as manifestações de uma questão como legítimas e próprias de um 

sistema próprio.  

Como dito anteriormente, a teoria da complexidade parte da limitação dos instrumentos 

hierárquicos em lidar com todos os aspectos existentes na sociedade para solucionar seus 

problemas. Permitir-se um segundo olhar e incorporar novos atores e questões faz parte 

do reconhecimento da complexidade, e caminha próximo às teorias de democracia 

deliberativa34, que, de forma geral, está preocupada em como realizar a gestão do sistema 

democrático. Wagenaar (2007: 18) argumenta: 

The epistemic argument for participatory, deliberative democracy in 

governance is that it is superior to representative arrangements in 

dealing with system complexity because it increases system diversity 

and system interaction. Both have the effect of contributing to the 

flow of experiential knowledge through the system so that they enable 

the actors in the system to produce, appreciate, and select 

productive intervention strategies and arrive at the coordination of 

problem solving and decision making.35 (Grifos meus.).  

 

Ou seja, ao aumentar a interação e diversidade dos atores que buscam solucionar um 

determinado problema, mecanismos deliberativos acabam por coordenar a atuação 

destes sistemas, para que, ainda que continuem a agir numa lógica autopoiética, estejam 

                                                 
34 Práticas deliberativas podem assumir diferentes sentidos: desde o ato de ter voz em um espaço 

comunitário, até o ato de co-produzir políticas públicas. Neste texto, utiliza-se o termo deliberação para 

denotar o campo de teorias de democracia participativa que surgem a partir das provocações de autores dos 

anos 1970 com a insatisfação dos modelos de teoria democrática procedimental. Ver, por exemplo, 

Pateman, 1970. 
35 “O argumento epistêmico para a democracia participativa e deliberativa na governança é que é superior 

aos arranjos representativos em lidar com a complexidade do sistema porque aumenta a diversidade do 

sistema e a interação do sistema. Ambos têm o efeito de contribuir para o fluxo de conhecimento 

experiencial através do sistema para que eles permitam aos atores no sistema produzir, apreciar e selecionar 

estratégias de intervenção produtiva e chegar à coordenação de resolução de problemas e tomada de 

decisão.” (Tradução minha.) 



91 

 

minimamente alinhados. Bingham, Nabatchi e O’Leary (2005: 555) acreditam que o 

aumento do uso de técnicas participativas é resultado de uma evolução natural do setor 

público como reconhecimento da complexidade social: 

We like to think they [governance processes] are a natural, evolutionary 

human response to complexity. Policy preferences, implementation, 

and enforcement cannot be adequately represented by simple binary 

machine and computer metaphors. There are contexts in which right or 

wrong do not yield an answer because the question is how. 36  

 

Um aspecto relevante dos casos estudados por Wagenaar (2007) é a importância do 

aumento de coesão social para adesão a uma proposta ou programa. Num dos casos 

citados, um dos objetivos dos conselhos de bairro criados era justamente aumentar a 

coesão social e fazer com que os cidadãos se sentissem responsáveis por suas localidades, 

na linha do que Christensen e Lægreid (2011) propõe sobre a “cola institucional”. Ao 

promover a deliberação, o Estado permite que os cidadãos deixem de conhecer as 

políticas por seus efeitos no cotidiano, mas que sejam também a causa da política.  

Aumentar a deliberação existente num sistema (ou seja, quebrar o sistema hierárquico), 

além de reconhecer sua complexidade, também permite reduzi-la através das tentativas 

de coesão social.  

Uma posição que corrobora a importância da consideração da complexidade sistêmica é 

a de Boonstra (2011), ao propor a utilização do conceito de auto-organização, derivado 

da teoria da complexidade. Para o autor, os processos atuais de participação não 

distribuem poder, pois são os políticos ou planejadores tradicionais que continuam no 

controle dos procedimentos. 

Thus, the call for more co-operation between government agencies, 

entrepreneurs and citizens remains within the confines of government. 

Through its inclusionary principles, participation aims rather at 

reducing complexity instead of enhancing it.37 (Boonstra, 2011: 03. 

Grifo meu.) 

                                                 
36 “Nós gostamos de pensar que eles [processos de governança] são uma resposta humana natural e 

evolutiva à complexidade. As preferências, a implementação e a aplicação da política não podem ser 

adequadamente representadas por metáforas binárias simples de máquinas e computadores. Existem 

contextos em que o certo ou o erro não produzem uma resposta, porque a questão é “como”.” (Tradução 

minha.) 
37 “Assim, o apelo a uma maior cooperação entre agências governamentais, empresários e cidadãos 

permanece dentro dos limites do governo. Através de seus princípios de inclusão, a participação prefere 

reduzir a complexidade ao invés de aprimorá-la.” (Tradução minha.) 
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Não há consideração da complexidade sistêmica nos processos participativos, que, ao 

contrário, buscam reduzi-la. Somente os participantes da sociedade civil que se encaixam 

num padrão (os que já estão familiarizados com os procedimentos governamentais e que 

sabem responder a eles) são encorajados a participar.  

Como forma de resolver este dilema, o autor considera a inclusão da noção de auto-

organização, que se trata de iniciativas de redes comunitárias que buscam intervir em 

problemas sociais mas operam de forma independente aos procedimentos 

governamentais. A auto-organização pode ser uma resposta por evidenciar o controle e a 

tomada de decisão compartilhadas entre o sistema, características próprios de sistemas 

que atuam dessa maneira e são naturalmente complexos.  

 

Disputas pela construção do simbólico 

 

A dificuldade de conceituação do termo “governança” é apresentado por Capella (2008) 

em seu estudo sobre o uso da expressão nos estudos de agenda de políticas públicas. Para 

a autora, as definições sobre governança refletem diferentes formas de percepção da 

realidade e dos governos, sendo que a disputa entre estas realidades produz diferentes 

sistemas de significação. Para a autora, governança se torna um símbolo, e, por tanto, 

ambíguo em sua própria natureza.  

A crescente utilização do termo governança demonstra um deslocamento, também, das 

fontes detentoras de poder institucional. Se as abordagens tradicionais sobre movimentos 

sociais tinham o Estado como a estrutura a ser alcançada (não só no sentido de 

apropriação, mas de penetração), as novas teorias de movimentos sociais consideram que 

os alvos agora são multi-institucionais – podem estar dentro ou fora da estrutura 

governamental, constituindo um grande campo de disputa em torno dos espaços públicos.  

Conforme colocado por Armstrong e Bernstein (2008: 84, 85), sobre a transição do 

modelo Estadocêntrico para o multi-cêntrico: 

This view of society assumes that domination is organized by and 

around one central source of power – the state. The view of society and 

power is, at root, a modified Marxist view. Economic and political 

subordination are viewed as closely tied; economic disenfranchisement 

is accomplished through political disenfranchisement. Governments are 

viewed as the only rulemakers of significance, and actors are defined in 

terms of their relationship to the state. 
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[…] 

political activity concerns both changes in classification and in 

allocation, that is, changes in rules and changes in the distribution of 

resources. Governments, like other institutions, are constituted by both 

rules and resources. The state is as important for its role in establishing 

and supporting systems of meaning and classification as it is for its role 

in the allocation of resources (Bourdieu 1994). Challenges to the state 

also involve challenges to meaning systems, and are thus no more 

or less cultural than challenges within other spheres.38 (Grifo meu.) 

 

Além da disputa pela alocação de recursos promovida pelo Estado, há um deslocamento 

fundamental da disputa por aspectos culturais em outras esferas: 

Social movement actors are engaged in political and/or cultural 

conflicts, meant to promote or oppose social change. By conflict we 

mean an oppositional relationship between actors who seek control of 

the same stake – be it political, economic, or cultural power – and in the 

process make negative claims on each other – i.e., demands which, if 

realized, would damage the interests of the other actors.39 (Della Porta 

e Diani, 2006: 21) 

 

O conflito é o motor básico que irá determinar a atuação dos novos movimentos sociais 

(DELLA PORTA, 2009). O oponente deixa de ser representado somente pelo Estado e 

passa a ser qualquer fonte de poder que possa ser contestada. Alexander (1998) coloca 

que esse deslocamento é um acompanhamento natural da transição para a sociedade pós-

moderna, onde o conflito material, baseado na luta de classes, deixa de ser o elemento 

central da ativação dos movimentos sociais. Também entende que existe um jogo 

                                                 
38 Essa visão da sociedade pressupõe que a dominação é organizada por e ao redor de uma fonte central de 

poder - o Estado. A visão da sociedade e do poder é, na raiz, uma visão marxista modificada. A 

subordinação econômica e política é vista como intimamente ligada; o desrespeito econômico é realizado 

através da privação de direitos políticos. Os governos são vistos como os únicos responsáveis pela 

legislação, e os atores são definidos em termos de relacionamento com o estado. 

[...] 

A atividade política diz respeito tanto às mudanças na classificação quanto na alocação, ou seja, mudanças 

nas regras e mudanças na distribuição de recursos. Os governos, como outras instituições, são constituídos 

por regras e recursos. O Estado é tão importante quanto ao seu papel no estabelecimento e apoio de sistemas 

de significado e classificação, tal como é por seu papel na alocação de recursos (Bourdieu, 1994). Os 

desafios para o Estado também envolvem desafios para os sistemas de significado e, portanto, não são mais 

ou menos culturais do que desafios dentro de outras esferas. (Tradução minha.) 
39 Os atores do movimento social estão envolvidos em conflitos políticos e/ou culturais, destinados a 

promover ou opor-se à mudança social. Por conflito, queremos dizer uma relação de oposição entre os 

atores que procuram o controle da mesma participação - seja ele poder político, econômico ou cultural - e, 

no processo, fazem reivindicações negativas umas das outras - ou seja, demandas que, se realizadas, 

prejudicariam os interesses dos outros atores. (Tradução minha.) 
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interacional próprio deste novo modelo social que deve ser considerado quando se 

pretende estudar a disputa exercida pelos novos conceitos sociais. 

Utilizando-se da abordagem de Touraine, Alexander (1998) reforça ainda mais a 

centralidade da disputa pelos aspectos culturais através das interações sociais: 

uma situação social também se baseia numa cultura, isto é, na 

construção de normas que determinam as relações entre uma 

comunidade e seu meio, [normas estas] que, em vez de representarem a 

ideologia do dominador, na realidade definem um campo social 

(Touraine e Deubet, 1981: 58) 

 

Todos os elementos culturais são objeto de contestação e disputa pelo seu sentido, a 

medida em que moldam preferências e comportamentos sociais. Qualquer fonte de poder 

pode ser contestada e disputada. Armstrong e Bernstein (2008) chamam esta atualização 

na leitura da ação dos movimentos sociais de modelo do processo político (political 

process model): 

It suggests that the narrow definition of politics supported by the 

political process model conceals many efforts to challenge the 

operation of power in society. To arbitrarily mark the state as the only 

institution of importance fails to capture the ways that power is 

distributed in society and cannot capture the range of activity designed 

to challenge the ways that power operates.40 (Armstrong e Bernstein, 

2008: 84. Grifo meu.) 

 

Dado que o poder está distribuído pela sociedade, ele pode ser disputado através da 

apropriação simbólica de instrumentos e instituições coletivas. Dagnino (2004: 97) 

apresenta como este processo é realizado sobre os usos do termo participação (e 

correlatos, como cidadania e sociedade civil), e apresenta uma visão crítica alicerçada no 

argumento de que existem dois vieses concorrentes pela utilização destes termos: 

A disputa política entre projetos políticos distintos assume então o 

caráter de uma disputa de significados para referências aparentemente 

comuns: participação, sociedade civil, cidadania, democracia. Nessa 

disputa, onde os deslizamentos semânticos, os deslocamentos de 

sentido, são as armas principais, o terreno da prática política se constitui 

                                                 
40 Isso sugere que a definição restrita de política apoiada pelo modelo de processo político esconde muitos 

esforços para desafiar o funcionamento do poder na sociedade. Por marcar arbitrariamente o Estado como 

a única instituição importante, não consegue capturar as formas em que o poder é distribuído na sociedade 

e não pode capturar a gama de atividades destinadas a desafiar as formas em que o poder opera. (Tradução 

minha). 
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num terreno minado, onde qualquer passo em falso nos leva ao campo 

adversário.  

 

A participação popular pressupõe, em sua essência, a alteração das estruturas de poder 

vigentes. Quando Fung (2006) propõe seu modelo de cubo da democracia, o autor 

esclarece que, quanto mais cidadãos comuns tem espaço na tomada de decisão efetiva (ou 

seja, quanto mais poder é compartilhado para além das estruturais formais), mais 

democrática e deliberativa é aquela política. Ou seja, definir como se dará a participação 

também faz parte da disputa simbólica pelo seu significado. Ao entender que os espaços 

de participação são construções conjuntas e interativas, construir seu sentido tanto para a 

população quanto para o governo é uma tarefa cultural. Valla (1998) propõe uma 

discussão sobre as diferentes perspectivas sobre participação popular e como elas se dão 

de acordo com a construção do espaço público no Brasil. 

Parte da compreensão do que está sendo dito também decorre da 

capacidade dos mediadores de entender quem está falando. Com isso, 

quer-se dizer que dentro das classes subalternas há uma diversidade de 

grupos (Martins, 1989), e a compreensão deste fato passa pela 

compreensão das raízes culturais, dos locais de moradia e das relações 

desses grupos que acumulam capital. Na realidade, essa discussão – que 

não é nova no campo de educação popular – trata das dificuldades de 

profissionais e políticos interpretarem as classes subalternas. A crise de 

interpretação é nossa, assim como também é o enfoque da idéia de 

iniciativa. Muitos profissionais trabalham com a idéia de que iniciativa 

é parte da tradição dos mediadores, e que a população falha neste 

aspecto, fazendo com que ela seja vista como passiva e apática. (Valla, 

1998: 14) 

 

A interpretação da participação faz parte deste processo de construção onde a variável 

poder é fundamental, pois define quão empoderado será aquele espaço de participação. 

Ainda, por Valla (1998: 15): 

Quantas vezes os mediadores pedem para a população se manifestar 

numa reunião, como uma prova de seu compromisso com a ‘democracia 

de classe média’. Mas, uma vez passada a fala popular, procuram voltar 

‘ao assunto em pauta’, entendendo que a fala popular foi uma 

interrupção necessária, mas sem conteúdo e sem valor.  

 

Essa dificuldade de interpretação do popular não é equivocada. Ela faz parte da 

autoreferenciação básica dos sistemas – um sistema só processa logicamente o que está 



96 

 

de acordo com seus padrões de interpretação. A disputa pelo sentido da participação 

também é uma estratégia de sobrevivência dos padrões de interpretação de cada categoria. 

Em praticamente todos os processos interacionais entre sociedade civil e Estado este 

conflito se faz presente: 

The processing of people encompasses several bureaucratic activities: 

(a) determination of the organizational jurisdiction over applicants and 

their needs; (b) a determination of eligibility to organizational goods 

and services; and (c) a determination of the amount of goods and 

services to which the applicant is entitled. In these decisions the 

interests of applicants and officials may conflict. […] The 

bureaucratic encounter is both an information exchange and a 

negotiation and conflict management process through which the 

applicant's normative framework and expectations are brought in line 

with the organization's. The compatibility of interests between 

applicants and officials is significantly influenced by the choice each 

has to engage in the encounter.41 (Hasenfeld, Rafferty e Zald, 1987: 

401, 402. Grifo meu.) 

 

Encontros entre oficiais públicos e sociedade civil irão moldar, então, os sentidos dados 

para a participação popular e os espaços onde ela se dá. Mais do que um movimento de 

tomada do Estado, como poderia propor a leitura clássica sobre movimentos sociais, 

acredita-se que estes espaços são arenas de conflito e leituras simbólicas de diversas 

interações, de diversos grupos, com diversos interesses. Apesar dos agentes 

governamentais manterem a prerrogativa institucional de acatarem ou não as decisões 

tomadas nestes espaços, a construção deste é partilhada. Ainda, são através dos processos 

de negociação e disputa que pode ser compreendida uma possível desmobilização, que 

pode ser entendida como a sobreposição de um padrão de interpretações sobre outro, a 

partir das estratégias de interação e dos recursos que cada um tem à disposição para tal 

tarefa. 

 

                                                 
41 O “processamento” das pessoas engloba várias atividades burocráticas: (a) determinação da jurisdição 

organizacional sobre os candidatos e suas necessidades; (b) uma determinação de elegibilidade para bens e 

serviços organizacionais; e (c) uma determinação da quantidade de bens e serviços aos quais o requerente 

tem direito. Nessas decisões, os interesses dos candidatos e funcionários podem entrar em conflito. [...] O 

encontro burocrático é tanto um intercâmbio de informações como um processo de negociação e 

gerenciamento de conflitos através do qual o quadro normativo e as expectativas do candidato são alinhados 

com os da organização. A compatibilidade dos interesses entre candidatos e funcionários é 

significativamente influenciada pela escolha que cada um tem para se envolver no encontro. 
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Percepções e reinterpretações sobre participação popular nas 

Conferências Públicas da DPESP 

  

O objetivo desta seção empírica é compreender as alterações de sentido sobre a 

interlocução entre sociedade civil e DPESP ao longo do tempo, principalmente no que 

diz respeito ao objeto desta tese - a participação em espaços estatais. Apesar deste foco, 

o estudo também se atenta para os sentidos construídos (e disputados) em outras esferas, 

por fazerem parte das significações de cada subsistema. A nota abaixo, publicada pelo 

Movimento Independente Mães de Maio e pela Pastoral Carcerária Nacional, não se 

vincula à atuação da DPESP nas Conferências Públicas. Contudo, ela apresenta de forma 

bastante clara as divergências apresentadas, dez anos após a constituição formal da 

DPESP, entre movimentos sociais e a instituição. 

 

MANIFESTO: POR QUE ROMPEMOS COM A DEFENSORIA 

PÚBLICA DE SÃO PAULO? – ou “Quem não reagiu está morto!” 

 

Periferia-SP, Outubro de 2016 

 

Nós recebemos com perplexidade, justamente na semana de aniversário 

de 10 anos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a notícia de 

que ela irá homenagear nesta ocasião o Governador do Estado de São 

Paulo, Sr. Geraldo Alckmin (goo.gl/xkpLVg). A notícia nos causou 

ainda maior estranheza, indignação e revolta não apenas pela escolha 

logo deste controverso homenageado, mas também por ter sido tornada 

pública quase que simultaneamente à recente decisão do TJ-SP de 

anular o processo do Massacre do Carandiru, em pleno 24º aniversário 

do massacre, seguindo relativamente a orientação do Desembargador 

relator do caso, Sr. Ivan Sartori, o qual teve a ousadia de afirmar que 

“não houve [o Massacre do Carandiru]. Houve legítima defesa”. 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que foi criada 

tardiamente por aqui – se comparada com outras Defensorias estaduais 

pelo país afora, foi implantada em terras paulistas justamente no ano 

em que ocorreram os “Crimes de Maio de 2006” – o maior massacre 

estatal da história contemporânea do Brasil. Um caso trágico e 

emblemático de lesa-humanidade, com a participação direta do Sr. 

Geraldo Alckmin, como todos sabem. Uma matança em série que, 

segundo o testemunho de diversos Defensores, tratou-se do primeiro 

grande desafio institucional e jurídico do órgão, então recém-criado.  

De nossa parte, até mesmo em razão da atuação que a Defensoria 

sempre disse/aparentou ter em relação aos nossos casos de Maio/2006, 

e de todos os dias/anos subsequentes – a defesa das vítimas e familiares, 

a luta por justiça, pela devida indenização e reparação frente a cada 

http://goo.gl/xkpLVg
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caso, enfim... – para nós sempre foi uma instituição muito cara. Por isso 

sempre buscamos fortalecê-la institucional e politicamente, ser 

parceiros, e até defendê-la frente aos recorrentes ataques de diversos 

setores sociais.  

(...) 

Agora, coloquem-se em nosso lugar... 

(...) 

Como confiar, daqui em diante, que teremos o devido compromisso e a 

dedicação institucional e profissional necessárias por parte da 

Defensoria Pública, nestas ações contra o referido Governa-dor?! Como 

ter a certeza de que a DP-SP levará até as últimas devidas 

consequências de Responsabilização (por Justiça) os comandantes e 

mandantes dos Crimes que nos vitimaram, se ela própria, com a outra 

mão, passa o pires por recursos adicionais junto a este mesmo 

Governador – fato que já sabíamos, e acompanhávamos com toda a 

natural preocupação; e agora resolve homenageá-lo formalmente, com 

tal alarde e glamour, nos marcos do aniversário da sua primeira década 

de existência?! 

O que esperar de uma instituição que, mesmo sabendo do notório 

histórico de aprofundamento de violações de Direitos Humanos 

praticados por este Governador e o seu grupo político, ao longo desses 

últimos 10 anos de existência da DP aqui no Estado de São Paulo – 

bastaria nos atermos aos índices genocidas de aumento do 

encarceramento em massa e das milhares de execuções sumárias 

praticadas por policiais comandados por Alckmin, infindáveis casos 

que recaem cotidianamente às mesas dos “Defensores”: mesmo assim 

ela aplaudir logo este Genocida?! 

(...) 

Diante disse, para nós não resta alternativa senão retirar imediatamente 

toda e qualquer das ações judiciais, indenizatórias e demais parcerias 

institucionais de nosso Movimento Independente junto à Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo. Com todo o respeito à atuação 

individual de alguns Defensores e Núcleos específicos, que sabemos 

inclusive não compactuar com tal posicionamento.  

(...) 

Mais do que isso, hoje avançamos numa profunda autocrítica: durante 

esses anos todos que buscamos defender e fortalecer a Defensoria 

Pública de SP, o resultado que colhemos – para além da melhoria das 

suas condições de trabalho, e também a ampliação de alguns privilégios 

de muitos ditos “Defensores”, totalmente descomprometidos, deve-se 

dizer – para nós e nossos coletivos, na prática, isso significou o 

enfraquecimento de nossa Luta por Direitos, como fica explícito nesta 

“Homenagem”. Em contrapartida, temos assistidos é aos nossos 

algozes, ao fim e ao cabo, serem eles os homenageados e os realmente 

fortalecidos pela instituição que se dizia nossa parceira - parte favorável 

a nós. E de quem nós também éramos parceiras: que grande erro! 

(...) 

 

MOVIMENTO INDEPENDENTE Mães de Maio 

PASTORAL CARCERÁRIA NACIONAL 
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Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência – RJ (em 

solidariedade) 

Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro (em solidariedade) 

Brigadas Populares - São Paulo (em solidariedade) 

(MÃES DE MAIO, 2016) 

 

Conforme denotado no exemplo acima, as interlocuções existentes entre o Poder 

Executivo Estadual e a DPESP representaram um importante marco para a decisão de 

afastamento de alguns movimentos sociais, o que indicam que uma das possíveis causas 

da desmobilização se encontra fora das Conferências Públicas em si.  

Importante denotar, aqui, o que se considera como sistema e subsistema. O sistema 

autopoiético de Luhmann é definido por sua capacidade de diferenciação em relação ao 

meio em que se encontra, a partir da reprodução interna de padrões de comportamento e 

comunicação. O sistema social conta com diversos subsistemas que atuam como 

“ambiente” um dos outros. O esquema abaixo apresenta os subsistemas que serão objetos 

de estudo desta tese. Todos atuam como ambiente uns dos outros. 

Figura 5 - Sistema de Participação Social da DPESP e Subsistemas correlatos 

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

 

É atribuído o nome de Sistema de Participação Social da DPESP ao conjunto de 

instrumentos existentes legalmente e institucionalmente, que são as Conferências 

Públicas da DPESP e também o Momento Aberto, espaço aberto para fala precedente às 

reuniões do Conselho Superior da DPESP. Se atribui o nome de “sistema” por representar 
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um espaço de interação entre subsistemas por meio de comunicações, baseados em 

parâmetros mínimos de funcionamento instituídos legalmente (há regras de 

funcionamento, expectativas sobre sua realização, calendário estabelecido de forma 

bianual, entre outros). Para fins desta tese, a DPESP, a Ouvidoria-Geral Externa da 

DPESP e os movimentos sociais constituirão subsistemas sociais. Os Poderes Judiciários 

e Executivo estaduais, apesar de não fazerem parte diretamente do Sistema de 

Participação, afetam os sentidos da ação dos atores envolvidos no Sistema de 

Participação, e por isso foram representados.  

A decisão de representar os movimentos sociais e a sociedade civil como um único 

subsistema é relevante e precisa ser justificada. Apesar do debate em torno dos novos 

movimentos sociais estar focado em questões identitárias, ou seja, que remetem a 

diferenciação mesmo entre eles, a trajetória dos movimentos sociais que orbitam em torno 

da DPESP apresenta-se semelhante. Ainda, no momento de criação da DPESP, existia 

uma grande uniformidade entre os movimentos sociais em torno da pauta, o que auxilia 

a compreendê-los como parte do mesmo subsistema. 

Partimos deste momento – o movimento em torno da criação da DPESP – como ponto de 

partida das trajetórias de interpretação da participação. 

 

DAS: (...) lá por [19]96/97 uma coisa que marcou a minha vida até hoje e também chega 

à Defensoria Pública, foi começar a trabalhar com direitos humanos. A Flávia Piovesan 

(...) montou um grupo de estudos de direitos humanos e muitos de nós que estamos na 

Defensoria hoje integramos esse grupo. Foram os primeiros estudos que a gente fez. (...). 

Esse grupo fez alguns convênios com entidades de direitos humanos. (...). E essa 

proximidade com a sociedade civil.... Aí comecei a participar de Conferencias Nacional 

de Direitos Humanos. Para mim foi uma descoberta enorme assim da militância. 

T: Do mundo, né?  

DAS: E o contato com as outras pessoas, né? Com gente de fora da carreira que é uma 

coisa que a carreira te leva a ficar muito no seu mundinho né? E aí também percebendo 

isso. Todo mundo cobrava a criação da Defensoria Pública e só nós ali que achávamos 

que não dava. 

(...) 

Eu acho que a gente não defendeu a criação da Defensoria Pública de imediato. Até por 

que era um tabu com a carreira. A gente propôs esse debate. Vamos estudar e tal. E aí a 

gente fez.... Logo, em fevereiro [de 2001] um seminário. Trouxe Defensores de vários 

estados para falar das experiências. Como funcionava, como que etc. e tal. (...). Aí a 
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gente deliberou logo. “Não, tem que criar a Defensoria. Não tem jeito. ” Ai a gente 

montou um grupo. Veio até uns 10 procuradores do Estado. E começou a redigir um 

anteprojeto. Essa foi uma das constatações mais corretas assim de estratégia política 

que era.... Não podia ser um discurso uma bandeira só tipo “Vamos criar a Defensoria 

Pública. ” Tinha que ser em cima de qual Defensoria Pública.  

 

A DPESP surge a partir desta movimentação de Procuradores do Estado de São Paulo 

que atuavam na Assistência Judiciária e da cobrança dos movimentos sociais que atuam 

em torno da defesa do acesso à justiça. O IPEA (2013:24-25) narra este momento: 

O estado de São Paulo oferece um exemplo dos obstáculos verificados 

nesse processo de consolidação institucional. Por quase duas décadas 

após a promulgação da Constituição e a expressa previsão de que a 

Defensoria Pública seria a responsável pela "orientação jurídica e a 

defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, 

LXXIV" (art. 134), São Paulo manteve uma estrutura controversa para 

a provisão de tais serviços legais, a qual era baseada em advogados 

públicos designados para atuar em uma unidade específica da 

Procuradoria-Geral do Estado – a "Procuradoria de Assistência 

Judiciária" (PAJ) –, com o suplemento de advogados trabalhando no 

âmbito de convênios celebrados entre o Estado e a OAB/SP. 

A crítica contra essa estrutura era intensa e vinha de muitas direções 

(Cunha, 2000, Haddad, 2011). Alguns destacavam que advogados 

públicos poderiam estar sujeitos a potenciais conflitos de interesse na 

oferta de serviços de assistência jurídica a pessoas carentes, pois não se 

sentiriam confortáveis em atuar contra o próprio governo se, diante de 

uma demanda concreta de uma pessoa atendida, essa viesse a ser a 

medida mais adequada. Da mesma forma, os críticos realçavam que em 

caso de escassez de recursos, o governo do Estado estaria naturalmente 

mais inclinado a garantir a provisão de serviços para si próprio, em 

detrimento dos direitos dos cidadãos: os "mais fortes", mais uma vez, 

"sairiam na frente" (Galanter, 1974). Ainda assim, a proposta de criação 

da Defensoria Pública para suplantar o modelo da PAJ e dos convênios 

enfrentou fortes resistências do governo estadual e da OAB/SP. 

Curiosamente, essas resistências acabaram por catalisar ampla 

mobilização social. Em 2002, São Paulo assistiu à criação de um 

Movimento pela Defensoria Pública, o qual veio a envolver nada menos 

que 440 (quatrocentos e quarenta) instituições e deu início à 

organização de petições e manifestações públicas, além da busca de 

apoio para a causa em setores importantes da comunidade jurídica e do 

sistema político.  

A lógica de mobilização social que marcou a implantação da Defensoria 

Pública em São Paulo se disseminou pelo país, configurando, assim, 

uma consciência social sobre o direito de acesso à justiça para todos: 

nos estados nos quais não havia defensoria pública, os movimentos 

sociais, sindicatos e grupos da sociedade civil passaram a se organizar 

para exercer pressão contra os governos, reclamando essa implantação. 

E – talvez mais importante – esses movimentos e grupos 

acompanharam diretamente e, em alguns casos, participaram 

ativamente da redação dos projetos de lei que estavam sendo 

apresentados nas assembleias legislativas estaduais a fim de criar as 
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defensorias; além de colaborarem continuamente com as lideranças e 

membros das defensorias, uma vez que vieram a ser implantadas. 

 

A escrita conjunta do anteprojeto de lei por então Procuradores e componentes da 

sociedade civil demarca a confluência dos entendimentos sobre o modelo de Defensoria 

pretendida. Não que este fosse um processo consensual, mas que conseguiu avançar na 

criação de sentidos comuns para a instituição. 

 

DAS: Mais ou menos 15 de março, foi março de 2002. A gente fez a primeira reunião 

com entidades da sociedade civil. (...). Tinha umas 30 entidades, o que é um fenômeno 

para uma primeira conversa. (...). E eu acho, não sei se já nesse momento, mais outra 

lição muito certa também, acho que foi depois disso, a gente montou um comitê e aí no 

comitê tinha uma pessoa de cada movimento. (...) Durante toda a vida do movimento foi 

super importante por que cada um dessa coordenação aí fazia chegar a base deles. (...). 

A gente nessa primeira reunião entregou [o anteprojeto de lei]. Algumas pessoas 

pontuaram, já naquele momento eu lembro muito é impressionante. A Amelinha Teles 

levantar e falar de uma sacada do caramba que era o Direito dos Assistidos. Os usuários. 

Ela falou “Lei orgânica, começa aí. Ela é cheia de coisa sobre os servidores. Tem lá o 

capítulo das carreiras, vantagens: pecuniárias e não pecuniárias. Promoção. Tem até 

Corregedoria. Tem toda essa coisa e tal, mas não fala nenhuma coisa de assistido. ” (...). 

(...) 

Então assim, esse processo de lançamento do movimento durou de março a junho. Outra 

sacada, sensacional e essa foi do Paulo Mesquita42. Em uma dessas reuniões ele falou 

que tinha o projeto né? Essa ideia “Ah vamos nos reunir em torno de um projeto. De um 

anteprojeto ainda. ” Ele falou assim “Isso é muito complexo. Teria que fazer um 

manifesto e destacar os pontos principais desse projeto. O projeto pode ser outro. O 

governo pode construir outro. Mas que tenham esses... Dez pontos. (...)”.  

                                                 
42  Paulo de Mesquita Neto. Pesquisador Sênior do Núcleo de Estudos da Violência. Faleceu em 2008. 



103 

 

 

Fonte: SANTOS, 2013. Grifo meu. 

A participação popular constituía um dos dez pontos fundamentais em torno do projeto 

básico da DPESP. Existia uma crença compartilhada de que a promoção da participação 

fazia parte do conjunto de inovações a serem trazidas pela que era considerada a 

instituição mais moderna do sistema de Justiça do país. Continuando a narrativa sobre o 

processo de construção deste documento: 

 

DAS: A gente fez isso, discutia e tudo coletivamente e esse manifesto que serviu para 

coletar as assinaturas. (...). Aí os movimentos faziam isso: Tinha conferencia nacional 

A Defensoria Pública que queremos em São Paulo deve ser uma instituição 

inovadora. Para tanto, deve ser democrática, autónoma, descentralizada e 

transparente. Seus profissionais devem prestar serviço exclusivamente aos cidadãos, 

não ao governo, e ter compromisso com a proteção e promoção dos direitos 

humanos. 

São 10 as suas principais características: 

1. Prestar, de forma descentralizada, assistência jurídica integral a pessoas 

carentes, no campo judicial e extrajudicial; 

2. Defender interesses difusos e coletivos das pessoas carentes; 

3. Assessorar juridicamente através de núcleos especializados, grupos, 

entidades e organizações não governamentais, especialmente aquelas de 

defesa dos direitos humanos, do direito das vítimas de violência, das crianças 

e adolescentes, das mulheres, dos idosos, das pessoas portadoras de 

deficiência, dos povos indígenas, da raça negra, das minorias sexuais e da 

luta pela moradia e pela terra; 

4. Prestar atendimento interdisciplinar realizado por defensores, psicólogos e 

assistentes sociais. Estes profissionais também devem ser responsáveis pelo 

assessoramento técnico, bem como pelo acompanhamento jurídico e 

psicossocial das vítimas de violência; 

5. Promover a difusão do conhecimento sobre os direitos humanos, a cidadania 

e o ordenamento jurídico; 

6. Promover a participação da sociedade civil na formulação do seu Plano 

Anual de Atuação, por meio de conferências abertas à participação de 

todas as pessoas; 

7. Implantar a Ouvidoria independente, com representação no Conselho 

Superior, como mecanismo de controle e participação da sociedade civil na 

gestão da instituição; 

8. Estabelecer critérios que, no concurso de ingresso e treinamento dos 

defensores, realizado durante todo o estágio confirmatório, garantam a 

seleção de profissionais vocacionados para atendimento qualificado às 

pessoas carentes; 

9. Ter autonomia administrativa, com a eleição do Defensor Público Geral para 

mandato por tempo determinado; 

10. Ter autonomia orçamentária e financeira, utilizando-se dos recursos do FAJ. 
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da mulher, elas levavam e voltavam com 100 ONGs de mulher do Brasil todo. Tinha o 

movimento negro.... Foi assim, por isso que deu esse número todo. A gente fala 440, mas 

muitas delas não tinham nada a ver com São Paulo. Assinou por que estava lá. Mas 

enfim, para pressionar politicamente a gente falava 440. E isso, foi fácil de compreender 

e acho que, pô olhando hoje, passado tanto tempo, e o que aconteceu em nível nacional, 

que essas ideias que estavam naquele manifesto, como o da ouvidoria por exemplo, foram 

fundamentais de irem marcando. “A gente quer a Defensoria, mas é essa aqui”. Não 

serve outra. E falava do concurso para selecionar pessoas vocacionadas. Falava de 

concurso multidisciplinar. (...). 

T: E de onde veio surgindo isso? 

DAS: Então, esse processo é interessante por que o atendimento multidisciplinar, por 

exemplo, era uma coisa nossa. De olhar a atuação que a gente tinha tido com seis anos, 

cinco/seis anos, e obviamente de pessoas mais com o olhar diferenciado – que não eram 

os bitolados no direito. Amantes de processo civil ou criminal, penal. De reconhecer que 

você não resolve. (...). Ah, tem outra coisa que foi importante para vários de nós, mas 

para principalmente mim, eu voluntariamente comecei em [19]95 a trabalhar no CIC 

[Centro Integrado de Cidadania] (...). Aí lá tinha o trabalho multidisciplinar. E pô, foi 

uma descobe.ta, de discutir os casos conjuntamente e tal. As vezes fazer atendimento em 

conjunto. (...). Então isso era pacifico entre nós. Temos que fazer o atendimento 

multidisciplinar por que tem problemas que não se resolvem com intervenção jurídica.  

 

Nesse ponto, é possível observar que as trajetórias pessoais se mesclam com as 

referências que se constroem conjuntamente. A partir de experiências vivenciadas em 

diferentes espaços, noções populares eram trazidas para o texto da lei a ser entregue para 

o então Governador do estado: 

 

DAS: A gente lançou em 24 de junho [de 2001], entregou formalmente o projeto... (...) 

Por coincidência é o cara que é Procurador Geral hoje ainda, que é o Enival da Silva 

Ramos. (...) foi ótimo por que ele reconheceu que tem que criar a Defensoria. E a tal da 

unificação da advocacia pública.  

(...) 

E aí o Enival falou lá “Tem que criar mesmo. Já falei com o governador. Nós vamos 

fazer agora um projeto. Vou montar um grupo de trabalho. Vamos fazer um projeto do 

governo. Vou usar esse projeto aqui. Muito obrigada e tal. E outras contribuições. ” E 

isso aconteceu no segundo semestre. Ele montou esse grupo de trabalho com 

procuradores da Assistência que não eram ligados ao movimento, ao nosso. E permitiu 

que o Sindicato e a Associação de Procuradores participassem das reuniões sem voto. 

Então a gente passou o segundo semestre. Eu fui o representante do sindicato. A gente 

passou o segundo semestre se reunindo com esse grupo que fez mais ou menos a mesma 
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forma de trabalho. Eu acho que o projeto origem, o projeto que saiu daquele grupo, ele 

era 70% do nosso projeto. E manteve essas ideias... 

T: Centrais... 

DAS: Atendimento multidisciplinar, democracia interna, eleição. Na época nem era 

muito comum e tal. (...). Aí eles finalizaram o projeto, entregaram no final do ano para o 

Procurador Geral. Isso foi em 2002. 

(...) 

Ai a gente chegava com essa idéia “Acrescenta isso aí. ” (...) E foi o que aconteceu com 

a conferência também. Que foi uma palestra.... Foi a aula magna de despedida do Dalmo. 

Estava fazendo 70 anos e se aposentando compulsoriamente e ele deu uma aula no Pátio 

ali da São Francisco. E eu fui representando o Sindicato. E ele falou, nessa fala dele, 

sobre – eu acho que o tema geral era democracia, desafios e sei lá o que. E ele menciona 

assim das novas formas de participação. Democracia direta, e aí ele menciona assim 

sobre as novas formas de participação, com democracia direta, as conferencias. Eu acho 

que na época teve a de Direitos Humanos, a um só com o Fernando Henrique. Eu não 

lembro quando foi a dois. Talvez já tivesse a da infância. Não sei. Mas era uma coisa 

muito... E tinha as experiências de orçamento participativo em prefeituras do PT 

[Partido dos Trabalhadores] e tal. Ele menciona isso, orçamento participativo e 

conferências. Eu voltei dali.... Eu lembro, descendo a rua ali.... Com essa idéia. Eu falei 

“P***, a gente poderia botar isso. Para ter essa definição...”. Levei a idéia para esse 

comitê. Como é que a gente chamava? Comitê de organização. E dessa idéia e a gente, 

todo mundo adorou e tal. E aí construiu essa idéia. E aí foi isso que votava se eram as 

diretrizes que gerariam o plano de atuação. E aí levamos. Não estava no projeto original. 

Não lembro se levei e dei tempo ainda. Se foi dentro da PGE, se foi no Conselho. Teve 

esses três momentos. A gente fez, o grupo de trabalho da PGE fez e o Conselho fez. Então, 

não sei onde entrou essa história das conferências. 

 

Esta narrativa é confirmada por quem pertencia ao subsistema dos movimentos sociais 

que se mobilizam pela criação da Defensoria: 

 

T: (...), então se você quiser me contar um pouco como que você se envolveu com a 

Defensoria, a sua história. 

COU: O meu envolvimento com a Defensoria já é antigo. É desde antes ela existir, na 

verdade. Eu trabalhava na Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos e a Comissão 

fez parte do movimento pela criação da Defensoria Pública (...). Que foi também um 

marco por que colheu várias assinaturas de entidades e a partir de então nós começamos 

uma campanha de mobilização. Então todas as Conferências de Direitos Humanos que 

a gente ia, Conferência de Mulheres e Juventude, enfim, todo o tipo de espaço que a gente 

tinha de participação a gente fazia campanha para o encaminhamento do anteprojeto da 

questão da Defensoria Pública. Que foi elaborado pelos procuradores da PAJ, mas com 
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muita participação da sociedade civil. Então esses instrumentos de participação, como 

Ouvidoria independente, a própria Conferência e Espaço Aberto eram propostas que 

surgiram desse diálogo. Então, tentativa de ter uma organização do sistema de Justiça, 

mas que não fosse semelhante aos demais. Tivesse aberta a participação popular e até 

por que para gente a Defensoria estava investida de um papel de garantia de direitos e 

acesso à Justiça. Então, era importante que a sociedade civil estivesse envolvida nesse 

processo de constituição da Defensoria. Então, 2002/2003 a gente deu início assim a 

essa campanha, a gente se reunia (...) A gente passou um tempo assim fazendo essa 

militância. Sempre que estava em pauta a votação para o projeto de lei de criação da 

Defensoria, ou nas comissões ou depois na plenária, a gente se mobilizava. Mobilizava 

as organizações e tal. A gente estava sempre tentando estar presente nestes momentos. E 

aí em 2006, quando teve a aprovação, apesar de algumas alterações, né? Mas assim, o 

principal que era a Ouvidoria, que a gente defendia aquele modelo. O Momento Aberto. 

E principalmente, também, as Conferências foram contempladas. Então isso era um 

motivo de comemoração.  

 

O que se entende deste momento, pré-criação da DPESP, é a existência de um 

alinhamento em dois campos: a Defensoria que se pretendia (se formava em contraste 

com as estruturas pré-existentes do acesso à Justiça) e a participação social como 

estruturante desta nova instituição. Esta foi a referência consensuada entre o primeiro 

grupo de Defensores Públicos provenientes da PAJ (os chamados “optantes”, por terem 

decidido migrar para a DPESP no momento de sua criação) e os movimentos que 

pressionavam pela sua criação. 

Se este consenso era tão claro até 2006, o que acontece entre este momento e o atual, com 

o descrédito da instituição e das Conferências Públicas pelos movimentos sociais? As 

falas e comentários a seguir buscam elucidar este caminho. Existem três campos de 

possível análise que interferem nesta narrativa a partir da criação da DPESP em 2006. O 

primeiro é formado por elementos externos ao Sistema de Participação da DPESP; o 

segundo é composto pelos elementos presentes na consolidação do modelo institucional 

da DPESP; e o terceiro são uma série de eventos emblemáticos que representam cisões 

com a expectativa formada, neste primeiro momento, com as possibilidades de avanço 

democrático por meio das Conferências Públicas. 
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Elementos externos 

 

Há dois elementos que circundam as dinâmicas de mobilização e desmobilização da 

DPESP, que são capazes de afetar seu funcionamento, mas que não se encontram sob 

controle da instituição. O primeiro deles é a formação ofertada pelos cursos de 

bacharelado em Direito, formação exigida para atuação como Defensor Público estadual. 

A formação em Direito, uma das mais tradicionais no Brasil, tem como foco principal a 

atuação no processo jurídico, sem considerar o indivíduo por trás da demanda: 

 

DAS: (...) a primeira questão seria como o ingresso poderia acontecer selecionando 

pessoas que tivessem uma inclinação já para a atuação nessa área e que tivesse uma 

posição diferenciada o que tange à esfera criminal. Por que geralmente a gente vem de 

um modelo de formação jurídica muito tradicional calcado geralmente, eu falo pra [sic] 

mim, eu tive aula com promotores, com juízes (...). Então essa deficiência de um olhar de 

defesa na própria formação jurídica do graduando gera uma dificuldade muito grande 

de você trazer um profissional para a instituição que tenha já essa formação ou essa 

concepção de Defensoria. (...). Outra dificuldade é um olhar com viés essencialmente 

jurídico sem abranger outros ramos do conhecimento. Também uma deficiência da nossa 

formação aqui do Brasil, né? Os cursos de Direito não são pensados e aí a grade 

curricular não é pensada para uma formação fora do campo do Direito estritamente dito 

né? Então fica muito refém daquela, de uma formação acadêmica muito balizada pelo 

conhecimento exclusivamente jurídico, o que é ruim. Por que você acaba tendo 

profissionais voltados só para aplicação da norma e isso qualquer solução alternativa 

dificulta bastante. 

 

O movimento pela criação da Defensoria estabeleceu como um de seus 10 princípios o 

de “Prestar atendimento interdisciplinar realizado por defensores, psicólogos e assistentes 

sociais. Estes profissionais também devem ser responsáveis pelo assessoramento técnico, 

bem como pelo acompanhamento jurídico e psicossocial das vítimas de violência”. Com 

uma formação em Direito focada no processo individual, a maior força de trabalho da 

DPESP não assimila, de imediato, este novo modelo interdisciplinar. Assim, existe um 

primeiro choque de referências entre o que a Defensoria se pretendia e o que o sistema 

social era capaz de imputar nesta lógica. 

O segundo ponto é a desigualdade social existente entre Defensores Públicos e assistidos. 

Na realidade, a razão de existir da DPESP está calcada no reconhecimento de uma 

sociedade desigual, com uma Justiça inacessível aos menos favorecidos até sua criação. 
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Considerando o salário inicial de R$ 18,4 mil reais do Defensor Público em contraste com 

a faixa de atendimento da DPESP, de até 3 salários mínimos familiares43, é evidente que 

estes dois grupos se encontram em pontos extremos da sociedade (um Defensor recebe 

cerca de 19 salários mínimos, em valores de 2018, no início da carreira). Essa condição 

estrutural influencia diretamente nas concepções simbólicas de cada grupo e sua 

capacidade de valor os instrumentos de participação social.  

 

Consolidação do modelo institucional da DPESP 

 

Após a criação legal da DPESP, em 2006, a instituição passa a se organizar a fim de 

atender com seus objetivos constitucionais de prestação de assistência jurídica. Um dos 

principais desafios era e continua sendo o mais básico, que é a própria assistência jurídica 

a todos e todas que necessitam dela. A maior parte do trabalho cotidiano dos Defensores 

e Defensoras é gasto em demandas particulares e de caráter repetitivo, ou seja, a 

composição da peça jurídica é de baixa complexidade, mas em grande volume.  

 

DAS: Quando a Defensoria Pública entra com o papel de prestar assistência jurídica 

integral e gratuita, junto com ela vem uma demanda em massa que afoga a Defensoria. 

Aqui em São Paulo a gente percebe esse afogamento porque você tem uma demanda 

individual maciça, volumosa que.... Eu falo que ela estrangula a instituição por que você 

lá pelas tantas você é engolido pelas demandas repetitivas de baixa complexidade e alto 

volume. (...). Como é que você faz para conciliar isso? Volume excessivo de demanda, 

com um agir estratégico dentro das realidades. É muito difícil. Especialmente nesse 

começo por que você tinha que mostrar a que veio a Defensoria Pública. (...). E aí 

chegava o Defensor naquela cidade... (...). Como é que ele vai lidar com essa demanda 

individual que chega todos os dias? Que é uma demanda que a gente fala que brota da 

terra. Por que é isso. É uma demanda reprimida. 

 

                                                 
43 Segundo o endereço eletrônico da DPESP: “Quem pode ser atendido pela Defensoria Pública do Estado? 

Aquelas pessoas que não tenham condições financeiras para pagar um advogado. Quando do atendimento 

o Defensor Público irá perguntar à pessoa sobre a renda familiar, patrimônio e gastos mensais. Em geral, 

são atendidas pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos por mês. O Defensor Público poderá 

pedir documentos para comprovar essas informações – tais como carteira de trabalho, holerite e etc.”. 

Disponível em: <https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3094>. Acesso em 

12.jan.2018. 
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A necessidade urgente de atender as demandas básicas da população, em assuntos como 

divórcio, guardas de menores, medicamentos, entre outros, estrangula a possibilidade 

temporal de sequer pensar de maneira estratégia. Ou como bem explanado pela gravura 

presente em um dos ambientes visitados durante a pesquisa: 

Figura 6 - Gravura da personagem Mafalda, de Quino 

 

Fonte: Quino. 

 

Existe, então, uma escolha institucional, ainda que proveniente de um contexto de 

extrema desigualdade social e que leva à grande demanda de trabalho, de privilegiar as 

demandas individuais em detrimento de um trabalho estratégico focado em demandas 

coletivas.  

 

DAS: Como que ele vai conseguir se aproximar da comunidade de uma maneira 

diferenciada, com olhar preventivo? Com uma visão que não espere a demanda chegar, 

mas que consiga compreender.... Isso acaba acontecendo em alguns locais, mas muito 

por fruto de uma dedicação ímpar do Defensor. 

T: Extra, né? 

DAS: Que vai além do que se espera dele e consegue fazer isso. E às vezes até por que 

nas demandas individuais ele acaba percebendo uma situação. Então uma falha de uma 

política pública municipal, que ele percebe nessa sequência de demandas individuais que 

chegam à instituição; ele consegue visualizar. Mas não era o ideal que acontecesse. O 

ideal seria que houvesse essa atuação proativa do Defensor e que ele tivesse tempo para 
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isso. (...). O problema é que isso também nas unidades gera conflito. Tem Defensores que 

estão afogados em demandas individuais e tem um Defensor que em tese estaria mais 

tranquilo. Por que estaria fazendo demandas coletivas né? Ou um olhar menos 

judicializante das demandas que ele recebe, né? Então isso também gera dificuldades 

nas unidades. Algumas conseguiram se adaptar e outras não. 

 

Quem está na ponta da instituição também sente os reflexos deste tipo de demanda: 

 

DRM1: Por que acho que todas as demandas são importantes. Todas as áreas são 

importantes. E aí eu acho que isso tem a ver com planejamento estratégico né? Quais as 

demandas que a Defensoria tem que assumir. Ai se você observa que as Pré-Conferências 

estão sendo esvaziadas significa que a Defensoria Pública aos poucos está se afastando 

das demandas coletivas. É isso. (...). Agora, isso não significa também que você tem que 

abandonar as demandas individuais para assumir as demandas coletivas. Como é que 

você faz? (...). Que tipo de demanda individual que a gente vai assumir e como que a 

gente assume demandas coletivas? Mas, os instrumentos de avaliação das demandas 

individuais para a Conferência não servem para isso. Não é instrumento de avaliação da 

atuação individual da Defensoria. É um instrumento de avaliação de atuação coletiva da 

Defensoria, sem dúvida.  

 

DRD2: Por que foi possível uma devolutiva, mas essa devolutiva só foi possível por que 

a gente se ajeitou lá de modo que o individual não... 

T: Solapasse né? 

DRD2: Não acabasse afogando a gente de trabalho. Por que querendo ou não o 

individual é mais simples, entre aspas. É mais urgente, por que se você tem uma 

“pessoalização” [sic]. “O problema da pessoa é x.” Que vai ser resolvido ou não vai ser 

resolvido, mas pelo menos vai ter um andamento, com essa ação específica. O coletivo é 

totalmente abstrato no início, né? Primeiro a reunião, saber para onde vai, se dá para 

fazer alguma coisa e o que dá para fazer. Então esse senso de urgência não aparece tanto 

nos coletivos. E aí você acaba sendo trocado. O individual, então você sabe que é fácil 

de resolver, mais fácil de dar o encaminhamento, e sabe que existe a questão de urgência 

que aquela pessoa está lá você identifica mais fácil. Acho que acabamos trocando sempre 

o individual pelo coletivo. Então enquanto não houver uma política institucional que a 

gente reserve, sei lá, um cargo para atuação de caso coletivo, isso não vai para frente. 

 

T: E como que é hoje o processo dentro da Defensoria (...)? De tutela coletiva. 

DRM2: Então, tem uma resolução que ela não é verdade cumprida, né? Mas estabelece 

a atuação em tutela coletiva. Então se a gente tem, por exemplo, esses casos de ação 
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demolitória. Para a gente é muito cômodo, você faz um modelinho e setecentas ações 

iguais né? Mas você não resolve o problema. Você não ataca.... Você tem que ter uma 

ação coletiva para atuar nisso, só que você não tem uma estrutura para isso. Você 

acaba... 

T: E é uma escolha também da instituição né? 

DRM2: Sim. De atuar nas ações individuais que dá muito volume, mas não resolve os 

problemas. E também não cria problema porque você vai discutir caso a caso. Então 

quando você questiona a questão estrutural, a questão da política pública. 

 

Pelas falas dos Defensores e Defensoras percebe-se que existe de fato uma escolha pela 

priorização da demanda individual em detrimento da coletiva. Isso releva, já de início, 

quais serão as prioridades da instituição ao longo do tempo e de que forma elas se 

distanciam dos objetivos originais da DPESP. O segundo dos 10 pontos essenciais do 

Movimento pela Criação da DPESP diz claramente que a instituição deve “Defender 

interesses difusos e coletivos das pessoas carentes”. A operacionalização deste ponto 

depende da organização individual dos Defensores em algumas Regionais, para que seja 

possível atuar nas duas frentes. E, de fato, as Regionais com maior disposição para 

atuação na tutela coletiva são as Regionais que apresentam Pré-Conferências mais 

mobilizadas.  Estas dinâmicas serão melhor desenvolvidas no capítulo III deste trabalho. 

É importante compreender a extensão do sentido do trabalho em demandas particulares 

por sua presença massiva no cotidiano dos Defensores e Defensoras. Giddens 

(1989:XXVII) diz que o processo de rotinização é “vital para os mecanismos psicológicos 

por meio dos quais um senso de confiança ou de segurança ontológica é sustentado nas 

atividades cotidianas da vida social”. Ou seja, é a partir da reprodução sistemática e 

cotidiano de padrões de comportamentos que os sistemas autopoiéticos formulam e 

reformulam suas referências. O ato comunicativo, tão caro a Luhmann, se dá no cotidiano.  

A segunda dimensão da consolidação institucional da DPESP conecta-se com a seleção 

para ingresso na carreira. Essa dimensão conecta-se diretamente com uma condição 

estrutural do sistema social brasileiro, calcado na desigualdade, mas que é reforçado pelo 

modelo de concurso e cursos de formações aplicados aos futuros Defensores e 

Defensoras: 
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DAS: Acho que a emenda 4544 traz um pouco disso com a história dos três anos, para 

juiz e promotor, e não considera estágio. Então o cara fica três anos sem e sai para 

prestar o concurso com o aumento das escolas de Direito e tal. Você precisa estudar 

mais. Ai os cursinhos se proliferam. E para estudar mais você não pode trabalhar. Então 

você chega e vai fazendo meio que um corte de classe. Por que o cara tem que ter uma 

condição familiar, econômica e financeira de classe média no mínimo. A pessoa mais 

pobre tem que trabalhar e se ela trabalha, ela estuda menos. E acaba não passando. 

 

SRD1: Como eu te falei, como é um processo que a gente já tinha assistido com o 

Ministério Público, é difícil.... Hoje, pensando em uma retrospectiva, é difícil a gente ter 

outro resultado do que a gente tem hoje né? Por que são pessoas que, muito novas, que 

passam no concurso sem basicamente outras condições e que são catapultadas.... Se elas 

já não estão no topo da pirâmide social, elas são catapultadas no momento que elas 

assinam a posse delas. Pessoas que ganham muito mais, estão em outro extrato social. 

Estão entre os 1% dos que mais ganham na sociedade. Há também uma vivência de classe 

deles. De afastamento natural de uma realidade que já pertenceu algum dia, não pertence 

mais a eles. E de um sentimento institucional de corpo, de carreira que vai se criando. 

Que por mais que a gente fale “A gente precisa incidir na formação deles. ” Mas o curso 

de formação de Defensor é seis meses. Depois eles vão morrer naquela carreira. Eles 

vão ter trinta anos de formação institucional. De criação dessa consciência de corpo 

institucional. De defesa dos seus pares. Então, acho muito difícil que gente tenha 

qualquer outro resultado em uma instituição desenhada dessa forma. 

 

DRM1: (...). Acho que é um processo de aburguesamento... Mas eu queria encontrar 

outras palavras.  

T: Encastelamento? 

DRM1: Encastelamento, aburguesamento. Acho que a gente está ficando igual as outras 

instituições do sistema de Justiça. A gente está se afastando da sociedade.  

(...) 

DRM1: Então a gente tem uma obrigação de entender essas demandas, de estar próxima 

dessa população e de alguma maneira isso pode fazer com que a gente não perca 

totalmente o contato com as demandas populares né? Acho que essa é a única esperança. 

Mas a gente está em um processo muito difícil mesmo de alienação da instituição. De 

aburguesamento. E de querer ficar igual as outras instituições. 

T: Por quê? 

                                                 
44 "Art. 93. ................................................... 

I -  ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e 

títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel 

em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de 

classificação”. Emenda Constitucional nº 45, de 2004. 
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DRM1: Ah processo de seleção. Acho que tem muitas coisas também. Quem que entra na 

Defensoria? São os mesmos que entram no Judiciário e no Ministério Público. Com visão 

de mundo e tal. Com as ideologias e tal.  

T: Mas chega... 

DRM1: O processo de seleção [não é] o problema.... As desigualdades sociais são um 

problema. Elas selecionam e depois o nosso processo de seleção reforça, né? Captando, 

capturando as pessoas que estão na elite.  

T: E é fundamental esse processo que a gente falou do começo de como você criar essa 

coesão né? Como é que você vai criar coesão entre um cara que não tem a menor empatia 

para um problema, né?  

DRM1: Não tem uma identificação. (...). São universos completamente diferentes que não 

se dialogam, né?  

 

O aumento nos vencimentos da carreira de Defensor Público a tornam mais atrativa 

financeiramente ao longo do tempo, fazendo com que a concorrência dos concursos 

também aumente45. A concorrência aumenta ainda mais pelo baixo número de concursos 

realizados: o VII Concurso foi realizado em 2015, com previsão de 90 vagas. Conforme 

colocado nas falas acima, é reconhecido que a carreira acaba por atrair um perfil elitizado 

da sociedade.  

Para além dos vencimentos estabelecidos em lei, a DPESP conta com um sistema de 

gratificações para atividades de especial dificuldade, capazes de aumentar 

substancialmente o salário dos Defensores. Segundo Zafallon L Cardoso (2017:177), em 

2015, a DPESP gastou R$ 60 milhões de reais em complementações aos Defensores 

Públicos, para atividades como “triagem” (atendimento inicial cível), atuação em 

estabelecimentos prisionais, realização de Audiências de Custódia e atuações em Plantões 

Judiciais (finais de semana, feriados, entre outros). Essa questão será retomada na 

discussão sobre os elementos externos que impactam a percepção sobre as Conferências 

na DPESP. 

As duas próximas dimensões se apresentam correlatas e são centrais para a 

ressignificação das Conferências, principalmente na visão dos movimentos sociais 

entrevistados. Trata-se do domínio da pauta corporativista na DPESP, no sentido de 

                                                 
45 A Lei Complementar nº 1.221, de 29/11/2013, dispôs sobre a reposição inflacionária dos vencimentos 

dos Defensores Públicos, fazendo com que o salário inicial da carreira se fixasse em R$ 18,4 mil.  
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garantias de estruturação da carreira e melhores salários; e a aproximação com os Poderes 

Judiciário e Executivo, substantiva e simbolicamente.   

O domínio da pauta corporativista na instituição é consensuada pelos entrevistados.  

 

T: E como que acontece esse processo [de domínio da pauta corporativista]? Não sei 

você consegue mapear historicamente como que vai acontecendo essa história, né? Ou 

se tiveram pontos que você relembra que foram interessantes nesse sentido? 

COU: Eu acho que existe uma série de fatores que vão confluindo para o que temos hoje 

né? Por um lado, essa agenda que vai ganhando espaço na Defensoria. De que até 

muitos Defensores vão assumindo, que vão assumindo o Conselho Superior e que vão 

ocupando mais espaços na Administração acabam trazendo, né? E reforçando essa 

agenda. Mas por outro lado eu acho que também, mas aí eu acho que é meio que um 

ciclo também de consequências, né? Por que aí eles, a não priorização das Conferências 

e das propostas e a população vai se mobilizando, os movimentos vão se desmobilizando. 

Eu acho que tem também uma questão de contexto no momento que a gente vive né? Se 

a gente for pensar outros dispositivos de participação também estão esvaziados né?  

 

Um assunto que aparece de forma sobressalente nas falas dos entrevistados e 

entrevistadas é a tomada da agenda da DPESP por questões diversas às fomentadas 

inicialmente e presentes nos 10 pontos fundamentais da instituição. Os comentários 

abaixo descrevem como a pauta remuneratória e de estruturação da carreira se tornam 

centrais ao longo dessa trajetória. 

 

COU: (...). Hoje eu acho que a agenda da Defensoria está tomada por questões 

corporativistas. Então a questão da remuneração dos Defensores equiparados aos 

demais profissionais da Justiça. E por outro lado a questão financeira institucional, que 

daí tem a ver com essa lógica de tentar diminuir demanda para.... Aí toda aquela 

discussão de diminuir a faixa de renda e tal. Que também está em pauta. Ou seja, eu acho 

que as prioridades hoje da agenda da Defensoria são muito distantes daquelas que eram, 

que seriam as pautas de grande relevância da sociedade civil.  

 

OUV: Na verdade a gente tinha, acho que no momento da criação do movimento pela 

Defensoria Pública, a esperança de que a Defensoria pudesse ser/representar uma 

diferença dentro das instituições de Justiça. Quando a gente observa, dez anos depois, é 

a instituição fazendo toda a força para se equiparar com as outras carreiras. Sobretudo 

na pauta remuneratória. E de que maneira as disputas corporativas acabam impactando 
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de maneira tão profunda as tomadas de decisão institucional e que por consequência tem 

um efeito prático que afeta toda a razão de ser da própria Defensoria Pública, né?  

(...) 

O que eu verifico hoje é que se a gente olha de que maneira as eleições da Defensoria 

tem sido... qual tipo de argumento que mobiliza a eleição interna dentro da Defensoria 

Pública e a força do corporativismo nessa pauta, e quando você passa a ter os tomadores 

de decisão da instituição eleitos a partir desse tipo de bandeira, são essas as diretrizes 

que se veem refletidas na gestão. Não tem como a gente fugir do equacionamento do que 

tem significado o recebimento de verbas como as suplementações orçamentárias, que 

começaram a ser uma realidade cada vez maior na Defensoria Pública e isso significa 

negociação com o governo do Estado e o que tem sido posto na mesa durante essas 

negociações? Ninguém sabe. Essas negociações são feitas a portas fechadas.  

 

O artigo46 publicado pela Associação Paulista de Defensores Públicos – APADEP em 30 

de julho de 2017 ilustra as pautas defendidas pela carreira: 

Em 29 de novembro de 2013, a ALESP aprovou a última lei (LC 

estadual nº 1221/13) majorando os vencimentos dos defensores 

públicos, ou seja, há quase quatro anos a carreira está sem reajuste 

salarial. Isso sem mencionar alguns direitos dos defensores 

sistematicamente violados pela Instituição. A fim de demonstrar a 

gravidade dessa situação, a APADEP fez um levantamento dos 

principais problemas que afetam a carreira: 

1. Defasagem Salarial: O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) aponta o percentual de defasagem inflacionária de 28,11% (até 

maio de 2017) desde o último reajuste da carreira. Nesse período, os 

defensores paulistas perderam mais de um quarto do seu poder de 

compra. Em números absolutos, isso significa atualmente uma perda 

salarial mensal de R$ 5.290,40 para o nível I da carreira, com os 

vencimentos de R$ 18.431,20, mas que deveriam ser de R$ 23.721,60. 

Consideradas as duas gratificações perenes, correspondentes a 20% dos 

vencimentos do nível I, a perda mensal atinge mais de R$ 6.000,00. 

Para ilustrar a gravidade da situação, desconsiderada a inflação dos 

próximos doze meses, a perda salarial dos defensores, nesse período, 

totalizaria, no mínimo, R$ 72.000,00. 

Esse cenário é ainda mais grave quando comparados os vencimentos 

dos defensores públicos com os juízes e promotores de justiça 

substitutos paulistas, que possuem o subsídio inicial de R$ 24.818,71, 

sem prejuízo das verbas indenizatórias, como o auxílio-moradia e as 

substituições indenizadas, que elevam os valores para cerca de R$ 

45.000,00 líquidos mensais.  

(...) 

                                                 
46 Artigo “Os pleitos dos Defensores Públicos: valorização da carreira”, publicado no site da APADEP em 

30.jul.2017. Disponível em: <http://www.apadep.org.br/revista/edicao-42-julho-2017/os-pleitos-dos-

defensores-publicos-valorizacao-da-carreira/>. Acesso em 11.jan.2018.  
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2. Evasões da Carreira: A APADEP realizou um levantamento, no 

Diário Oficial do Estado, de todas as exonerações a pedido de membros 

nos últimos dez anos. De 2007 até maio de 2017, 142 defensores 

públicos deixaram a Instituição para outras mais atrativas 

financeiramente e com melhores estruturas de trabalho. A ausência de 

uma política salarial adequada às responsabilidades inerentes ao cargo 

de defensor público e compatível às demais carreiras jurídicas 

continuará gerando a progressiva evasão de defensores, sinalização já 

apontada nos recentes concursos públicos para a Magistratura e o 

Ministério Público paulistas. 

(...) 

4. Falta de estrutura de trabalho: (...) 

A presença de um quadro de analistas é uma realidade no sistema de 

justiça, que não pode ser ignorada pela Instituição. Com efeito, o 

Ministério Público, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho já contam 

com analistas para os processos simples ou meramente repetitivos, 

permitindo aos membros a dedicação aos processos de alta 

complexidade, a otimização do fluxo de trabalho e a eficiência do 

serviço. 

   

É evidente, no discurso trazido pela Associação, a centralidade dada às questões 

remuneratórias dos Defensores Públicos, apontada inclusive como motivações para 

exonerações e constantemente comparada com a estrutura remuneratória de outros 

Poderes, especialmente o Judiciário, presente no cotidiano dos Defensores Públicos. A 

fala a seguir apresenta um comentário neste ponto: 

 

DAS: (...) O que eu vejo é muita inveja institucional no sentido de “Eles têm, eu tenho 

que ter.” E aí qualquer coisa. Sem fazer uma avaliação crítica se aquilo é legítimo, moral 

e tal. (...). Por exemplo, o auxílio moradia. Pagar coisa fora do teto. Indenizações.  

 

Essa comparação existente principalmente com o Poder Judiciário leva a crer, segundo a 

fala de alguns entrevistados, que a DPESP trilha um caminho semelhante à de instituições 

como o Ministério Público, por exemplo: 

 

DRM2: (...) que a gente está traçando o mesmo caminho do Ministério Público. Na minha 

percepção assim. Por que se a gente for pensar.... Se for pegar o que a Defensoria na 

constituição e o que é o MP na constituição é quase a mesma coisa. De função essencial, 

né? Que tipo.... É um órgão de defesa, de acesso à Justiça, garantia de direitos humanos. 

Os dois... O MP em [19]88 foi criado para isso. E hoje a gente sabe o que é o MP. Órgão 
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totalmente inacessível, que ninguém consegue ter acesso. Tanto o réu quanto vítima, não 

consegue. Ele virou um grande órgão de acusação. As outras questões são deixadas de 

lado e promotores vivem no seu mundo. Muito superior a todo mundo. E hoje eu tenho 

a percepção de que a Defensoria, a passos lentos, tem caminhado para esse mesmo 

sentido. 

 

DRD1: Eu acho que eu compartilho da sua leitura. A Defensoria não entende que ela 

deva, em algumas coisas, não necessariamente se submeter, mas considerar o que a 

sociedade está falando. (...). Quando, eu acho que muito da Defensoria é se espelhar em 

outras carreiras do sistema de justiça em São Paulo. Em português claro, olhar para trás 

e não para frente. (...). Por que se você quer ser um MP, o que os Defensores querem? 

Ganhar como MP e trabalhar como promotores. O que eles querem? Eles querem ser 

MP. Querem ser MP, você não pode ser Defensoria. Não dá para ser Defensoria com 

essa cabeça, com esse rumo. Vamos ver onde isso vai levar a gente.  

 

As aproximações simbólicas e substantivas (como na pauta salarial) com as referências 

tradicionais do Sistema de Justiça apresentam um enorme contraste com as expectativas 

de revolução do acesso à Justiça imaginadas no momento de criação da instituição: 

 

SDR1: Então de fato eles... Talvez a Defensoria Pública continuando nesse caminho ela 

deixa de ser uma instituição que prove o acesso à justiça para ser uma instituição que 

exerce um poder do controle de acesso né? Então é o leão de chácara do sistema de 

justiça. Aquele que barra, não aquele que bota para dentro.  

 

O processo de aproximação referencial com o Ministério Público e a Magistratura é 

acompanhado, ainda, por uma aproximação do Poder Executivo Estadual.  

 

T: (...) mas tem alguns pontos marcantes que você considera nessa mudança, dessa 

transição? 

OUV: Para mim é aproximação com o governo do Estado. Esse é o principal ponto de 

virada.  

T: Você acha que tem mais diferença entre a aproximação do governo de Estado e do 

TJ?  Tem diferença nesse sentido ou não? 

OUV: Eu consigo ver de forma mais direta que, de novo né? Na relação com o TJ eu não 

tenho tanta clareza (...). Mas, a negociação com o Executivo, se você entra nos relatórios 
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de gestão. (...). A proximidade com o Legislativo e com o Executivo. É bandeira. Bandeira 

de campanha e bandeira de prestação de contas. 

 

Essa aproximação ocorre, de forma fática, primeiramente na busca constante da 

complementação de recursos financeiros para a DPESP. A insuficiência dos recursos do 

Fundo de Assistência Judiciária – FAJ47 à manutenção e expansão da DPESP é expressa 

também pela APADEP48, em 2016, como pleito ao governador: 

Mesmo Governador, Novos Pleitos 

 

No dia 1º de janeiro, Geraldo Alckmin tomou posse como Governador 

do Estado de São Paulo, dando início a seu quarto mandato. A Diretoria 

da APADEP enviou um telegrama parabenizando-o pela conquista e 

manifestando o desejo de que os ideais que o inspiraram a criar a 

Defensoria sejam mantidos nos próximos anos. Também mandou um 

telegrama parabenizando o Dr. Aloísio de Toledo César pela posse 

como Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo – que 

agradeceu pela mensagem. Já no dia 2 de janeiro, Alckmin anunciou o 

congelamento de R$ 6,6 bilhões do orçamento do Estado, além de 

redução de 15% dos cargos comissionados e de 10% com verbas de 

custeio. Ou seja, será preciso acompanhar ainda mais de perto a 

agenda do Executivo já que, com os recursos do FAJ estagnados, a 

única forma de expandir a Defensoria no Estado será aumentar a 

fatia do Tesouro destinada à Instituição – uma reivindicação a ser 

feita pelo Defensor Público-Geral. 

 

As negociações de suplementação orçamentária para a estruturação da instituição levam 

a uma aproximação do Poder Executivo que, segundo os entrevistados, pode afetar a 

capacidade de atuação da DPESP em pautas contraditórias a ações do Governo estadual: 

 

COU: (...). Sim, eu acho que foi um movimento esse processo de institucionalização da 

Defensoria. Eu acho que foi um movimento talvez.... Consequentemente inevitável de uma 

instituição ligada ao sistema de Justiça. Então a gente tinha toda uma expectativa de ser 

um órgão de acesso à Justiça, de direitos humanos e de defesa de direitos humanos, 

                                                 
47

 “O Fundo de Assistência Judiciária de São Paulo é composto por honorários de sucumbência, por 

auxílios, doações,   legados   e   subvenções,   por   recursos   provenientes   de   contratos   ou  convênios  

firmados  com  entidades  públicas,  por  taxas  e  valores  cobrados  nos  concursos  de  ingresso,  por  

recursos  provenientes  de  contratos  ou  convênios  firmados com entidades privadas, por recursos 

provenientes de depósitos bancários,  aplicações financeiras ou operações de crédito, pela  venda de 

publicações e obras  literárias, por cursos promovidos pela instituição e por emolumentos extrajudiciais.” 

(BIASOLI, 2010: 65) 

48 Artigo “Fique de Olho” publicado no site da APADEP em 12.jan.2016. Disponível em: < 

http://www.apadep.org.br/revista/edicao-33-janeiro-de-2015/fique-de-olho/>. Acesso em 11.jan.2018. 
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promoção e tal. De ações coletivas. Só que ela também precisava se firmar como uma 

instituição, um órgão, relativamente forte. Significava não ter alguns embates. Não fazer 

alguns enfrentamentos. Ou mesmo, no limite, entregar uma medalha para o governador 

(...). Então, assim, acho que de alguma forma, também as pessoas que estavam na 

responsabilidade da instituição, se viam muito neste dilema de também ter que não 

enfrentar tanto né? Não bater tanto de frente para conseguir ter uma estabilidade 

institucional, garantir os recursos, né? Que precisou de recursos por que estava bem 

complicado a situação financeira. Aí teve o aporte do governo. E de certa forma precisa 

retribuir né? Na Antropologia, eu tenho um antropólogo que fala do dom né? O dom é 

dar, receber e retribuir. Então é um vínculo que você estabelece quando isso acontece. 

Inevitavelmente a Defensoria solicita recursos ou alguma coisa, precisa dar algo em 

troca. Então, deixar de fazer algumas atuações, o que mais?  

T: Combativas, né? 

COU: Combativas. Deixar de assumir pautas que podem colocar o governador em uma 

situação mais complicada. Enfim, acho que... E aí são esses dilemas da instituição né? 

Por que ao mesmo tempo em que, ela pode ter uma série de cartas de princípio e tal. De 

acesso à justiça, de atuação em direitos humanos; ela também precisa sobreviver e 

garantir os recursos para que aquilo funcione. (...). E é só a questão da sobrevivência. 

Acho que ao longo dos anos o que esse peso de ter que ter uma instituição mais estável, 

mais.... Ganhou a agenda prioritária da instituição.  

 

OUV: (...) Nem a Ouvidoria tem uma autonomia de fato, nem a Defensoria tem uma 

autonomia de fato. De 2015 pra [sic] cá, ela depende totalmente do governo do Estado. 

E o governo do Estado, de certa forma, ela conseguiu montar uma estrutura financeira 

pra [sic] Defensoria, que a Defensoria vai constantemente precisar pedir sempre uma 

suplementação orçamentária. E na suplementação orçamentária não vem só dinheiro, 

vem deveres também. Diminuir os processos de indenização, repensar o discurso da 

Defensoria em relação ao Estado. 

 

Essa aproximação do governo estadual paulista é emblemática por representar um dos 

eventos simbólicos do distanciamento entre as pautas originárias da DPESP e seu estado 

atual. Ele será tratado na próxima seção deste capítulo, juntamente aos casos de mudança 

no modelo eleitoral do Ouvidor Externo da DPESP e da desestruturação da Assessoria 

Técnico-Psicossocial.  
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Eventos emblemáticos 

 

Um dos eventos mais citados como marcante no processo de desmobilização dos 

movimentos sociais é a homenagem realizada ao Governador Geraldo Alckmin na 

ocasião da celebração dos 10 anos da DPESP, em 2016, dando origem a nota de repúdio 

que abre este capítulo. 

O evento ocorreu em 24 de outubro de 2016, no Salão do Júri do Palácio da Justiça. O 

folder do evento49 indica a realização de homenagens ao Governador Geraldo Alckmin, 

ao Ministro Ricardo Lewandowski e à Defensora Pública Daniela Sollberger, seguidas 

pela palestra “A Relevância Constitucional da Defensoria Pública” Ministro Ricardo 

Lewandowski. Um dos entrevistados relembra da reflexão sobre o evento: 

 

SRD2:  A Defensoria Pública nasceu em 2006 e um dos casos mais emblemáticos que ela 

pegou foi dos crimes de maio. Nós caminhamos lado a lado com a Defensoria. A gente 

fizemos [sic] várias implementações de núcleos no estado, inclusive aqui na Baixada 

Santista. (...). Pedi ônibus, por conta própria, para o prefeito para levar a população 

para dizer que a Defensoria era nossa. A Defensoria tinha que ser uma Defensoria 

popular, não hierarquizada. E a gente vimos que ao longo desses onze anos a gente viu 

uma Defensoria que é nossa sendo hierarquizada. Homenageando Geraldo Alckmin, um 

dos maiores torturadores e violadores de direitos humanos. (...). Quando a gente vê que 

os Defensores Gerais começa [sic] a engessar os próprios Defensores para não 

caminhar, não entrar contra o estado, é inaceitável (...). Então a gente vê.... E a 

Defensoria, quando a gente vai e reclama para o Defensor Geral, que é inaceitável ver 

que uma Defensoria que defende os direitos dos mais oprimidos, dos mais pobres, e ver 

ela homenagear um governo que mata. Por que quem mata não é a polícia, quem mata é 

o governo. Ver o Geraldo Alckmin, um torturador, um ditador, e os violadores, a gente 

vê que a Defensoria não é mais nossa. 

 

As visões dos Defensores Públicos sobre o evento divergem: 

 

DRM2: Eu acho que de afastamento foi um.... Esses últimos dois, três anos. Eu acho que 

teve agora, recentemente, aquele evento que quiseram homenagear o Alckmin. Foi um 

                                                 
49 Disponível em: < 

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/20/cartazes_eventos/10_out_2016/24_10_Defensoria_

10_anos.pdf>. Acesso em 13.jan.2018. 
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momento de ruptura. E assim, e ali me parece que faltou uma.... Uma sensibilidade 

nossa de lidar com a questão. Por que assim, nós somos um órgão público. Nós somos 

agentes políticos e isso a gente não pode negar. Então a gente precisa saber como lidar, 

como transitar em todos esses meios sem afrontar quem realmente precisa da gente. 

Por que a sensação que a gente teve daquilo foi exatamente isso. Tipo, numa tentativa de 

salvar a Defensoria que estava no buraco, por outras questões, né? A gente jogou os 

nossos princípios, os nossos valores no lixo e, tipo, vamos remanejar sem pensar o que 

isso significa para as pessoas que a gente atende. Então, ali foi um momento, para mim, 

muito marcante (...). 

 

Por outro lado, a visão do evento como circunstancial também está presente na fala da 

instituição: 

 

DAS: Alguns debates a gente e está muito próximo de um consenso, mas a coisa está 

polarizada por que é o debate pelo debate. A contraposição pela contraposição. Eu vejo 

um exemplo claro assim (...). Uma homenagem que teve ao governador no evento aqui. 

Olha, essa situação como foi o fato e depois o enredo que ele traz. O núcleo [de Segunda 

Instância] resolve fazer um evento no Tribunal de Justiça para marcar os dez anos da 

Defensoria Pública, já tinha acontecido. E aí vem nesse evento “Vamos chamar pessoa 

que participaram no Tribunal de Justiça. ” E vem uma ideia de chamar o governador do 

estado que foi que sancionou, assinou a lei. Coisa completamente lateral. Sem um olhar 

assim “Olha, vamos...” Uma coisa para registrar como outros tantos atos poderiam 

acontecer. Mas isso vira uma causa. Que simboliza várias coisas que às vezes não estão 

ali no fato. E esses símbolos, eles são legítimos esses símbolos. Ele é um símbolo para 

alguns de “encoxinhamento” da instituição. Fala “Ó a Defensoria se “encoxinhou” por 

que está se aliando ao governo do estado. Ao governador do PSDB. ” Do outro lado vira 

“A Defensoria se vendeu. ” (...). Quando na verdade o fato era uma grande bobagem 

lateral, circunstancial. Um evento no Tribunal de Justiça que tinha entre.... Quer dizer, 

poderiam outros eventos acontecer com outro viés, como aconteceram né? Então assim, 

o que eu acho que lá pelas tantas os debates, os confrontos se tornam mais importantes 

do que o que está sendo debatido ali, o mérito da questão. Quando na verdade isso não 

traduz nenhum significado sobre a instituição. Esse é apenas uma situação como tantas 

outras acontecem. Que algumas podem ser objeto de um olhar mais atento e outras não. 

De qualquer um dos lados da história. 
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A Rede Brasil Atual recebeu nota da DPESP em razão da publicação da Manifestação do 

Movimento Mães de Maio e da Pastoral Carcerária50: 

 

O outro lado 

 

A nota abaixo foi encaminhada à redação da RBA pela assessoria de 

comunicação da Defensoria Pública, em resposta à manifestação das 

Mães de Maio: 

A atuação da Defensoria Pública na defesa dos direitos humanos – 

incluindo pautas de violência e mortalidade policial, questão carcerária, 

entre outras – sempre foi pautada pela total independência funcional 

dos defensores públicos. São incontáveis os casos de combativa atuação 

por parte da Defensoria Pública, muitos deles contra o estado e outras 

esferas do poder público, tanto perante o Judiciário brasileiro quanto 

diante de órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos. 

Com relação aos Crimes de Maio de 2006, a Defensoria foi responsável 

pela propositura de ações de indenização contra o Estado em favor de 

familiares de vítimas, além de realizar um pedido de federalização para 

a investigação desses crimes à Procuradoria Geral da República, no ano 

de 2010. Em 2015, a instituição também subscreveu uma denúncia do 

caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Como instituição pública voltada à missão constitucional de assegurar 

os direitos da população carente, a Defensoria sempre irá atuar sob a 

garantia de sua independência funcional. 

Com relação ao evento mencionado pela reportagem, apontamos que 

sua realização se dá em torno de palestra pelo ministro do STF Ricardo 

Lewandovski. Na ocasião, o ministro será homenageado em razão de 

seu apoio e atuação, quando à frente da Presidência do STF e do CNJ, 

para a instalação e consolidação das audiências de custódia em todo o 

País. Haverá uma homenagem também ao Governador do Estado, pelo 

fato de ter sido o responsável pela elaboração, propositura e posterior 

sanção da Lei Complementar Estadual nº 988, que criou a Defensoria 

em São Paulo em 2006. 

 

O que para um lado é um evento protocolar em razão do Governador Geraldo Alckmin 

ter assinado a lei de criação da DPESP, apresenta um sentido bastante distinto para os 

movimentos que militavam em defesa da instituição. Essa diferença na percepção (ou na 

interpretação sobre) dos eventos ocorridos é uma das evidências marcantes da 

                                                 
50 Artigo “Mães de Maio mostram indignação por homenagem da Defensoria a Alckmin”, publicado em 

19.out.2016 no endereço eletrônico da Rede Brasil Atual. Disponível em: < 

http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2016/10/maes-de-maio-protestam-contra-

homenagem-da-defensoria-publica-a-alckmin-1666.html>. Acesso em 13.jan.2018. 
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diferenciação sistêmica entre os dois subsistemas. Um dos entrevistados faz ainda uma 

análise sobre o evento em si: 

 

OUV: E me parece que há um elemento dessa dinâmica que o governo entendeu muito 

melhor do que a própria Defensoria Pública. Por que o governo não vai. O Alckmin não 

vai a homenagem. Manda o Alexandre de Moraes. (...). É legal ver o tempo das coisas. 

O Alckmin manda um projeto de lei para a Assembleia para tirar a gestão do FAJ da 

Defensoria. Precisa entender que o Alckmin entendeu muito melhor do que a 

Defensoria o que essa carta de rompimento significou. Só para Defensoria me parece 

que não entendeu ainda que a sua força vem do povo.  

 

Há outro fato citado recorrentemente como desmobilizatório para os movimentos sociais: 

a mudança no modelo eleitoral do Ouvidor Externo Geral da DPESP. Até julho de 2017, 

o Ouvidor Externo era selecionado por meio do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 

Humana – CONDEPE. O CONDEPE era responsável por abrir edital de inscrição para a 

vaga, sendo que os candidatos deveriam se inscrever com carta indicativa de entidades 

que atuam nas áreas afetas à Defensoria Pública. Os candidatos com a documentação 

regular eram convidados a participar de audiência pública realizada pelo órgão. Após a 

sabatina, os Conselheiros e Conselheiras, representantes da sociedade civil, votavam em 

seus candidatos. A apuração dos votos era feita em reunião pública. Esta eleição gerava 

uma lista tríplice, que era então encaminhada ao Conselho Superior da Defensoria 

Pública, para escolher o novo Ouvidor entre a lista apresentada pelo CONDEPE. De 

acordo com o Justificando51, em todas as eleições, o candidato mais votado é escolhido 

pelo Conselho Superior.  

Esse processo se alterou em julho de 2017, com a aprovação da alteração pelo Conselho 

Superior da DPESP. Agora, a lista tríplice deixa de ser organizada pelo CONDEPE e 

passa a ser organizada por Comissão composta por Defensores Públicos. Os candidatos, 

param se inscreverem, não precisam ser indicados por movimentos sociais, bastando a 

inscrição pela internet. A DPESP passa a controlar todas as fases do processo de escolha 

do Ouvidor Geral Externo. 

                                                 
51 Artigo “Defensoria de SP se move para esvaziar Ouvidoria Externa que fiscaliza órgão”, publicado em 

07.jun.2017 no endereço eletrônico do Justificando. Disponível em: < 

http://justificando.com/2017/06/07/defensoria-de-sp-se-move-para-esvaziar-ouvidoria-externa-que-

fiscaliza-orgao/>. Acesso em 13.jan.2018. 
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Alderon Costa, Ouvidor Geral da DPESP na ocasião da mudança, apresentou a 

manifestação abaixo em Sessão do Conselho Superior da instituição: 

“Um mar de silêncio” 

Prezados e Prezadas Defensores e Defensoras, Servidores e Servidoras, 

Funcionários e Funcionarias, trabalhadores/as da Defensoria Pública 

O Conselho Superior da Defensoria Pública decidiu ontem que a 

indicação de lista tríplice para Ouvidor/a-Geral deixará de ser 

organizada pela sociedade civil e passará a ser organizada por membros 

da própria carreira de Defensor/a Público/a. Além disso, a votação 

passará a ser feita exclusivamente por indivíduos que se cadastrem 

previamente em unidades da Defensoria e não mais por entidades da 

sociedade civil organizada. Não há mais garantia mínima de que o/a 

representante eleito/a atue em conformidade com os princípios básicos 

que norteiam a instituição. 

(...) 

Gostaria de expor minha preocupação a respeito dos rumos que a 

instituição tem tomado. Seu encastelamento e, sobretudo, a 

hostilidade de muitos daqueles que ocupam cargos representativos 

internos a qualquer tipo de discordância, a qualquer entendimento 

que não coincida exatamente com o burocratismo corporativista 

que se tornou a tônica deste Conselho Superior nesta última gestão. 
Todos que acompanham minha trajetória como Ouvidor-Geral 

conhecem meu absoluto compromisso com o diálogo desarmado, 

minha opção e minha aposta no consenso até mesmo nos cenários em 

que ele parece uma hipótese totalmente remota. Todos que ainda 

acompanham as sessões deste Conselho, observam que as minhas falas 

são guiadas sempre por dois valores (a defesa dos mais necessitados e 

o aumento da participação da população nas decisões internas), que na 

minha ingênua expectativa quando candidato a Ouvidor, considerava 

que seriam consensuais aqui dentro. Desde que cogitei pela primeira 

vez assumir a tarefa de ser Ouvidor, jamais imaginei que teria que 

enfrentar disputas internas em torno desses valores, e essa percepção 

me deixa absolutamente frustrado com esta instituição que deveria ser 

a defensoria. 

(...) 

A instituição na qual vocês acreditam, na qual juntos acreditamos, está 

sendo demolida. Demolida em nome sabe-se lá de que, à medida que 

nem sequer o aumento salarial dos Defensores, que parece ser a máxima 

e absoluta prioridade deste conselho, parece andar. À medida que as 

melhorias no atendimento e que o fortalecimento da instituição na qual 

acreditamos parecem ser sempre adiados, à medida que nunca são 

encarados como prioridade. 

A decisão tomada ontem neste Conselho inaugura um novo tempo da 

Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

levou precisamente onze anos para transformar em lei interna a 

renegação da sua origem. Onze anos para eliminar de seu desenho 

institucional a marca de origem de uma instituição fundada pela 

luta dos movimentos populares, fundada para ser diferente, para 

defender interesses diversos, dos vulneráveis, dos abandonados, 

dentro do sistema de justiça. Hoje nem sequer a representação da 
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sociedade civil pode portar a marca dos movimentos que a 

fundaram, nem sequer sobre sua representação a sociedade civil 

organizada pode arbitrar. Isso é um mal irreversível, que reconfigura 

totalmente o destino da instituição. Um órgão de representação 

temporária, com o aval daqueles que carregam a instituição nas 

costas no dia a dia, resolve numa pressa totalmente injustificada, 

com os argumentos mais improvisados possíveis, rever 

permanentemente sua relação institucional com os movimentos 

sociais, diante dos olhos de todos, sem que se perceba uma reação. 

Este conselho acaba de abortar um sonho de defensoria, gestado pela 

sociedade civil organizada muito antes de existir qualquer 

defensor/a público/a, diante de um mar de silêncio. O que vai 

acontecer ainda não consigo imaginar, mas uma coisa tenho certeza, a 

Defensoria não se tornou melhor ontem, retrocedeu 11 anos. Agora, 

sinceramente, não sei… 

Alderon Costa 

Ouvidor-Geral 

 

A alteração do modelo eleitoral do Ouvidor/a Externo representou uma segunda grande 

quebra de expectativas frente ao modelo desejado pela sociedade civil. Alderon publicou 

ainda, no Jornal O Estado de São Paulo, em 21 de julho de 201752, que 

Para além do seu impacto imediatamente prático – o próximo Ouvidor-

Geral deixará de representar interesses dos setores organizados de 

defesa dos direitos humanos e do acesso à justiça pelas populações 

vulneráveis – a decisão vem coroar, do ponto de vista simbólico, o 

fim de um projeto de Defensoria Pública sonhado pelos defensores 

pioneiros conjuntamente com amplos movimentos sociais. Nesse 

sentido, a eliminação integral dos movimentos sociais do processo de 

escolha de sua própria representação na instituição é o signo máximo 

das opções políticas e ideológicas feitas pela Defensoria, e sintetiza 

a sua derradeira integração à burocracia judiciária. 

(...) 

Infelizmente, tal equiparação só encontra sentido prático do ponto de 

vista ideológico. Isso porque as portas de entrada do serviço são 

crescentemente sucateadas, sua legitimidade social está em declínio, e 

todo aquele enorme conjunto de profissionais engajados que 

sustentam o dia-a-dia da instituição longe do ar condicionado da 

sala do Conselho Superior, encontram-se cada vez mais 

desamparados em sua justa persistência de se colocar ao lado dos 

necessitados. A despeito disso, hostilizar a sociedade civil e seus 

interesses supostamente demasiado interessados assume ares de 

premência no alto da torre do castelo. 

Ao cabo, a decisão tomada na quinta-feira aborta uma determinada 

possibilidade de futuro para a Defensoria Pública. O sonho de uma 

                                                 
52 Artigo “O fim de um sonho de Defensoria Pública”, publicado no Jornal O Estado de São Paulo, em 

21.jul.2017. Disponível em: < http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-fim-de-um-sonho-de-

defensoria-publica/>. Acesso em 13.jan.2018. 
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instituição capaz de representar os interesses substanciais das 

camadas vulneráveis da população no interior do sistema judiciário 

encontra-se hoje irrevogavelmente extinto. Apesar dos que 

permanecem na luta, o ambiente de representação da sociedade civil foi 

totalmente esvaziado. Daqui em diante, tendo renegado em absoluto o 

contato institucional com as lutas sociais, antes na prática, e agora em 

seus códigos de lei, a Defensoria Pública abre-se a um novo tempo, e a 

um futuro que deixa de lado justamente os destinatários do seu serviço. 

Parte da Defensoria Pública comemorou este golpe contra a 

participação social como um grande passo de seu projeto sombrio 

de uma instituição pública elitizada e interessada apenas na 

promoção de privilégios e não de direitos; uma outra parte, 

infelizmente, apenas silenciou, cúmplice dos tempos e das ordens de 

cima. 

Seja como for, não é a primeira instituição que trai os sonhos do povo 

em nosso país, tampouco a primeira instituição que construímos com 

nosso suor. Sem dúvida não será a última. 

 

Não restam dúvidas que esta mudança representou muito mais do que um redesenho de 

processos. Ela consolida, na visão dos movimentos sociais, a completa divergência de 

referências entre a instituição e os movimentos sociais. O Defensor Público e Conselheiro 

do Conselho Superior da DPESP, Luiz Eduardo de Toledo Coelho, rebateu o texto de 

Alderon no Estadão, publicando na mesma coluna53: 

O texto do Ouvidor-Geral da Defensoria é falso 

 

O texto de autoria do Ouvidor Geral da Defensoria, veiculado hoje, é 

ofensivo, falso e construído com base em inverdades as quais faço 

questão de esclarecer. 

Não é verdade que o Conselho Superior no dia 13 de julho de 2017 

decidiu irrevogavelmente modificar o modelo de escolha do Ouvidor-

Geral Externo, nenhuma lei ou deliberação é irrevogável. 

A mudança é fruto da Lei Complementar Federal 132, a qual decidiu 

que compete ao Conselho Superior definir as regras para a escolha do 

cargo de Ouvidor Externo. 

O modelo superado previa a escolha do cargo externo de ouvidor por 

intermédio do CONDEPE, um conselho Estadual, o qual, ao meu ver, 

limitou indevidamente a escolha do cargo de ouvidor, na seguinte 

maneira: 1. No último edital para a seleção do cargo não houve sequer 

a indicação do valor pago ao Ouvidor Geral. 2. Apenas 13 votos foram 

capazes de eleger o atual ouvidor. 3. Apenas entidades pré-cadastradas 

poderiam votar. 4. Os candidatos precisavam apresentar uma carta 

convite para serem habilitados, requisitos que não constam em lei. 

                                                 
53 Artigo “O texto do Ouvidor-Geral da Defensoria é falso”, publicado no Jornal O Estado de São Paulo em 

21 de julho de 2017. Disponível em:  < http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-texto-do-

ouvidor-geral-da-defensoria-e-falso/>. Acesso em 13.jan.2018. 
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O atual modelo, que ainda está em construção, permite que qualquer 

cidadão seja candidato e eleitor para o cargo de Ouvidor Geral. Não há 

nada mais democrático do que isso! 

O próximo ouvidor será um representante do povo, eleito pelo povo, 

diretamente e, especialmente, deixará de pertencer a um colégio 

eleitoral específico. 

(...) 

Assim, a mudança feita pela Lei Federal não terá o condão de acabar 

com a Ouvidoria Externa, não nos afastará da Sociedade Civil e nem 

fechará as portas da Defensoria. 

Pelo contrário, o processo deu amplitude às condições para votar e ser 

votado para um cargo público, muito bem remunerado, com vantagens 

pessoais que sequer os Defensores possuem, como auxílio transporte, 

por exemplo. 

O texto ainda, de forma infeliz, ofende toda a Estrutura do Sistema de 

Justiça, a chamando de burocrática. 

Não existe, na Defensoria Pública Paulista, nenhuma casta 

burocrática, pelo contrário, somos compostos por uma diversidade 

incomum de indivíduos, das mais variadas orientações políticas e 

sociais. Estes fatos e orientações não devem influenciar na prestação de 

um serviço público, como fez intuir o autor do texto. 

Não há, também, nenhum sonho com salário substancioso, com 

gratificações e diárias. Os Defensores Públicos de São Paulo 

recebem muito menos do que juízes e promotores deste Estado. Tal 

afirmação é fácil de ser comprovada se houver interesse em comparar a 

lista de inscritos nos concursos para julgador e acusador com o quadro 

de Defensores, nela há inúmeros Defensores, em busca de melhor 

remuneração e estrutura. 

A população carente deste Estado merece um atendimento digno, 

respeitoso e sério, o qual só será possível se a equiparação 

constitucional entre as carreiras jurídicas for obtido [sic] em curto 

espaço de tempo. 

 

Os subsistemas divergem diametralmente a respeito do sentido da democracia da decisão 

tomada pelo Conselho Superior da DPESP. Se, para a Ouvidoria Externa, a decisão 

representa o fim da permeabilidade aos movimentos sociais, para o Conselho Superior, é 

a forma mais democrática de garantir a representação destes mesmos movimentos. Sem 

atribuir juízo de valor a decisão (se de fato representa mais ou menos democracia), até 

mesmo pelo imenso campo subjetivo existente nesta construção, é evidente que existe 

uma transição dos sentidos sobre a democracia na instituição entre sua criação e este 

momento. E essa transição afeta a mobilização da sociedade civil em torno dos espaços 

de participação.  
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Outro ponto interessante da fala do Conselheiro é a comparação com as demais carreiras 

jurídicas e a dependência da equiparação entre as carreiras para a garantia da prestação 

de serviços de excelência aos cidadãos. Ainda, sem qualquer juízo de valor sobre tal 

construção, os referenciais utilizados pelos Defensores Públicos rementem às 

organizações tradicionais do Sistema de Justiça, justamente as instituições que eram 

consideradas o elemento contrastante com o modelo de Defensoria defendido em sua 

institucionalização.  

O terceiro evento simbólico do processo de crise identitária da Defensoria é a 

desestruturação da Assessoria Técnica-Psicossocial (ATP), órgão assessor do Defensor 

Público Geral e responsável pela Coordenação dos Centros de Atendimento 

Multidisciplinares (CAMs) das Regionais da DPESP. Os CAMs são compostos de 

Agentes de Defensoria e coordenados por Defensores Públicos designados pelo Defensor 

Público-Geral do Estado, realizando atendimentos à usuários que demandam 

atendimentos específicos de Psicólogos/as e Assistentes Sociais em casos em que a 

solicitação jurídica era permeada por estas outras questões. Assim, a interdisciplinaridade 

do atendimento e da instituição são garantidas, conforme estabelecido no momento de 

criação da instituição.  

 O artigo 6º da Deliberação CSDP nº 187, de 12 de agosto de 2010, colocava que 

A Assessoria Técnica Psicossocial constitui função de confiança do 

Defensor Público-Geral, voltada à reflexão sobre o papel e 

atribuições dos assistentes sociais e psicólogos, e à construção de 

parâmetros de atuação nestas áreas, devendo, na medida do possível, 

exercer suas atribuições de forma articulada com os respectivos 

conselhos profissionais. 

§ 1º. A Assessoria Técnica Psicossocial será constituída por Agentes de 

Defensoria Psicólogo e Assistente Social. 

(...) 

§ 3º. Os Agentes de Defensoria são vinculados, nos limites de sua 

atuação técnica, à Assessoria Técnica Psicossocial da Defensoria 

Pública-Geral. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de 

janeiro de 2014) 

§ 4º. São atribuições da Assessoria Técnica Psicossocial: 

I - Assessorar a Defensoria Pública Geral sempre que necessário, nas 

questões relativas às matérias do Serviço Social e da Psicologia; 

(...) 

III – Regulamentar os procedimentos técnicos concernentes à área 

psicossocial, respeitada a competência do Conselho Superior da 

Defensoria Pública; 
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(...) 

XII - Elaborar e manter atualizado cadastro de recursos da comunidade, 

bem como oportunizar atividades integradoras para o fortalecimento de 

vínculos entre Defensoria e comunidade; 

XIII – Colaborar em trabalhos de análise institucional das unidades da 

Defensoria; 

(...) 

XV - Planejar e coordenar sistema de supervisão técnica, com a 

realização de encontros periódicos para intercâmbio de informações 

técnico-operativas e discussão de casos entre os profissionais de cada 

área do conhecimento; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, 

de 10 de janeiro de 2014) 

 

O artigo 6º da Deliberação CSDP nº 187/2010 foi revogado pela Deliberação CSDP nº 

336, de 24 de fevereiro de 2017, ato que consolida o evento aqui chamado de 

desestruturação da ATP. Esta deliberação elimina a estrutura da Assessoria da DPESP, 

sob o argumento de que a ATP se sobrepõe ao papel do Coordenador Regional e do 

Coordenador do Centro de Atendimento Multidisciplinar, e que diversas das atribuições 

regulamentadas pela Deliberação se sobrepõe com funções da Administração Superior. 

Todas as funções de supervisão e coordenação dos trabalhos dos Agentes de Defensoria 

Psicólogos e Assistentes Sociais passam a ser exercidas por Defensores Públicos. Tal 

decisão não ocorreu sem reação dos movimentos sociais, em especial das entidades de 

classe das categorias afetadas. O Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo – 9ª 

Região apresentou carta de repúdio à decisão em 26 de janeiro de 2017, onde colocou que 

“tal medida fortalece o movimento de relações hierarquizadas que incita relações 

subordinações do/as defensore/as com as/os assistentes sociais e psicólogas/os” (DPESP, 

2016).  

A Associação de Servidores e Servidoras da DPESP apresentou parecer, em 31 de janeiro 

de 2017, apontando o caráter indispensável da coordenação dos CAMs. Também apontou 

a atribuição privativa do assistente social a assessoria e consultoria em órgãos da 

Administração Pública. O documento coloca que “A Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo, que já foi sinônimo de progresso e inovação no Sistema de Justiça, hoje se 

arrisca a tomar medidas mais conservadoras que o próprio MPSP ou TJSP” (DPESP, 

2017: 17); e que “Não podemos naturalizar a ideia de que o diálogo unilateral na 

Administração Superior, sem consulta ampliada para todas as categorias e sociedade civil 

torne efetiva qualquer saída proposta. Toda imposição e falta de diálogo provoca tensões 
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e conflitos e hoje, mais do que nunca, precisamos de uma gestão que consiga dialogar 

com as pluralidades institucionais, refazendo a confiança necessária entre as categorias” 

(DPESP, 2017: 18). Ao final do parecer, apresentou abaixo-assinado com 576 assinaturas, 

em defesa do modelo até então existente de ATP. Em 15 de fevereiro de 2017, a 

Associação apresentou lista de assinaturas de Defensores/as Públicos que discordavam 

do processo em andamento no Conselho Superior. O documento conta com 33 

assinaturas.  

O Defensor Público Anderson Almeida da Silva, da Unidade de Itaquaquecetuba, se 

manifestou formalmente no processo. O Defensor ressaltou a necessidade de atendimento 

integral e interdisciplinar para o usuário da Defensoria. Ainda, que lidar com situações 

complexas, como as existentes na DPESP, exige um olhar interdisciplinar que seria 

possível por meio da atuação da ATP, um espaço de “autonomia técnica e científica e 

desvinculado do cotidiano para que possibilite uma inteligência interdisciplinar na 

Defensoria Pública, além e em complemento aos Centros de Atendimentos 

Multidisciplinares das Unidades” (DPESP, 2016).  

A Ouvidoria da DPESP também apresentou parecer em 17 de fevereiro de 2017, 

formulado em conjunto com representantes da sociedade civil, integrantes do Conselho 

Consultivo da Ouvidoria. Segundo o documento, a revisão da estratégia interdisciplinar 

da DPESP demandaria um processo mais amplo de discussão com a sociedade civil, já 

que este se constituí como um dos paradigmas centrais da fundação da DPESP. Acredita 

ainda que a ATP, da forma como existia, estava legitimada socialmente, já que sua criação 

havia sido fruto de debates entre funcionários da instituição e interessados da sociedade 

civil. 

Existe um subtexto do processo de desestruturação da ATP que perpassa pelas definições 

da DPESP: 

 

SER: Eu não sei. Eu acho que a ATP e os CAMs surgiram num momento muito propicio. 

Num outro momento. Em um momento de abertura da instituição. E acho que até no 

cenário político nacional, mundial. (...). Acho que isso foi mudando né? E acho que a 

Defensoria está dizendo o que ela quer ser com esses processos. 
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Essa construção interdisciplinar dependia do reconhecimento da relevância dos outros 

saberes enquanto essenciais para o atendimento prestado pela DPESP. Este 

reconhecimento, presentes nos dez pontos essenciais na criação da DPESP, se transmuta 

ao longo da institucionalização da DPESP: 

 

SER: Acho que tinha uma abertura da administração, (...) e dava.... Legitimava esse lugar 

de assessoria, o não saber. “Eu não sei da sua área, me diz você”. Lógico que (...) tem o 

poder né? Mas tecnicamente parecia que sempre tinha muito respeito e abertura. Com o 

tempo, quatro anos depois, esses conflitos já estavam vindo à tona.  

 

A predominância do conhecimento jurídico e da própria figura do Defensor Público 

fazem parte da migração de sentidos sobre as prioridades institucionais refletidas no 

atendimento multidisciplinar. 

 

SER: Outro ponto, os Defensores não sabem gerir. Tem uma questão de gestão. Então 

por exemplo, “Tem um problema, vamos sentar e conversar para resolver. ” Eles não 

falavam com a gente. A gente via assim um certo desconforto, alguns problemas. 

Chamava para reuniões e as coisas eram jogadas para debaixo do tapete.  

(...) 

T: E aí vocês conseguiam fazer um trabalho assim na ponta né? Tipo, vocês tinham 

autonomia para ir tocando o trabalho junto aos CAMs [Centros de Atendimento 

Multidisciplinar]. 

SER: Então, o que eu acho que acontece... ATP se constituiu... A gente conversou isso 

muito, batendo cabeça já no final, né? Da função da ATP. A gente tinha uma função 

direta com os agentes. A gente era referência técnica da instituição. Tanto para os 

agentes quanto para os Defensores. A gente entendia desse jeito. A gente tinha uma 

função de assessorar a Defensoria Pública Geral. E além disso, externamente, de fazer 

essa via de entre as instituições. Isso é um ponto que incomoda muito nessa atual 

conjuntura. 

T: Entre as instituições dentro da Defensoria ou fora? 

SER: Fora. Com tribunal, universidades, com DPU.  

T: Incomodou muito de ter alguém que não era Defensor a frente? 

SER: É. 

SER: O protagonismo e os CAMs sofrem isso na ponta. Você não pode ser protagonista. 

Quem é o protagonista é o Defensor. Então eu acho que.... Esse eu acho que é o motivo 

principal assim... E a gente falava disso nos bastidores... “Uma hora vão se dar conta...” 
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[A ATP] era a única assessoria que não era chefiada por Defensor. Que tem código, que 

tem hierarquia... 

 

A questão do protagonismo da instituição por meio de seus servidores que não Defensores 

aparece também nos comentários a seguir:  

 

SER: Com a gente, essa questão do “destacado” aparecer e ser um problema, o 

protagonismo nas ações, não ser Defensor, não ter Defensor envolvido, enfim. E 

apareceu de várias maneiras. Uma inclusive em um processo na Corregedoria, que eu li, 

com essas palavras “Um dos problemas é o servidor não se adequar. Eu acho que não 

pode protagonizar ações no território. ” Com essas palavras. 

 

SER: E eu acho que é isso...“Você está aqui para me servir. Você não pode pensar. ” E 

inclusive isso parece textualmente na proposta. “Como assim o órgão vai refletir? ” Você 

é maravilhoso né? O cara escreve. Isso está colocado. “Isso é órgão de apoio. ” Então 

a assessoria do mesmo modo, virou o grupo de apoio. Muito interessante isso. Você faz 

o que eu te peço, sem muito falar e sem muito criticar. Sem muito não, sem nada.  

T: Sem refletir. Sem protagonizar nada.  

SER: Eu acho que é essa construção da Defensoria atual. (...) com autoritarismo do lugar 

de poder. Os espaços democráticos têm tudo a ver com isso.  

 

Os embates promovidos no contexto do atendimento multidisciplinar na DPESP pareciam 

ser foco de incômodo para alguns Defensores. Essa preocupação, de acordo com o relato 

abaixo, foi inclusive pauta da campanha para Defensor Público Geral de 2015/16. 

 

SER: E aí na prática o que a gente foi vendo... E aí também, bem no início a gente foi 

vendo amplamente que tinham interesses diferentes. Boa parte, alguns discursos que a 

gente ficava na dúvida se era só especulação ou não. Aí foi se aproximando do discurso 

do tipo “Olha, parece que o Davi foi promessa de campanha resolver esse problema da 

ATP com as coordenações que está muito embate. ” Tipo, coordenadora administrativa 

da unidade e da regional, que é Defensor, às vezes tem um posicionamento com o CAM. 

E a ATP está empoderando os agentes. Isso a gente ouviu não só de uma pessoa, não só 

de um lugar. Mas de várias pessoas e vários lugares diferentes. Que eles prometeram, 

foi promessa de campanha resolver esse problema. Foi promessa de campanha de um 

Conselheiro do interior e aí isso tem escrito também, propor uma reformulação da ATP. 

Exatamente o que está agora, indo para as assessorias.  
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SER: A proposta de extinção da ATP, dessas várias formas, ou como promessa para se 

eleger como Conselheiro, veio da ala mais conservadora encampada pela gestão. 

 

A desestruturação formal da ATP, resultado do tensionamento institucional sobre os 

caminhos da instituição, é o ponto final de outros processos de deslegitimazação do 

trabalho realizado pelos servidores e servidoras nesta função. 

 

SER: Vira uma roda muito doida.... Por que assim, a Administração está falhando 

enquanto gestor desse serviço porque os agentes estão sem reunião de equipe há quase 

dois anos. Sem respaldo. Ai o que você vai? Criando um caldo que diz “Olha, não deu 

certo. ” Que não está funcionando, mesmo por que está todo mundo adoecido. Sem 

respaldo institucional e administrativo... 

SER: E aí as falhas vão borbulhar mais ainda. Vão falar “[Es]tá vendo? ” Só que isso é 

muito criado pela máquina também. Então, é muito ruim.  

 

SER: E aí então essas falas começaram a ser mais recorrentes. “Ah os CAMs. Os CAMs 

não dão certo”. “Está, mas de onde vocês estão falando? Por que tem outros lugares que 

tem trabalho legal e tal. De onde vocês estão falando para a gente até tentar analisar 

como que faz para melhorar. ” Não tinha muita informação então a gente vê como que 

fica no discurso mesmo. No quintal de casa e no coleguinha reclamando porque não foi 

por que não fizeram o que ele quis.  

SER: Enquanto não se entender a Defensoria como uma política pública, sabe? É muito... 

é deles. Então....  

T: É da corporação né? 

SER: Bom, esse foi o primeiro golpe. (...). Ai também muitas falas “Ai estava faltando 

agente não sei onde. ” O concurso que demorou dois anos para sair. Demorou muito 

para começar a chamar. Chamou agora, inclusive as primeiras quatro. Sem um chamado 

oficial, a gente sem especialidade... Defensor... 

SER: Tem um projeto de travar o crescimento. A reposição até? Não é nem o crescimento.  

 

O Agente da Defensoria Pública, carreira concursada da instituição, é um dos 

profissionais mais presentes no cotidiano dos assistidos pela DPESP, ainda mais os que 

se encontram em situação de extrema vulnerabilidade: além da financeira e jurídica, os 

que apresentam dificuldades psicológicas, de círculo e vínculos familiares, entre outros. 

Os laços criados por esse trabalho, com o usuário, são de extrema importância para o 

reconhecimento da DPESP enquanto instituição que garante direitos. Ainda que o 
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trabalho dos Agentes dos CAMs continue a existir, é visível a alteração de visão sobre a 

construção coletiva dos saberes no momento do atendimento ao hipossuficiente. Esse 

tema será trazido à tona novamente no próximo capítulo, na ocasião da discussão sobre a 

relevância do papel dos servidores e servidoras da Defensoria na criação de sentidos sobre 

a instituição. 

 

Crise (ou choque) de identidade(s) 

 

Os pontos retratados até agora, neste capítulo, parecem retratar a crise de identidade que 

a instituição sofre, neste momento. Há um notável afastamento das expectativas 

existentes no início do processo de institucionalização da Defensoria no que tange a 

democratização de seus processos internos, que são, em última instância, representados 

pelas Conferências Públicas, mas que perpassem todo um sistema de ressignificações por 

meio dos eventos e processos aqui retratados. 

Em termos sistêmicos, essa crise de identidade é extremamente grave, dado que é através 

da identidade que um subsistema se diferencia de seu meio e de outros subsistemas. O 

percurso dessa crise se origina na aproximação de sentidos apartes dos acordados com os 

movimentos sociais, como na discussão sobre as pautas corporativas e de aproximação 

do Sistema de Justiça e do Poder Executivo.  

 

OUV: Algo que me chamou bastante a atenção é que isso não é uma observação só de 

quem está na sociedade civil e é diretamente atendido. Se você vai à Assembleia 

Legislativa e conversa com assessores legislativos, com chefes de gabinetes, você 

reiteradamente ouve daqueles atores “Como que a Defensoria foi rápida na 

transformação das suas pautas. Das suas disputas dentro da Assembleia. ” 

 

Ao assimilar as linguagens, pautas e principalmente as referências – as pautas da carreira 

são sempre defendidas em referência as demais carreiras jurídicas, a DPESP parece se 

adaptar ao meio de sua convivência cotidiana nos tribunais, se afastando dos que se 

encontram do outro lado do balcão – e as referências que estes trazem. Ao contrapor 

ainda, o elitismo existente historicamente no Sistema de Justiça (e um dos motivos de 

criação da DPESP) com a hipossuficiência dos assistidos por ela, este quadro se torna 



135 

 

ainda mais grave. Ao invés de representar uma quebra, como imaginado, nas instituições 

jurídicas, a DPESP se conforma aos sentidos representados pelo Sistema de Justiça. Esse 

caminho, contudo, não é linear. A crise de identidade representa a dificuldade de 

permanecer nos dois “sistemas”. Esta primeira fala, por exemplo, considera que, ainda 

que exista um momento de redefinição, a DPESP ainda permanece alinhada com seus 

valores originais, como a defesa dos direitos humanos. 

 

T: Você acha que tem uma crise de identidade da Defensoria nesse sentido? 

DAS: Eu acho que todo mundo passa por crise de identidade. (...). Pessoas ou 

instituições. Acho que tem reflexões sobre identidade. Eu acho que, num amadurecimento 

institucional.... Num processo de amadurecimento a Defensoria vai passar e como passa, 

por momentos de autoanálise mesmo. Buscar saber o que está acontecendo e esses 

influxos internos são normais. Eu acho que essas disputas ideológicas que existem, e 

existem mesmo, elas são naturais de uma instituição que está se formando. Mas eu não 

acho que esse questionamento afronta aquilo que é essencial da instituição. Acho que 

mesmo o debate com ideologias diferentes em relação ao que se espera da Defensoria 

Pública e o que os Defensores esperam da Defensoria Pública, eu acho que mesmo visões 

opostas, e é engraçado perceber isso e falar isso.... É verdade. Mesmo visões opostas 

partem de uma premissa comum. Você vê tanto de um olhar mais conservador do ponto 

de vista do sistema de justiça, quanto de um olhar mais aberto, ambos partem de uma 

premissa de que a Defensoria é uma instituição não se alinha ao posicionamento, pelo 

menos, na atuação, de outras instituições. Essa visão de atuação contra majoritária, de 

defesa de direitos, de defesa dos direitos humanos – enquanto valores essenciais da 

instituição. Que está muito presente na instituição. 

 

Esse ponto de vista, contudo, não é acompanhado por outros Defensores: 

 

DRM2: Acho que somado a isso a gente tem uma crise de identidade do que é a 

instituição. Acho que nesse momento a gente passa por isso. Para que veio a Defensoria. 

A quem serve a Defensoria? Eu acho que a gente ainda... A gente está bem perdido. Ela 

foi criada de um jeito e ela começou a crescer e a gente perdeu o controle dela. Tenho 

essa sensação, sabe? Que hoje a gente não sabe. E acho que o maior reflexo disso é essa 

briga que a gente tem dentro do Conselho. Esse conflito com a Ouvidoria que não deveria 

existir. Parece que tem uma briga entre Defensoria e sociedade civil sendo que a 

Defensoria foi criada pela sociedade civil e para a sociedade civil. Tem uma crise. A 

gente precisa começar a entender o que a gente quer. 

(...) 

Então, a gente precisa se definir como instituição. Enquanto a gente não se definir 

enquanto instituição a gente não consegue nem definir os mecanismos que vão gerir essa 



136 

 

instituição. Acho que a gente precisa, até acho que nos últimos anos, principalmente para 

os novos Defensores, houve todo um cuidado na escolha dos Defensores. Muita gente 

crítica essa coisa do vocacionado. Mas não é uma questão de vocação, é uma questão de 

identificação com o seu papel. Para a gente não correr o risco de virar uma carreira 

trampolim, como a gente virou. 

 

T: O que você acha que acontece nesse processo de aproximação da Defensoria das 

outras carreiras?  

DRM2: Olha, eu acho que talvez um dos motivos seja por que a gente faz um trabalho, 

quando você pensa na questão individual, é o mesmo. Então você fica querendo ser 

tratado como tal. Respeitado como tal. E ter uma quantidade de trabalho como tal. Só 

que daí, é daí que a gente encontra um divisor de águas. Terão aquelas pessoas que vão 

querer tudo isso, mas vão entender o seu papel e falar “Não, por mais que eu vá ser 

respeitado, vou ter o mesmo trabalho e ganhe a mesma coisa, inclusive. Eu tenho que ter 

uma atuação diferenciada. ” “Por mais que eu vá lá e passe a tarde fazendo urgência, 

de manhã eu terei que bater perna e ir lá à comunidade. A comunidade tem que me 

encontrar. ” Outros falam “Não, se eu faço a mesma coisa. Se eu ganho a mesma coisa. 

Eu quero trabalhar como eles trabalham. Então dentro do meu gabinete, portas fechadas. 

Se você quiser, você fala com o meu assessor e olha lá. ” Então eu acho que é uma 

tentativa de realmente “Eu quero ser igual a eles. ” Sabe? Sem perceber o que é..... Por 

isso que eu falo dessa questão de buscar a identidade da Defensoria, me parece que 

algumas pessoas hoje não sabem o que é Defensoria. E não sabem o que é ser Defensor. 

A gente, lá no núcleo, a gente tinha uma disputa até interna.... Uma questão por que 

quase ninguém entendia o porquê precisaria de um Defensor da vítima. “Ah não. O 

importante é o Defensor do réu. O defensor do réu. Defensoria foi criada para isso. ” Eu 

concordo que a Defensoria foi criada para isso, mas a partir do momento que a gente 

assume o papel de agente de transformação social, de defensor dos direitos humanos, eu 

tenho que pensar o que é defesa em si. Defesa é só processo criminal? Defesa é só impedir 

que alguém seja preso? Ou defesa e garantir direitos? Para mim defesa é garantia de 

direito. Então assim, quando a gente fala nesse conflito de identidades. Saber o que 

quer. A gente esbarra inclusive nessas questões. Das pessoas já não saberem mais do 

porque estão aqui. Virou... A gente vira mais um burocrata. Então eu acho que quando 

a gente se aproxima das outras é isso. A gente está virando um burocrata.  

 

Ponto este compactuado por representantes da Ouvidoria Geral Externa da DPESP: 

 

OUV: Acho que é um processo de amadurecimento. Eu me lembro que uma vez uma 

pessoa me perguntou isso daí em uma entrevista. “Qual é o principal [defeito]? ” Eu não 

me lembro se ele colocou como defeito... “Eu não acho que é um defeito, eu acho que o 

principal desafio da Defensoria Pública colocado hoje é a sua própria imaturidade. ” 

Nós estamos vivendo coisas que só o tempo. O erro e o acerto. Tentativa e erro. 
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T: Você precisa assimilar alguns símbolos pra [sic] você ser respeitado.  

OUV: Pra [sic] mim é fatal, pra [sic] mim isso é o que mata a Defensoria. Mais até que 

esse discurso, de um grupo mais conservador por conta da origem dos “concurseiros”, 

da onde vem esses candidatos. Esse discurso é muito forte, mas hoje o controle, 

independente desse discurso, mas é esse discurso que faz com que o governo vá aprovar 

todas as benesses. Porque independentemente de você dizer ao governo que você está 

aliado com ele, no discurso, mas o papel da Defensoria, ninguém vai mudar. Ela é 

Defesa, ela tem lado, queria ela sim ou não. O lado dela é do acusado, do hipossuficiente, 

do que não tem dinheiro. Em momento algum ela pode mudar de lado. Institucionalmente, 

não adianta. E essa reflexão, a Defensoria precisa aprofundar, e assumir isso. 

Ultimamente temos discutido muito isso, que a Defensoria não conseguiu ter uma 

identidade ainda. O dia que ela tiver identidade, a relação com os movimentos, por 

exemplo, vai melhorar muito, até para que os movimentos se empoderem dos limites 

que a Defensoria tem, e que são muitos. 

T: E isso fica muito claro nas Conferências. 

OUV: Nas Conferências, por exemplo, tem críticas que, realmente, não são verdadeiras, 

por não levam em consideração o contexto. Por outro lado, é o que o movimento tem 

naquele momento. Então você não tem como fazer uma crítica.... Não tem como. Primeiro 

que não se dá informação, com esse site que temos, que é horrível. E com essa perspectiva 

de você não reconhecer a sociedade civil como parceiro. Uma parcela da Defensoria 

reconhece, mas no seu todo, ela não acredita muito. Ela faz por uma previsão legal. Se 

ela não fizer, ela pode ter consequências.  

 

A crise de identidade da Defensoria é um elemento sistêmico importante por pautar a 

redefinição das referências que compõe e guiam as ações cotidianas de seus membros. 

Contudo, este é um processo que ainda está em disputa, e o espaço das Conferências 

Públicas tem sido constantemente utilizado para este debate – quando o representante do 

movimento negro se levanta em meio a abertura da Conferência Estadual para questionar 

a composição da mesa, mais do que o ato em si, é questionado todo o sistema de valores 

por trás da instituição. É neste sentido que a percepção da autopoiese sistêmica fica mais 

evidente por meio das Conferências Públicas.  
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Percepção da autopoiese sistêmica 

 

A percepção da autopoiese sistêmica se dá quando os subsistemas representados, em 

contato, não conseguem compreender os referenciais um do outro. Os subsistemas 

apresentam espaços de diálogo e convivência, como é o caso das Conferências Públicas, 

mas são incapazes de processar os sentidos expressos nas falas uns dos outros. Essa 

dificuldade de compreensão do “outro” aparece não só no momento das Conferências, 

mas de forma generalizada no cotidiano da instituição.  

 

T: E essa perda de referencial da realidade influencia no resultado da Conferência, né? 

SRD1: Diretamente. Inclusive com a importância que eles dão, não só nos processos da 

Conferência, mas para os movimentos sociais ou com o próprio atendido né? A 

desconexão da realidade com as pessoas que eles trabalham para a vida que eles tenham. 

É um fosso que você abre, não dá para gente desconsiderar. Um abismo. Não estou 

falando que é insuperável, mas se a instituição faz um esforço para estar nessas 

realidades. De estar nisso, e os processos de Conferência deveriam trazer um pouco isso. 

Não só os processos de Conferência, né? Cotidiano eu acho que no começo pessoas 

que... O cotidiano do Defensor seria um cotidiano de proximidade com os seus 

atendidos, com os movimentos sociais.  

 

DRD2: A maioria dos Defensores.... Ah você escutou a discussão de gratificação. 

Aumento. Qualquer coisa relacionada à remuneração. Eu já escutei “Eu tenho vergonha. 

Eu estou na mesa de audiência e eu sou a que recebo menos. ” Você não passa fome, pô. 

Você ganha pra c*****. 

DRD2: Passa por aquela questão que nós conversamos agora pouco, de não ter 

nitidamente a consciência de ter um cargo público e por aí vai. 

(...) 

DRD2: Sim, como se ele ganhasse um salário mínimo e os caras ganhassem 50 mil. 

T: Exato. 

DRD2: E aí tem totalmente haver com o sistema de justiça que a gente fala. “Não, um 

juiz não consegue se colocar no lugar do outro. ” Quem atua na área criminal, ele não 

consegue. Não dá. Ele vive um mundo que é um mundo completamente desconectado do 

usuário do serviço Judiciário. Não consegue se colocar no lugar do outro. 

 

Além das experiências e vivências que formam o sistema de referência dos subsistemas, 

causadas em boa parte pela imensa desigualdade social entre Defensores Públicos e 
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assistidos, existe também o insulamento histórico do Sistema de Justiça que dificulta o 

acesso a suas linguagens e modos de fazer próprios. O próprio conhecimento da 

Defensoria Pública ainda é bastante limitado entre seus próprios usuários. 

 

OUV: (...). O que eu estou chamando de problemas internos da Defensoria? Você parte 

de um princípio de que as pessoas conhecem o Sistema de Justiça, e as pessoas não 

conhecem. Parte-se do princípio de que você conhece a Defensoria Pública, sabe qual é 

a missão, mas não conhece, porque não foi proporcionado isso. A Educação em 

Direito[s] era uma possibilidade, mas não se implantou, e eu não [es]tou nem julgando 

o mérito disso. Mas o fato é que as pessoas desconhecem a Defensoria, a Ouvidoria, 

desconhecem esses mecanismos todos. E desconhecem o próprio mecanismos de 

Conferências.  

 

E talvez a questão mais objetiva das percepções na diferenciação sistêmica é a dificuldade 

de lidar com os resultados das Conferências, ou seja, a dificuldade de compreensão do 

que é trazido nestes espaços e precisa ser traduzido para a lógica da instituição. 

 

DAS: Em relação as Conferências e acho assim, há uma, primeiro, dificuldade de 

compreensão do papel. De novo, a gente não tem histórico do país de Conferências que 

se tornem automaticamente políticas. Por que é muito difícil. (...). Por que é muito difícil 

você concretizar algo que venha, a partir de uma reflexão, de anseio. Estou expressando 

o meu anseio, a minha necessidade. E tornar aquilo algo imediatamente concreto. Acho 

que a primeira, o primeiro grande desafio é você relativizar as expectativas. Acho que 

talvez tenha, no começo especialmente, tenha se perdido essa linha da expectativa de 

que tudo que sai da Conferência é automaticamente realizável. 

 

DRM2: A gente fez essa avaliação. Tentou descobrir né? Tentou chegar num por quê [da 

desmobilização]. Eu tenho algumas questões que eu acho, né? Então você vai chegar 

nesse ponto. Por que realmente, né? E eu achei muito... tem um pouco isso de talvez a 

gente precisasse ter feito, que foi o que a gente fez. Que era de fazer uma reanálise das 

propostas. Por que eu acho que estamos chegando a um ponto que é isso. Depois de dez 

anos de Defensoria as pessoas querem uma resposta. Para que serviu tudo até agora? 

Eu venho, falo e falo e vocês não fazem nada? Por que a sensação que dá é essa mesmo. 

Por que eu até acho que o jeito que a pré.... As prés [Pré-Conferências] e a Conferência 

são pensadas de uma maneira superinteressante que é da participação que não tem outro 

jeito. Só que dali para frente, como isso é encaminhado que é muito esquisito. Por que é 

encaminhado para os núcleos onde os núcleos têm pouca estrutura né? (...). E aí, daí de 

onde veio efetivamente aquela proposta? Que por mais que seja uma proposta para o 
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Estado, ela veio de um lugar, nasceu de algum lugar, parece que a unidade não tem 

responsabilidade nenhuma sobre aquilo que foi construído ali. Então você tem um pouco 

dessa questão. Falta responsabilidade das pessoas que realmente vão lidar com aquilo. 

Que não adianta nada o núcleo pensar de uma maneira global e tentar fazer que o núcleo 

sozinho não dê conta. Eu acho que falta uma responsabilização institucional mesmo. 

Sabe? Tipo, o que é para a administração, é muito pouco. E para os Defensores mesmo, 

a base. Por que a demanda chega para ele, não chega para mim né? 

T: Isso, juntando com a enorme demanda de trabalho que vocês têm no cotidiano.  

DRM2: Ah sim. (...). Quer que eu trabalhe mais? Eu trabalho mais, eu acho que a gente 

precisa repensar aonde que a gente quer chegar com essas propostas. Aonde a gente 

quer chegar com as Conferências. (...). Tudo isso precisa ser repensado, sabe? Eu acho 

que isso... Claro é uma carreira nova. É um mecanismo diferente que só existe aqui. Acho 

que isso nos coloca na frente de todas as Defensorias do país. Mas a gente está 

detectando que ele está falhando. Que ele é interessante, mas que a gente precisa 

aperfeiçoar e muito.  

 

OUV: Não é à toa que todas as Conferências entraram em crise. Não houve um.... As 

pessoas não se apropriaram da dinâmica. Esse é o problema externo. E você tem um 

problema interno, que é, você abrir a instituição para abrir realizar as propostas do 

movimento. Porque a instituição tem um plano seu, o plano de atuação da Defensoria 

não é o plano das Conferências. A gente não se engana com isso. O plano de atuação da 

Defensoria é feito no gabinete. Tudo bem. Eu acho que tem questões que o gabinete 

precisa fazer a atuação. (...). O movimento [es]tá numa outra perspectiva. Ele precisa de 

um posto de saúde. Essa relação, a Defensoria ainda não conseguiu resolver, com o que 

a sociedade precisa de fato, de imediato, e pode ter a expectativa que a Defensoria tem. 

Na verdade, a gente tem, nas Conferências, a gente já sabe o que vem. Isso é um absurdo. 

Se a gente abre para participação, pode vir uma proposta que eu não… que eu tenha que 

me preparar pra [sic] ela, tenho que estudar, me aprofundar, por isso também o tempo 

de preparação do plano de atuação. E acho que o grande problema é a efetivação das 

propostas. E aí não é controlar o processo pra [sic] passar só as propostas que a gente 

sabe que vai poder realizar. Não é isso. A gente pode ter propostas que vão nos desafiar. 

Isso é importante, a sociedade civil desafiar a Defensoria com as suas propostas. E aí 

abrir um canal de diálogo com os movimentos, principalmente com os que participaram 

das Conferências, de mostrar os desafios, os limites. Olha, colocar um delegado em cada 

delegacia, é uma proposta viável, eu pessoalmente sou defensor dessa ideia, que é onde 

começa a violação, a violação começa na prisão, é onde você consegue segurar, na porta 

da delegacia. [Es]tá bom, não dá, como é que a gente vai construir? Vamos fazer um 

modelo? A gente precisa manter um diálogo, um diálogo que não é de negativa. Se eu 

abrir a participação, não deveria ter dos conselheiros, em nenhum momento, de impedir 

que uma proposta passasse. É sagrada a proposta. Você pode falar qual é a sua 

necessidade, se for aprovado por todos, nós vamos cumprir. E de repente chega no 

Conselho, e o cara fala “não, isso aqui ataca minha questão moral, minha questão ética, 
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contra o aborto, contra o que quiser, contra a estrutura”. Não pode. Isso levanta vários 

problemas do mecanismo, e com isso, as pessoas vão perdendo a credibilidade do 

mecanismo.  

 

A baixa implementação das propostas advindas das Conferências revela também a 

dificuldade da instituição em lidar com seus produtos. A própria dinâmica de 

monitoramento é truncada e pouco efetiva: 

 

SER: (...).O monitoramento é muito difícil de ser feito por muitas razões. Acho que uma 

delas por que as propostas são ruins. O conteúdo das propostas e de difícil execução e é 

confuso. Não é uma coisa muito direta. Além disso, acho que tem um vício de profissão 

dos Defensores de serem muito formalistas na prestação de contas. Então eu me lembro 

de uma reunião de monitoramento que o Defensor chegou com uma, quase com um 

relatório, para conversar com a população sobre o que tinha sido feito. E a explicação 

que ele deu que foi longa que as pessoas ficaram todas entediadas e morrendo de sono. 

Em geral essa reunião começa seis ou sete da noite, as pessoas estão cansadas. E ele 

dizendo assim “Da proposta tal, que é blábláblá, nós fizemos o seguinte. Abrimos o PA 

8564/2016/ 8243...” E ficou relatando os PAs que ele tinha aberto. Os Processos 

Administrativos. Isso não é implementação né? Isso é meio. Isso é... Então, tem essa 

dificuldade.  

 

A dificuldade de lidar com o instrumento é expoente das divergências existentes entre as 

referências sistêmicas dos movimentos sociais e da instituição. E esse choque de 

identidades e, consequentemente, de referências, leva ao afastamento dos subsistemas – 

e, consequentemente, a desmobilização do Sistema de Participação Social da DPESP. 

Esse percurso está representado visualmente na imagem a seguir: 
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Figura 7 - O percurso da expectativa a desmobilização das Conferências Públicas da DPESP 

 

Fonte: elaboração própria, 2018.
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Em um espaço onde existe fala, mas não há diálogo, os subsistemas deixam de obter 

recursos um dos outros. Este consequente afastamento está retratado nas falas abaixo: 

 

DRD2: E aí o próprio passar do tempo acaba afastando. A gente esquece de onde veio 

né? Quase isso, esquece o que originou a Defensoria. Chegou até o colega [que] falou 

“Quem criou a Defensoria foi a Constituição e a Lei Federal. ” Essa crença no direito 

como que fosse algo que resolvesse... 

(...) 

DRD2: Pensar que a história dos movimentos sociais, as famosas quatrocentas entidades 

e tal que ajudaram o Sindicato dos Procuradores também e tal (...). A gente debateu isso 

bastante também. Que aquilo não era o Estado, né? Aquilo era um local de movimento 

social. E aí hoje em dia a Defensoria deixou de ser contra poder para ser só poder, uma 

ideia mais ou menos assim, entendeu? 

 

SRD1: Que de fato também encontravam o seu poder de pressão junto aos movimentos 

sociais. A parti do momento que eles se constituem como um grupo de poder por si, né? 

Dentro do estado, eles não precisam tanto mais da gente. Eles têm outras armas de 

pressão, inclusive junto ao estado. (...). Natural de uma instituição que foi se afirmando 

com o seu poder próprio. 

 

DAS: Mais uma das coisas que a gente se iludiu. Nós e sociedade civil no começo. Por 

conta dessa proximidade toda no começo. Então, o que a gente achava que isso ia ser 

uma maravilha. Que ia ser fácil. No mínimo, que não ia ser uma maravilha, mas uma 

parceria mesmo. Tudo companheiro, é fácil o diálogo. Ele era fácil com algumas pessoas 

mais próximas (...). E era mais fácil por que tinha uma causa em comum né? Com o 

que, era comum na mesma direção. Tipo, criar a Defensoria Pública em cima de um 

projeto concreto que a gente já tinha debatido e todo mundo estava de acordo. Hoje o 

interesse é comum também. Salvo algumas escorregadas. Alguém que tenha alguma 

intenção política, tanto daqui quanto daqui. O interesse é até é comum. Mas os olhares 

são diferentes e aquilo que cada um está buscando, dentro desse objetivo comum, é 

diferente.  

 

Estes “olhares diferentes” representam os sentidos assumidos sobre a instituição e as 

Conferências, após as trajetórias e eventos aqui narrados. O quadro abaixo visa 

apresentar, de forma sucinta, a migração dos sentidos sobre a instituição e sobre as 

Conferências Públicas ao longo do seu desenvolvimento.  
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Quadro 3 - Visões da DPESP e das Conferências Públicas da DPESP 

 DPESP Conferências Públicas da DPESP 

 DPESP para a DPESP 
DPESP para os movimentos 

sociais 

Conferências Públicas para a 

DPESP 

Conferências públicas para os 

movimentos sociais  

Pré-Criação da DPESP 
Instituição moderna e democrática, construída em oposição aos 

organismos pré-existentes no Sistema de Justiça. 

Garantia de interlocução democrática entre DPESP e sociedade 

civil. Conferências estruturam os planos de atuação da DPESP. 

Institucionalização da 

DPESP 

Esforços focados na 

consolidação da carreira e da 

instituição frente às demais 

instâncias do Sistema de 

Justiça. 

Instituição que garante acesso 

à Justiça.  

Instrumento é 

institucionalizado e 

Conferências são realizadas de 

forma regular. Contudo, há 

dificuldade de efetivar as 

definições tomadas neste 

espaço. 

Aposta na ocupação dos 

espaços como forma de 

garantir a contínua 

democratização da instituição. 

Percepção da baixa 

efetividade das definições 

tomadas no espaço. 

Momento atual 
Crise de identidade 

institucional.  

Instituição que se aproxima 

simbolicamente dos demais 

órgãos do poder Judiciário e 

do poder Executivo. Pauta 

institucional foi tomada por 

questões corporativistas. 

Instrumento é importante para 

a diferenciação frente aos 

demais órgãos do Sistema de 

Justiça. Baixa capacidade de 

implementação das definições 

tomadas neste espaço. 

Assimetria na capacidade de 

mobilização do público-alvo.  

Apesar de serem utilizadas 

discursivamente como 

garantia da democracia na 

instituição, as Conferências 

não incidem sobre as 

definições institucionais da 

DPESP.  

Fonte: elaboração própria, 2018.
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As questões referentes aos recursos obtidos na relação com outros subsistemas serão 

novamente retomadas no próximo capítulo. Neste ponto, é interessante observar que 

existe um reconhecimento de afastamento que provoca a desmobilização. As duas 

próximas falas remetem a dificuldade de manter o mesmo padrão sistêmico (ou 

referencial) à medida em que a Defensoria se institucionaliza. É a partir deste olhar que 

serão discutidas as dinâmicas relacionais do capítulo III.  

 

DAS: (...) eu acho que era isso... não dá para imaginar que uma instituição que foi 

concebida com um olhar mais revolucionário quando foi criada, acho que a Defensoria 

foi concebida com esse olhar revolucionário. Ela passou a ser..... É duro enxergar, 

quando algo que pertencem a você, que é revolucionário, entra no sistema... 

T: É triste, né? 

DAS: Você passa a integrar a estrutura estatal. Aquilo que era... 

T: Aquela expectativa, né? 

DAS: Expectativa de revolução tem que se ajustar.... Amadurece no fundo né? No fundo 

é isso. 

T: Esse ajuste é complicado, né?  

DAS: Não dá para você ser revolucionário, mas estar no sistema. Quando você entra no 

sistema você acaba tendo que adequar o seu discurso também e sua maneira de agir. 

Essa migração da concepção revolucionária para o ingresso no sistema acontece com 

debates internos e com altas indagações. Mas eu acho que é possível você manter uma 

instituição dentro do sistema, que está debatendo tudo internamente. Por que é isso, é 

você falar “É possível fazer revolução por dentro? ” Eu acho que é..... Ela é mais.... Até 

por que por fora não é possível.  

T: É uma estratégia... 

DAS: Por fora talvez seja mais romântico. Dá para fazer por fora...  

 

DAS: (...). Havia uma expectativa muito grande de alguns movimentos que a Defensoria 

Pública fosse contra tudo e contra todos. E é muito difícil. 

T: Quando você está do outro lado do balcão, né? 

DAS: Exatamente, porque você ao mesmo tempo.... Uma dinâmica que é colocada “Ah 

por que...” Criticou “Por que o Defensor quer ganhar bem? Quer ganhar como um 

promotor ou como um juiz? ” 

T: Que é uma crítica ferrenha. 

DAS: É uma crítica “O Defensor está preocupado em ganhar como um juiz ou um 

promotor. ” Mas quando você entra no sistema, se você tem uma... A sua capacidade de 
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atrair profissionais para a Defensoria Pública, se você tem uma discrepância muito 

grande remuneratória entre promotores, juízes e defensores é natural que quem venha 

para a Defensoria, teve que passar em um concurso difícil, teve que passar pro [sic] um 

processo seletivo tão difícil quanto Magistratura ou MP, a pessoa fala “Não, o que eu 

estou fazendo aqui? Eu quero migrar. ” Serão poucos os profissionais, pouquíssimos 

profissionais, que não vão preencher os cargos da instituição que dirão “Não, eu fico 

aqui independentemente do meu salário. ” 

T: Por amor né? 

DAS: Poucos farão isso. Por que tem seus compromissos pessoais. As pessoas se 

enxergam com um cabedal técnico capaz de permitir que ela passe em outros concursos. 

O ideal seria que você tivesse essas carreiras do sistema de justiça com o mesmo patamar 

remuneratório. Que atração entre elas fosse basicamente à vocação, não fosse a questão 

financeira. Remuneratória né? Então isso que é duro. É duro você falar em algo, uma 

instituição que se propõe em ser totalmente diferente quando ela se enquadra no sistema 

ao lado de outras instituições. Então, o que eu acho que é o avanço possível; o avanço 

possível você tem que usar as ferramentas que a Defensoria tem, e que são muito caras 

a instituição, que são muito específicas da Defensoria, para que ela não se deixe levar 

totalmente pelo sistema. Para que ela consiga ao mesmo tempo em que ela está dentro 

do sistema, ela consiga ter pontos de penetração externa, externos, que arejem a 

própria instituição e que cobre da instituição posturas diferenciadas do que se cobra, 

por exemplo, do Ministério Público ou da Magistratura. Eu acho que isso acontece. 

Mesmo com os atritos atuais continua acontecendo um processo de justificação da 

instituição que é importante. Por que à medida que a Defensoria tem que se justificar, os 

movimentos que a cobram “Nós estamos fazendo isso e isso. ” Alguns vão aceitar e 

outros não vão aceitar. Mas esse processo de cobrança e justificação, que só a 

transparência permite, só os elementos de contato permitem, é algo que impede que a 

Defensoria Pública seja.... Que entre no sistema, que seja engolida pelo sistema. E aí 

tudo que estava por trás da instituição diferenciada se perca. Por isso que eu acho que 

esses são os elementos que impedem que a Defensoria Pública deixe de levar adiante a 

sua ideia inicial do direito em quanto transformação social. De uma.... Eu acho que isso 

está muito presente e vai permanecer presente enquanto esses instrumentos de 

participação popular, de cobrança social estiverem presentes também. Acho que isso é 

uma ferramenta que equilibra o outro lado. 

 

A perspectiva aqui colocada – de que o Sistema de Participação Social permite que as 

críticas cheguem a instituição – é positiva, contudo, diverge substancialmente da 

expectativa inicial de transformação do acesso à Justiça imputado a instituição. Existe 

claramente uma ressignificação do sentido da participação e da democracia interna a 

partir do processo de institucionalização da DPESP. Essa ressignificação causa a 

dispersão entre os subsistemas, desmobilizando as Conferências Públicas. Da mesma 
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forma, a desmobilização das Conferências reforça o afastamento entre DPESP e 

movimentos sociais, abrindo espaço para o esvaziamento do espaço por sua baixa 

eficiência e mesmo ocupação, num ciclo que pode culminar no encerramento dos espaços 

participativos.  

 

Conclusão: a incapacidade de processamento das referências sistêmicas 

ambientais 

 

Luhmann (2004) considera que os subsistemas que permeiam uns aos outros, e, portanto, 

conformam-se como ambiente um dos outros, são capazes de compactuar processos 

comunicativos entre si quando: esta comunicação está no conjunto de referências dos 

subsistemas; as referências são convergentes e capazes de serem assimiladas pelo outro 

sistema.  

Retomando o quadro 2, que apresenta as visões existentes da DPESP e dos movimentos 

sociais sobre si mesmos e sobre as Conferências Públicas, entende-se que não existe mais 

alinhamento referencial entre os dois subsistemas. Dessa maneira, as interpretações dos 

atores sobre o espaço de participação são tão díspares que não existe possibilidade de 

processamento das definições obtidas naquele local. Isso resulta na baixa capacidade de 

implementação das propostas, por parte da DPESP; e na consequente percepção de baixa 

efetividade do espaço, por parte dos movimentos sociais. 

No próximo capitulo, o processo interativo entre os subsistemas será explorado, com 

vistas a compreender como estes movimentos podem se alimentar dentro de uma 

dinâmica de sistemas complexos.  
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Capítulo III – Interações entre subsistemas 
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A teoria de sistemas complexos acredita que a reprodução das referências sistêmicas se 

dá principalmente a partir dos eventos comunicativos de suas partes. As referências 

também incluem os padrões de interações possíveis. Ou seja, o sistema só é capaz de se 

comunicar com outros sistemas que estejam dentro do seu referencial comunicativo. O 

diálogo só ocorre se está pré-definido nas referências sistêmicas dos dois lados. 

As teorias de democracia participativa também se baseiam em pressupostos interativos, 

já que pressupõe que os espaços participativos existem como estratégia de promoção do 

diálogo e reflexão conjunta entre os atores envolvidos neste processo.  

Esta seção busca compreender como a interação entre os subsistemas que se encontram 

nos espaços de participação interfere na mobilização ou desmobilização dos atores, a 

partir dos pressupostos da teoria de sistemas complexos. Antes de apresentar os 

conceitos-chave no processo interacional para esta teoria, será apresentada a discussão 

sobre governança colaborativa. O termo governança, cunhado nos anos 1980, remete as 

dinâmicas de interlocução entre diferentes setores da sociedade afim de garantir a 

prestação de serviços públicos. Os espaços participativos se encontram dentro da 

discussão sobre governança pública, de forma geral, mas tem seu sentido ressignificado 

a partir dos diferentes contextos em que se insere. Por isso, a discussão sobre a ampliação 

das ferramentas de “governança” é significativa.  

 

Governança colaborativa: discurso e retórica 

 
 

O termo “governança” tem sido utilizado largamente em contextos próprios da 

Administração Pública como fruto das reconfigurações de relações entre Estado e 

sociedade, bem como com o mercado (Kissler e Heidemann, 2006). Esta reconfiguração 

é decorrente da própria reorganização do Estado a partir da crise de seu papel 

centralizador e positivo (Capella, 2008), e o envolvimento de diversos novos atores em 

seu funcionamento. Capella (2008) reconhece que a necessidade de organização dos 

interesses destes novos atores é devido a um contexto de crescente pluralidade e 

complexidade (Capella, 2008: 12). O enredamento com que a sociedade se configura, e a 

necessidade de um Estado responsivo a isto, resultam na produção de sistemas que sejam 

capazes de abarcar todas estas relações. Ou seja, a evolução do conceito de governança 
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está associada à um Estado que buscaria entender melhor as necessidades de uma 

sociedade cada vez mais complexa (Ostrom, 2000). Através da tentativa de reversão de 

um modelo hierárquico, onde o governo define suas prioridades e as implementa, 

controlando as pessoas ao invés de envolve-las, abre-se espaço para uma série de 

releituras sobre como estes novos movimentos impactam a política e a administração do 

Estado. Cleveland (1972:13) coloca algumas das características que dão origem ao debate 

sobre governança: 

The organizations that get things done will no longer be hierarchical 

pyramids with most of the real control at the top. They will be systems 

– interlaced webs of tension in which control is loose, power diffused, 

and centers of decision plural. “Decision-making” will become an 

increasingly intricate process of multilateral brokerage both inside and 

outside the organization which thinks it has the responsibility for 

making, or at least announcing, the decision. Because organizations will 

be horizontal, the way they are governed is likely to be more collegial, 

consensual, and consultative. The bigger the problems to be tackled, the 

more real power is diffused and the larger the number of persons who 

can exercise it – If they work at it.54 

 

A horizontalidade das organizações – ou seja, a não-detenção de poder de forma exclusiva 

– faz com que sejam necessários novos mecanismos de diálogo e tomada de decisão, afim 

de que as deliberações tomadas correspondam ao interesse dos atores envolvidos. É 

importante ressaltar que esta corrente de pensamento se consolida num momento de 

recrudescimento do papel do Estado e avanço de dois movimentos paralelos: ampliação 

das esferas democráticas e ampliação da participação do mercado nas atividades estatais, 

ou da implantação das políticas de cunho neoliberal no mundo e especialmente na 

América Latina. Ao pensar no cenário brasileiro, ao mesmo tempo em que temos a 

aprovação da Constituição Federal de 1988, que traz ao jogo político novamente os atores 

sociais, tem-se a implantação da agenda de reformas do Estado que encontra no mercado 

parceiros para a prestação de serviços públicos. É necessário um novo aporte teórico que 

dê conta de abarcar como se dão estes relacionamentos intersistêmicos.   

                                                 
54 “As organizações que atingem seus objetivos não serão mais pirâmides hierárquicas com a maior parte 

do controle real no topo. Serão sistemas - teias entrelaçadas de tensão em que o controle é solto, poder 

difundido e com centros de decisão plural. A "tomada de decisão" se tornará um processo cada vez mais 

intrincado de corretagem multilateral dentro e fora da organização, que acha que tem a responsabilidade de 

fazer, ou pelo menos anunciar, a decisão. Como as organizações serão horizontais, a maneira como elas são 

governadas provavelmente será mais colegiada, consensual e consultiva. Quanto maiores os problemas a 

serem enfrentados, o poder mais real é difundido e maior o número de pessoas que podem exercê-lo - se 

eles trabalham nisso.” (Tradução minha). 
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A partir dessa janela de oportunidade, a governança se torna uma expressão poderosa por 

se tornar desejável e ser “patrocinada”, principalmente, pela agenda de reformas 

propostas pelo Banco Mundial, que nos meados dos anos 1980 e início dos anos 1990 

exercia grande influência na composição política dos países do hemisfério Sul. Segundo 

o próprio Banco Mundial (1992), governance is defined as the manner in which power is 

exercised in the management of a country’s economic and social resources for 

development55 (Banco Mundial, 1992: 03). Essa definição, no entanto, é alterada ao longo 

dos anos nos diversos reports do Banco Mundial (Kjær, 2004), indicando a clara ausência 

de uma conceituação fechada sobre o termo.  

O foco do Banco Mundial são as estratégias de desenvolvimento nacional, mais do que a 

provisão de serviços ou políticas públicas.  O mesmo documento define também algumas 

práticas que seriam próprias de uma “boa governança”, como a melhoria das práticas de 

prestação de contas, prevenção da corrupção e maior transparência das atividades estatais. 

É a partir dessa conceituação que o Banco Mundial e o FMI (Fonseca, 2011) passam a 

selecionar projetos que cumpram com condicionalidades ligadas a boa governança, ainda 

que de forma genérica. As condicionalidades geralmente têm origem em práticas exitosas 

em contextos específicos, que passam a ser exigidas em situações diferentes das originais 

– as conhecidas “boas práticas”.  

Contudo, a utilização do termo se expandiu de tal maneira que praticamente se confunde 

com a própria definição de Administração Pública. O famoso título do artigo de 

Frederickson (2007), que abre este capítulo, demonstra a preocupação do autor com o uso 

indiscriminado do termo: “O que terá acontecido com a Administração Pública? 

Governança, Governança em todo o lugar”. Para Capella (2008), esta abordagem que 

tenta emplacar a governança como uma evolução do conceito de administração pública 

relaciona o segundo termo com as abordagens mais ortodoxas, como o próprio modelo 

burocrático weberiano. A governança, então, seria um novo modelo de construção do 

Estado, mais fluído e responsivo à população, e que existe para romper com as amarras 

do Estado tradicional, o substituindo. Bingham, Nabatchi e O’Leary (2005: 548) propõe 

uma diferenciação entre os conceitos de governo e governança: 

Although both share goal-oriented activities, governance and 

government are not synonymous terms. Government occurs when those 

with legally and formally derived authority and policing power execute 

                                                 
55 “A governança é definida como a forma como o poder é exercido na gestão dos recursos econômicos e 

sociais de um país para o desenvolvimento”. (Tradução minha). 
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and implement activities; governance refers to the creation, execution, 

and implementation of activities backed by the shared goals of citizens 

and organizations, who may or may not have formal authority and 

policing power (Rosenau 1992). As an activity, governance seeks to 

share power in decision making, encourage citizen autonomy and 

independence, and provide a process for developing the common good 

through civic engagement.56  

 

Uma outra abordagem possível sobre o conceito de governança o relaciona com novas 

práticas no setor público, ao invés de um modelo que tenta substituir a Administração 

Pública tradicional. Assim, a governança seria um ferramentário para a otimização das 

relações entre a máquina do Estado e as demais esferas sociais. Essa concepção se 

aproxima da noção de “boas práticas” do Banco Mundial.  

Ainda, governança pode ser lida como a capacidade do Estado em prestar os serviços 

públicos de forma otimizada. Ou seja, governança seria a forma com que os serviços 

públicos são prestados para atingir maior eficiência.  

O que se coloca é um aumento substancial das relações do Estado com os demais atores, 

pondo em questionamento qual é o papel e a responsabilidade do próprio Estado. Também 

é um momento de reflexão sobre qual é o alcance do Estado com suas configurações 

tradicionais. Neste movimento, governança é aplicado sempre que se busca entender a 

rede de novas configurações que se colocam para a prestação de serviços públicos, mas 

sem um sentido claro do que este conceito representa, ou quais práticas de fato estão no 

rol da boa governança. Conforme colocado por Frederickson, because governance is a 

power word, a dominant descriptor, and the current preference of academic tastemakers, 

there has been a rush to affix to it all of the other fashions of the day. (Frederickson, 2007: 

04). Assim, sempre que há a necessidade de legitimação de uma determinada prática, 

pode-se englobá-la no escopo da boa governança para tal.  

Esta discussão é pertinente a este estudo pois as práticas de participação social estão 

vinculadas também a agenda de boa governança que se intensifica nos anos 1980 e 1990. 

E, da mesma forma com que é tratada para seus aspectos de maior transparência ou 

                                                 
56 “Embora ambos compartilhem atividades orientadas para objetivos, a governança e o governo não são 

termos sinônimos. O governo ocorre quando aqueles com autoridade legal e formalmente derivada e poder 

policial executam e implementam atividades; A governança refere-se à criação, execução e implementação 

de atividades apoiadas pelos objetivos compartilhados de cidadãos e organizações, que podem ou não 

possuir autoridade formal e poder policial (Rosenau, 1992). Como atividade, a governança busca 

compartilhar o poder na tomada de decisões, incentivar a autonomia e a independência dos cidadãos e 

fornecer um processo para desenvolver o bem comum através do engajamento cívico. ” (Tradução minha). 
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ganhos de eficiência, também existe um debate sobre o que tem significado a participação 

social neste contexto. Mais explicitamente, incluir novos grupos no governo é sinônimo 

de mais governança ou de um melhor governo? Como isso tem sido feito? Como os 

diferentes grupos sociais lidam com esse novo estilo de governo? A conceituação inicial 

de governança provoca um ideal de compartilhamento de decisões entre as partes 

interessadas, a fim de que a solução tomada seja implementada em conjunto por todos. 

Isso requer que os atores, então, se reúnam em arenas de discussão, deliberem e troquem 

impressões sobre o problema a ser resolvido. No entanto, a simples reunião ou abertura 

do diálogo aos atores parece ser suficiente para englobar tais práticas sobre o conceito de 

“governança”, sem um olhar atento aos outputs desse processo. Governança, neste 

sentido, pode ser lida como um buzzword, conceito colocado por Fonseca (2011), sendo 

retoricamente bem-sucedido enquanto sua aplicação na realidade frequentemente fica 

aquém das expectativas (Fonseca, 2011: 07). O mesmo autor (2011: 07) relaciona o 

conceito de participação ao de “boa” governança: 

A participação, quando promovida por meio do MBG57, favorece a 

difusão do conceito no nível da retórica, mas propicia condições para 

que sua implementação prática seja descontextualizada, acrítica e, por 

vezes, pouco útil no aumento da eficácia e da eficiência de projetos de 

desenvolvimento, bem como no fomento à cidadania e à democracia.  

 

Neste sentido, Alves (2004) aponta que é necessário realinhar o termo sociedade civil 

com a discussão democrática, já que os estudos no tema se alinharam com a agenda das 

agências internacionais de financiamento nos anos 1990. A sociedade civil é essencial 

para a construção da ordem democrática, sempre em diálogo com a estrutura estatal. 

Além disso, incorporar a participação no terreno das “boas práticas”, sem considerar as 

características locais em que será aplicada, abre espaço para a manutenção das relações 

de poder pré-existentes: 

Os problemas resultantes da introdução de metodologias participativas 

são variados, dependendo do contexto onde a política é implantada. De 

forma geral, ao lado da tendência de romantizar o “local” e a 

“comunidade”, a ênfase em alguns pontos das metodologias 

participativas pode contribuir para a manutenção do status quo e para 

                                                 
57 O autor refere-se ao Manual da Boa Governança – MBG. Segundo o autor, “o MBG não constitui um 

documento formal, mas sim uma expressão utilizada para se referir ao conjunto padronizado de conceitos, 

critérios e “modos de fazer” que se alastrou na elaboração de projetos e, consequentemente, na 

implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento local. ” (FONSECA, 2011: 07)   
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obscurecer relações de poder entre os diversos grupos sociais. (Fonseca, 

2011: 15) 

 

A visão de Fonseca (2011) é bem similar à de Williams (2004: 572), quando este aponta 

alguns dos problemas recorrentes da ambiguidade do sentido da participação no contexto 

de governança: 

In terms of the discourse of politics promoted by participatory practice, 

the picture is again ambivalent. In part because of the focus on 

processes rather than theoretically informed understandings of power, 

participation remains a highly malleable discourse in political terms. 

The dangers here have again been noted by Mohan and Stokke: 

participation can all too easily be linked to a ‘softened’ neoliberalism 

(p 255) that sees empowerment in narrow market terms, and in effect 

acts to devolve development responsibility to the grass roots. 58 

 

Aplicar as “boas práticas” de governança não garante que o poder está sendo distribuído 

de forma mais uniforme ou que mais atores tem direito à voz e voto na tomada de decisão. 

A utilização do termo de forma inequívoca faz com que práticas sejam legitimadas sem a 

devida atenção para sua real construção. Um outro contraponto colocado por Fonseca 

(2011: 16) é a ideia, propagada pela agenda de governança, do “local” e da “comunidade” 

como ambientes harmoniosos, sem levar em conta as assimetrias de poder existentes em 

cada contexto. 

Simultaneamente ao processo que contrapõe a “comunidade” local aos 

atores externos, percebe-se uma delimitação arbitrária do que está 

incluído e/ou excluído de determinada comunidade (MOHAN; 

STOKKE, 2000).  Além de perceber a comunidade como harmônica, 

muitas abordagens participativas isolam a suposta comunidade das 

estruturas econômicas e políticas de maior escala.  

 

Ao isolar a participação dos demais processos existentes dentro da estrutura 

governamental e da própria sociedade, retira-se a complexidade inerente das relações 

sociais deste espaço, sendo que este fica pronto para ser utilizado da maneira que mais 

                                                 
58 “Em termos do discurso da política promovido pela prática participativa, o quadro é novamente 

ambivalente. Em parte, devido ao foco em processos, em vez de entendimentos teoricamente consensuados 

sobre poder, a participação continua sendo um discurso altamente maleável em termos políticos. Os perigos 

aqui foram novamente observados por Mohan e Stokke: a participação pode ser facilmente ligada a um 

neoliberalismo "suavizado" (p. 255) que vê o empoderamento em termos de mercado estreitos e, de fato, 

age para transferir a responsabilidade do desenvolvimento para a base.” (Tradução minha). 
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convier aos atores que pretendem implementar a agenda de boa governança. Normalizar 

os atores que compõe determinada sociedade também apaga as assimetrias de poder 

existentes e que tanto implicam nos resultados finais dos processos participativos. Ou 

seja, ao invés de quebrar lógicas pré-existentes e contribuir para a busca de soluções 

conjuntas, a governança através da participação legitima a manutenção do status quo: 

 A questão da manutenção do status quo leva a mais delicada, mais 

citada e mais problemática característica das abordagens participativas: 

o obscurecimento das relações de poder. As abordagens participativas 

tendem, por diversos motivos, a desconsiderar as relações de poder, 

sejam elas internas à comunidade ou na relação entre elas e outras 

instâncias. (Fonseca, 2011: 17) 

 

Resumidamente, o ideário de governança não leva em conta que, para que de fato exista 

deliberação e consenso entre os diversos atores sociais, o poder precisa ser 

necessariamente redistribuído entre todos. Enquanto não existir o empoderamento dos 

“sem poder”, a participação continuará a funcionar como rótulo legitimador para a 

manutenção de estruturas de poder existentes.  

O quanto dessa falta de distribuição de poder resulta em desmobilização? Ainda, como 

essa não-distribuição de poder se dá nos espaços interativos entre governo e sociedade 

civil, de forma consciente?  

Ou seja, apesar do grande debate em torno do conceito de governança e sua massiva 

aplicação, Bingham, Nabatchi e O’Leary (2005) colocam que os administradores públicos 

ainda não se apropriaram de ferramentas adequadas para esta seja utilizada como 

instrumento de colaboração e redistribuição de poder. Fung (2006:66) concorda: 

public participation advances multiple purposes and values in 

contemporary governance. Master principles such as equal influence 

over collective decisions and respect for individual autonomy are too 

abstract to offer useful guidance regarding the aims and character of 

citizen participation. 59 

 

                                                 
59 A participação pública avança em múltiplos propósitos e valores na governança contemporânea. Os 

princípios fundamentais, como a influência igual sobre as decisões coletivas e o respeito pela autonomia 

individual, são muito abstratos para uma orientação útil sobre os objetivos e o caráter da participação 

cidadã. 



156 

 

A falta de transição efetiva do aporte conceitual para o pragmático reforça a indefinição 

– por vezes, desejável – em torno do tema, que permanece em disputa. 

 
 
 

Acoplamento estrutural  

 

As relações intersistêmicas, para Luhmann, são baseadas no conceito de acoplamento 

estrutural. Um subsistema autopoiético só pode interagir com outro subsistema ou com 

seu ambiente a partir deste processo. De acordo com Maturana e Varela (1995: 133): 

Desde que uma unidade não entre numa interação destrutiva com seu 

meio, nós, como observadores, necessariamente veremos entre a 

estrutura do meio e a da unidade uma compatibilidade ou 

comensurabilidade. Existindo tal compatibilidade, meio e unidade 

atuam como fontes mútuas de perturbações e desencadeiam mudanças 

mútuas de estado, num processo contínuo que designamos com o nome 

de 'acoplamento estrutural'.  

 

Apesar de todo subsistema autopoiético estar fechado operacionalmente, ou seja, só ser 

capaz de processar os estímulos externos por meio de suas próprias referências, ele 

precisa se comunicar com seu ambiente – que são os outros sistemas. Sem a troca de 

informações entre meio e sistema, o sistema tende a entrar em estado de entropia, quando 

ocorre a perda de energia e aumento da desordem, que conduzem a dispersão do sistema.  

Além da necessidade de buscar energia no ambiente, o sistema também é constantemente 

perturbado ou irritada por outro, por meio das compatibilidades citadas por Maturana e 

Varela. O acoplamento estrutural é responsável por transformar a irritação numa 

ferramenta “auxiliar de funcionamento das operações” (Neves, 2005: 54). Essa 

transformação ocorre porque o significado da perturbação “vai ser construído apenas 

dentro do próprio sistema em que foi realizado o processo comunicativo, de forma 

independente do significado que tinha naquele sistema original” (Neves, 2005: 54).   Esta 

é a forma encontrada pelo sistema autopoiético para se relacionar com as estruturas que 

lhe cercam sem perder sua capacidade de auto-reprodução: de se relacionar, apesar das 

perturbações causadas pela interação inter-sistêmica:  

O sistema encontra na sua própria rede recursiva as maneiras de tratar 

aquela irritação e de produzir um processo comunicativo a partir dela, 
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ou mesmo de ignorar aquela irritação e não a selecionar como 

informação válida. Esta possibilidade está colocada na capacidade de 

distinção, própria do sistema, entre auto-referência e elementos 

externos, que gera um processo cognitivo e um processo comunicativo 

a partir de irritações externas, mas com a construção interna de 

elementos do sistema. Essa irritação causada pelo acoplamento 

estrutural, no entanto, pode ser significativa para dois sistemas 

acoplados.  Isto pode ocorrer exatamente porque cada um dos sistemas 

realiza suas próprias seleções internas de dotação de sentido daquela 

irritação, transformando-a em um auto irritação e uma informação, em 

sistemas com diferentes repertórios, portanto de forma totalmente 

diferente. (Neves, 2005: 57) 

 

Um subsistema não precisa compreender as referências de outro subsistema para que o 

acoplamento estrutural funcione, pois, por ser autopoiético, o subsistema necessariamente 

irá ressignificar as comunicações recebidas. A ressignificação é necessária para que o 

sistema seja capaz de se diferenciar dos demais e limitar a quantidade de “irritações” que 

sofre de outros sistemas: 

Este desenvolvimento, que torna o sistema internamente mais 

complexo ao mesmo tempo em que marca sua diferença com o 

ambiente, gerou a necessidade de os sistemas desenvolverem uma 

forma de relacionamento com o ambiente.  O acoplamento estrutural, 

desta maneira, pode ser compreendido como uma necessidade advinda 

da diferença funcional dos sistemas. Essa diferenciação inicial, que foi 

responsável pela gênese do sistema, necessita de um mecanismo para, 

ao mesmo tempo em que promove a delimitação de suas fronteiras, 

manter a relação com o ambiente à sua volta, tanto para poder 

utilizar estruturas que não formam seus elementos de operação, 

mas são necessários para que eles operem, quanto para garantir a 

apropriação de elementos do ambiente como informação e a 

evolução conjunta das estruturas do sistema e do ambiente. (Neves, 

2005: 58) 

 

A possibilidade de evolução das estruturas sistêmicas explica o motivo da existência de 

sistemas com estruturas mais consolidadas e menos consolidadas. Sistemas com 

estruturas mais consolidadas seriam mais resistentes a influências externas, o que Neves 

(2005) chama de “grau de diferenciação funcional pleno” – ou seja, o sistema é 

completamente capaz de processar todas as informações de seu meio de acordo com suas 

referências internas. Sistemas menos consolidados apresentam limites precários em 

relação ao ambiente, e por isso são menos resistentes a influências externas. Esses 

sistemas ainda não se fecharem operacionalmente por completo. De acordo com Neves 

(2005: 68): 
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Esses sistemas mantêm alguma conexão entre os elementos internos, 

mas estão incompletos, ainda que possam apresentar também a 

existência de um código explícito, formas pré-estabelecidas de 

processos comunicativos e um repertório comum, pois ainda recorrem 

ao ambiente para reproduzir parte de seus elementos funcionais e 

códigos de funcionamento. 

 

Os sistemas, então, podem ter diferentes graus e formas de interação com o ambiente a 

partir da precariedade de seus limites – ou seja, do seu processo de diferenciação.  

No caso da simultaneidade entre um processo comunicativo em um 

sistema interacional efêmero -  ou em um sistema social de relações 

íntimas em formação -  e um processo comunicativo em um sistema 

social consolidado, há uma intersecção de elementos dos processos 

comunicativos. Ambos processos comunicativos podem estar 

ocorrendo com a utilização, inclusive de elementos em comum, mas 

que geram significados diferentes nos diferentes sistemas para os quais 

são relevantes.  

Essa intersecção é um dos pontos mais frágeis do fechamento 

operacional dos sistemas, pois ocorrem simultaneamente uma 

interpenetração, uma interação e os processos comunicativos próprios 

de cada um dos sistemas envolvidos.  Nesse momento, este tipo de 

ocorrência gera, como os acoplamentos estruturais, dupla significação 

e abre espaço para a possibilidade de influência da estrutura e dos 

sentidos de um sistema sobre o outro (...). (Neves, 2005: 67) 

 

O acoplamento estrutural entre um sistema consolidado e um sistema ainda em processo 

constitutivo influencia na conformação da identidade do segundo sistema. Esse processo 

interessa ao estudo desenvolvido nesta tese pois a Defensoria demonstra ser afetada por 

outros subsistemas no momento de sua criação e seu desenvolvimento. Enquanto 

consolida seus referenciais internos – e sua autopoiese, é possível observar quais outros 

subsistemas interferem na conformação da sua diferenciação para o ambiente. 

Na próxima seção, serão apresentadas as narrativas que demonstram as diferentes 

interações e suas consequências para a (des)mobilização das Conferências da DPESP. Ao 

contrário dos capítulos anteriores, esta seção dá luz aos casos de Regionais que 

conseguiram manter suas Pré-Conferências mobilizadas. Estes casos são trazidos neste 

momento por evidenciarem a importância da interação na significação da própria DPESP 

e da participação. Esta será a chave explicatória, juntamente com outros elementos da 

teoria de sistemas, para a compreensão da existência de diferentes formas de significação 

das interações em um mesmo subsistema.  
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A influência da interação entre subsistemas na trajetória de 

(des)mobilização nas Conferências Públicas da DPESP 

 

A construção do projeto de Defensoria Pública, em 2006, partiu da interação entre os 

grupos ali presentes e que formavam Movimento pela Criação da Defensoria Pública. 

Nesse primeiro momento, sem uma identidade ainda formada, a DPESP delimitava seus 

primeiros contornos nas reuniões que antecediam sua criação. Foi por meio desse 

movimento que sentidos foram atribuídos para a participação, a democracia e outros 

princípios elencados como fundamentais para a instituição.  

 

DAS: Então é isso. O projeto passando no Conselho e a gente tentando fazê-lo. E muita 

palestra. Nesse movimento, vai fazer alguma reunião do movimento de mulher, chamava. 

Nos finais de semana. Grupos pequenos. Eu falei uma vez, em um encontro de estudantes 

de Direito, não me lembro como é que se chama. Simpósio Estadual de Estudantes de 

Direito. Fomos uma vez.... Uma p*** experiência. E aí era nisso que eu queria chegar. 

Foi havendo inovações, para nós mesmo. Eu me lembro de um encontro no CDHEP60, 

no Campo Limpo. No sábado de manhã. E apresentando projetos. (...). E aí a gente falou. 

Isso era um dos pontos que estava nos dez lá. Que era a descentralização de estar em 

locais... Descentralização era o que a gente falava. Aí levanta um cara e fala assim: 

“Mas o que essa descentralização que vocês estão propondo? Por que, por exemplo, a 

PAJ tem a unidade de Santo Amaro, que é longe pra caramba Santo Amaro. Longe para 

nós aqui. ” Falei “Daqui do Campo Limpo a Santo Amaro são duas horas de ônibus. 

Então não adianta criar uma regional lá em Santo Amaro. ” Santo Amaro é elite, né? 

Classe média alta até. Ele falou “Vocês precisam colocar critérios, por que senão os 

caras na hora que for fazer a descentralização vão escolher o que for mais conveniente 

e tal. ” E daí nasce a expressão, não sei se ele chegou a falar isso, que é a 

descentralização ocorreria respeitando os índices de vulnerabilidade social. Tinha mais 

alguma palavra aí. Mas enfim, era isso. Você tinha que usar esse critério, que a gente 

usa... 

T: Até hoje... 

DAS: Sempre. E aí foi para a lei. Foi para a emenda constitucional 8061, que é das 

comarcas, que fala isso. Isso foi uma criação do Campo Limpo, do cara levantar e dar... 

E aí a gente, o projeto estava pronto e já tinha encaminhado e tudo. 

                                                 
60 Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo. 
61  Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014 (Altera o Capítulo IV - Das Funções Essenciais à 

Justiça, do Título IV - Da Organização dos Poderes, e acrescenta artigo ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.). A emenda determina que “No prazo de 8 (oito) anos 

[2022], a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as 

unidades jurisdicionais. ” 
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Conforme relatado no capítulo passado, passados dez anos deste momento, o 

entendimento sobre as interações entre subsistemas se dão de forma bastante distinta: 

 

SER: Sim. Então, e aí eu acho que isso casa muito como reconstrução de identidade que 

eu percebo. Os Defensores e as Defensoras estão nesse alto escalão do poder, vamos 

dizer, estão sobretudo no Conselho e a Administração Superior me parecem que estão 

buscando. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vejo conselheiros e conselheiras 

menos preocupados em efetivar ou trazer, ou justificar pela aplicação dessas propostas 

ou quando eu vejo processos destrutivos como da ATP e etc. e etc. Aí falas muito célebres 

“Eu não preciso da sociedade civil” “Porta da rua serventia da casa. ” Que mais? 

“Estudei sete anos da minha vida e não foi a sociedade civil que me colocou aqui. ” Ou 

coisas desse tipo, eu acho que são falas muito fortes e marcantes para dizer “Olha, a 

gente tem um lado aqui e vocês não interessam dentro dessa construção que a gente está 

buscando. Por que nós somos uma instituição com perfil que sim, quer se voltar para 

interesse corporativos e vocês hoje podem ser uma pedra no nosso sapato. ” Eu acho que 

lá atrás, isso é interessante né? Lá atrás mesmo essas figuras que estavam à frente como 

figuras de poder, a gente percebia que na Defensoria, nessa construção de identidade, 

de ressignificação ou mudança. Não sei, talvez seja.... Talvez seja até a consolidação ou 

o resultado final pode ser um melhor título. Por que assim, lá atrás a gente via como que 

a sociedade civil era chamada para os espaços. De uma forma assim, muito cotidiana 

até. Então, para mim, por exemplo, marcam alguns episódios né? Quando teve a luta 

para não se aprovar o PLC 40, salvo engano. Que foi em 2011. Que previa tirar o nosso 

FAJ e passar para a Secretária de Justiça. Eu lembro que na época, nossa. Teve ônibus 

trazendo gente para cá. Para a ALESP. Eu me lembro de ter ido a Brasília, inclusive a 

convite da APADEP. Mas também representante de movimento social indo com 

passagem paga e tudo mais. E aí, enfim, outras figuras de liderança. O Padre Valdir e 

outras tantas pessoas. Achando articulação nos gabinetes, fazendo várias coisas, enfim, 

em prol da instituição. Naquele momento a Defensoria parecia enxergar essas pessoas 

como um capital útil, né? Para o crescimento institucional. Seja para mais cargo, seja 

para mais salário. E aí o que era crescimento institucional parece que foi deixando, 

passando deixar, sabe? 

 

As diferenças nas formas interativas se dão primeiro pela institucionalização dos 

mecanismos de participação, demanda dos próprios movimentos, mas que organizam os 

modos de fazer e interagir da instituição. Ou seja, o sistema passa a regular como as 

interações entre os grupos se dão. Além das interações que ocorrem nos espaços 

institucionais de participação, existe a interação cotidiana da Defensoria e seus membros 

(Defensores Públicos e outros servidores); e as interações que ocorrem entre DPESP e 
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sistemas externos ao Sistema de Participação, como os demais Poderes estaduais. Essa 

última foi exposta no capítulo anterior como um dos elementos que conduziam a 

desmobilização da Defensoria e novamente aparece, na questão relacional: 

 

SER: E parece que hoje, para esse corporativismo, ou seja, quando eu tenho um salário 

melhor estruturado, mas eu não quero parar isso. Eu quero uma equiparação a 

magistratura né? Eu quero mais regalias. Eu quero mais gratificações e não sei o que. 

Para esse tipo de coisa que possivelmente a sociedade civil não vai compactuar, aí eu 

preciso ter outros parceiros. Então eu mudo a estratégia de tática. Então a minha tática 

agora não é mais essa. A minha tática agora é ter aliança principalmente com o 

governador. Então a gente vê as Mães de Maio rompendo. O padre Valdir em nome da 

Pastoral Carcerária, né? Enfim, apontando essa ruptura com a instituição por que 

aquele momento que a gente... A gente não, a Administração resolve homenagear o 

governador. Acho que foi um marco também isso. 

 

É importante olhar para essa aproximação e interação por ser simbólica na formação dos 

referenciais da própria Defensoria. As dinâmicas de acoplamento estrutural, no início da 

conformação dos referenciais de um sistema autopoiético, são importantes para o 

desenvolvimento da diferenciação sistêmica. Assim como a aproximação dos 

movimentos sociais foi essencial para a consolidação dos princípios representados na lei 

de criação da DPESP, a interação com os Poderes estaduais parece ter fundamental papel 

no processo de constituição dos sentidos da instituição. 

 

SRD1: (...)Por que é o Momento Aberto que você tem cinco minutos para falar e depois 

eles vêm e falam um monte de m***** em cima de você e você não pode falar mais nada, 

né? E são momentos “”Tá” bom. Fala aí. Está aberto, mas isso não quer dizer que vai 

mudar nenhuma realidade do que a gente está aqui discutindo. A gente só vai te expor e 

só vai...”. Eu me lembro que da última vez que eu fui às falas da (...), né? Em cima do 

que eu havia posto, né? E ela meio que.... Trazendo um pouco à tona o absurdo que é a 

Defensoria sentar com o Dória para assinar coisa. E ela “Ah não, mas a gente precisa 

das parcerias para executar. ” A parceria a gente sabe que precisa. Agora você fazer um 

ato para tirar foto com o Dória, sabendo que a política já era executada antes dessa foto. 

Que é uma foto completamente desnecessária, para um cara que é um violador de 

direitos, né? Ou do Alckmin e do Alckmin a gente sabe que os interesses são outros né? 

A gente precisa de gratificação. A gente precisa ganhar mais que o teto. A gente 

precisa.... Essa parceria... E assim, a gente garante que a gente não vai incomodar muito 

na questão da violência polícia né? Do genocídio da população negra. Da questão dos 
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presídios. A gente vai falar, mas né? Assim, só por que a gente tem que falar. Mas vai 

não vai ter muito efeito para macular a sua imagem.  

 

As interações que se processam nas Conferências representam os sentidos da participação 

para os grupos representados. A depender do grau de compatibilidade entre os 

subsistemas, essa relação é mais ou menos facilitada. No limite, se há um grau extremo 

de diferenciação entre os subsistemas, o processo comunicação não pode ser completo, 

pois um subsistema não é capaz de processar as informações advindas do outro. Essa 

incompatibilidade se expressa, por exemplo, na fala abaixo: 

 

SER: (...) eu fico pensando em quem chega de forma desorganizada, em relação ao 

movimento e coisa assim, ou que não tem um cotidiano na Defensoria. Essa pessoa chega 

e vai falar.... Vamos pensar no cenário ideal. Ela chega ali, ela fala os problemas da 

cidade dela. Em tese, a Conferência fosse um momento perfeito, seria assim e aí você 

teria, não sei, pessoas ali que conseguissem na mediação ajudar na construção de uma 

proposta que possa ser aderente. Por que é assim, é isso. Não pode ser contra os 

princípios.... Tem uma série de questões para que as propostas sejam recebidas. 

Reconhecidas na instituição. Então, enfim, em tese qualquer pessoa da sociedade civil e 

falar os problemas. Mas a gente sabe, que assim, até um fator, talvez, que assuste, assim. 

Do tipo, “Ah eu vou na Conferencia e eu vou falar o que? O que eu vou colocar? 

T: Tem um cara de terno sentado lá do outro lado da mesa... 

SER: Exato. Esperando que eu fale da melhor forma. (...). Na melhor forma para ele. No 

linguajar. 

 

O que se coloca é a distância entre os grupos representados naquele espaço, através das 

falas que denotam que o esperado é que os presentes nas Conferências, geralmente 

pessoas da sociedade civil e representantes de movimentos sociais, sejam capazes de 

interagir com os Defensores Públicos presentes de acordo com seus signos e sentidos. O 

afastamento entre público-alvo e Defensoria faz com que exista um incômodo dos 

presentes nas formas de se comunicar, uma incompatibilidade de referências e do sentido 

atribuído ao espaço e ao ato de participar.  

 

SER: É, por que assim... A gente tem vários eixos né? Alguns eixos podem ser colocados 

em relação aos problemas da cidade, que eu mencionei agora. Então sei lá, vamos pensar 
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habitação, em cárcere, coisa assim. As pessoas poderiam trazer e ter algum 

processamento disso como proposta ali. Mas a gente tem eixo, por exemplo, quanto à 

política institucional. E assim, seria um momento tão oportuno da sociedade civil também 

poder opinar sobre isso. E é o que você falou “O que eu sei dessa instituição para poder 

opinar a respeito dela? ” E aí às vezes eu vou falar coisas “Adoraria que o Defensor 

atendesse tudo mundo” sabe coisa assim? Na hora eles não vão conseguir “Não tenho 

condições disso. ” Mas, talvez se colocasse “Ah, olha, todo mundo que tem 

vulnerabilidade x.” Coisa assim, talvez. Também é difícil, mas você consegue dar um 

melhor direcionamento. Mas é uma dificuldade de fato. Inclusive quando chega pessoa 

do MTST: “Ah como é que a gente pode pensar em construir as propostas”. Então eu 

acho que é realmente uma coisa bem concreta também de se pensar. Como ajudar nesta 

formulação. Ou se a gente tem que ajudar nesta formulação. (...) O ideal para mim é que 

o ambiente fosse de uma forma muito mais porosa e que elas se sentissem menos 

intimidada mesmo de elas falarem: “Nossa deixa eu ver como que eu falo de um jeito 

mais correto. ” Dentro da linguagem jurídica né? Enfim, como elas se colocam sujeito 

disso. Então tem essa dificuldade também. 

 

A linguagem jurídica é um dos grandes obstáculos de acesso à Justiça, por ser composta 

por termos extremamente técnicos e inacessíveis para a população de forma ampla. 

Considerando que o público alvo da DPESP é hipossuficiente, isso se torna uma barreira 

ainda maior. Quando não existe um esforço para que o processo comunicativo seja 

facilitado nos espaços participativos, ele não é apropriado por todos os presentes.  A falta 

de conhecimento do Sistema de Justiça e da própria DPESP por seus usuários demonstra 

como a instituição se ressignifica ao longo do tempo, durante seu processo constitutivo. 

Ainda, o insulamento dos sentidos admitidos pela instituição é uma forma de garantir que 

a influência exercida pelos grupos sociais é limitada durante o processo comunicativo.  

O desconhecimento da operacionalização da DPESP e as dinâmicas interacionais que 

ocorrem no cotidiano da organização desenham a compreensão possível dos espaços de 

participação. Neste aspecto, há uma divergência notável entre os casos de Regionais com 

Pré-Conferências mobilizadas e desmobilizadas estudadas nesta tese. A chave interativa, 

relacionada diretamente com a construção dos sentidos sobre a instituição e a 

participação, parece explicar a possibilidade de existirem diferentes padrões de 

mobilização numa mesma instituição.  

As Unidades e Regionais da DPESP, quando implantadas, constituíam-se basicamente de 

um ou dois Defensores Públicos atuando no ambiente do Fórum local, para depois se 

estruturarem fisicamente em Unidades próprias, com servidores para apoio, CAM, etc. 
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Este fato, unido a autonomia funcional da carreira, fez com que as Regionais 

desenvolvessem modos distintos de atuação e da interação com seu público-alvo. Cada 

Unidade e Regional possui determinados arranjos que permitem, por exemplo, uma 

atuação especial em demandas de tutela coletiva. Isso depende, contudo, do entendimento 

dos Defensores Públicos ali locados sob as prioridades de atuação local – e da Defensoria: 

 

DRM1: Coletiva em principio todos podem fazer. Mas a gente fez um arranjo interno 

para que isso se concentrasse em mim. Foi uma opção nossa. (...). Tem uma deliberação 

que cuida, que regulamenta como a atuação coletiva deve se dar. Então ela tem uma 

previsão de uma estrutura, mas mesmo aqui não tem. Não tem, por exemplo, tinha que 

ter uma secretaria administrativa. Não tem. Não tem ninguém do setor administrativo 

que me ajude no trabalho. Quem me ajuda são os estagiários. Antes eu fazia meio que 

sozinho. (..). Tem uma estagiária dedicada exclusivamente para atuação coletiva. 

Estagiária do coletivo. Essa estrutura que eu tenho. (...). Que não é o adequado, né? Você 

tem sacrifícios pessoais desde quantidade de trabalho dedicado que vai para muito além 

das oito diárias, da sua atuação ordinária. Que vai muito além de segunda a sexta. Desde 

os “Defensorandos”, que esses nossos encontros eram encontra nos finais, então nós 

trabalhávamos no final de semana. Quanto várias visitas nossas em comunidade, em 

especial do (...), se dá em finais de semana ou em períodos noturnos. Que é a única forma 

que consegue sair do local de trabalho para estar próximo as comunidades. Quando ele 

tem que ir no dia a dia, então o trabalho dos outros Defensores que entendem que isso é 

importante, suprindo aqui essa ausência na medida do possível. 

 

A discricionariedade ativa dos servidores públicos é fundamental para a opção de atuação 

na tutela coletiva, que se evidencia também como um dos fatores conexos à mobilização 

das Regionais em torno das Conferências. Se os Defensores Públicos atuam de forma 

mais direta nestas pautas, a mobilização é maior. 

 

DRM1: Eu acho que tem uma dimensão eu acho nisso que.... Por que, eu acho que é o 

tipo de demanda também que a regional assume. É muito difícil você analisar se o 

trabalho está sendo, a bem dizer, bem desempenhado ou não. Com qualidade ou não. Ou 

mesmo se você estabelece uma relação de confiança com os usuários. Só a partir das pré 

Conferências. (...). Não dá para analisar isso porque a pré Conferência eu acho que é o 

retrato da dimensão de um trabalho coletivo. Do trabalho coletivo.  

T: Com certeza.  

DRM1: Do trabalho individual não. 
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Tamara: Uhum. Sim. E é um trabalho que é exatamente isso. A pré conferência é só uma 

consequência do que você está fazendo no cotidiano, né? Então assim, uma Conferência 

ser esvaziada ou... 

DRM1: Sim, mas se a Defensoria só atuasse na área da família não haveria participação 

social. (...). É o tipo de demanda que a regional assume. Acho que é um retrato das 

demandas que a regional assume. (...). Por que a relação é muito pontual, na área da 

família, por exemplo. Ainda que você estabeleça uma confiança. Uma pessoa se sinta 

acolhida. O trabalho... (...) por que as pré Conferências, elas são espaços de articulação 

da Defensoria com os movimentos. Que movimento você tem na área de Família? (...). 

Não dá para avaliar o trabalho da regional, da unidade, a partir das pré Conferências. 

Então, se a Defensoria Pública está atendendo os anseios populares... Só a partir das 

pré Conferências. Não dá também. Mas é um sintoma do tipo de demanda que a regional 

está assumindo. Acho que isso tem que ser discutido. (...). Que tipo de demanda individual 

que a gente vai assumir e como que a gente assume demandas coletivas. Mas, os 

instrumentos de avaliação das demandas individuais para a Conferência não servem 

para isso. Não é instrumento de avaliação da atuação individual da Defensoria. É um 

instrumento de avaliação de atuação coletiva da Defensoria, sem dúvida.  

 

Nos casos estudados, existem algumas pautas e eventos marcantes que aproximam a 

atuação dos Defensores Públicos. No caso do Vale do Ribeira, há uma forte atuação em 

torno das comunidades caiçaras, quilombolas e ribeirinhas.  

 

DRM1: Bem, a gente tem Movimento de Ameaçados por Barragens, o movimento tem 

trinta anos. (...). Então já tem uma região que já está politizada e articulada, né? 

Especialmente nas demandas socioambientais, especialmente as comunidades 

quilombolas. Já existe uma pressão.... Já existe uma conversa né? (...). Você tem na 

década de [19]80 a vinda do pessoal da Comissão Pastoral da Terra, CPT. E aí membros 

da CPT permanecem aqui. Não mais como CPT. As irmãs Sueli e Ângela, né? Que são 

figuras históricas aqui. E que criam o Movimento dos Ameaçados por Barragens. Depois 

a equipe de articulação das comunidades negras do Vale. Depois tem a vinda da MAB, 

Movimento dos Atingidos por Barragens. Você tem o Instituto Socioambiental. Você tem 

outras organizações que se somam aí no trabalho socioambiental. A Defensoria Pública 

chega nesse contexto, já há certa organização política. Uma atuação política bem 

desenvolvida. 

 

SRM1: Na verdade, o que acontece, a gente teve uma luta no Vale do Ribeira que é 

intensa e tem uma luta pela Juréia que é uma região ali de Iguape, município, que é a 

criação de estação ecológico, em cima de território de comunidades tradicionais. E tem 

uma luta de uns vinte, quinze, trinta anos. Em 2009 a gente foi até da Defensoria por 
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quê? Por que estava tentando mudar a lei da Juréia né? Para criar uma.... Nas unidades 

criar unidade de conservação biosustentável para tentar manter a comunidade. E aí a 

gente brigou, brigou e conseguimos fazer a primeira recategorização.  

 

Em São José dos Campos, um dos grandes marcos de aproximação entre movimentos 

sociais e Defensoria foi a reintegração de posse da comunidade “Pinheirinho”, ocupação 

irregular de terreno desocupado, no município de São José dos Campos,  

 

T: (...) E São José também tem alguns momentos históricos que contribuíram para esse 

processo de aproximação, que nem o Pinheirinho né? 

DRM2: Sim. (...). O Pinheirinho tinha... O nosso primeiro contato com ele foi em 2007, 

quando a gente começou a atuar, a gente sempre ouvia falar do Pinheirinho aqui. Eu 

falei “Vamos lá conhecer esse Pinheirinho, o que ele é.” Mas eles já tinham... Eles eram 

muito organizados. E eles tinham uma vinculação com um grupo de advogados do 

movimento sindical, movimento sindical dos metalúrgicos, que dava uma assessoria.... 

Os advogados de sindicatos são advogados muito bons né? É. Tanto é que manteve, 

conseguiu manter eles lá. E a relação com eles foi de muita desconfiança. A gente foi lá, 

fizemos um mutirão em 2007 “Ó nós estamos aqui para a ajudar. Afinal de contas vocês 

já tem assessoria jurídica e a gente não vai atravessar processo, né? ” E aí começamos 

um diálogo e com a nossa defesa também, por que eles eram muito criticados na cidade. 

Sofriam vários ataques. Eram assediados pelo poder público. E aí surgiu uma relação 

assim: de aproximação e afastamento; aproximação e afastamento. A gente fez esse 

mutirão lá. Foi muito bom. A gente começou a defender alguns moradores de lá em 

algumas ações individuais, né? (...). Eles vieram e aí começaram.... Começou a criar 

certa relação de confiança e tal.  

(...) 

T: Como foi a atuação no momento do despejo? 

Jairo: Foi horrível (risos). A gente tem vários momentos, né? A gente.... Quando houve 

a ordem.... Que é todo um imbróglio jurídico que é muito longo para explicar. Mas existia 

uma ação de reintegração da massa falida em relação à área que estava ocupada por 

eles. E aí a gente tinha adotado como estratégia só entrar no processo se fosse 

necessário, a Defensoria. Quando houve essa ordem a gente pediu o ingresso no processo 

da Defensoria. Por que eles já tinham advogados né? Da Defensoria. Esse ingresso foi 

negado pela juíza que achou que a Defensoria, que eles estavam muito bem 

representados e não precisavam da Defensoria. Foi nesses termos. A gente recorreu, mas 

aí não impediu que a gente continuasse atuando. Então houve vários recursos dos 

advogados. A própria Defensoria, a gente entrou com incidente, também no tribunal e 

nenhum deles foi ouvido. A desocupação foi marcada para terça feira. Uma terça feira. 

Nós fomos comunicados.... Todo mundo foi comunicado “Ó vai ser desocupado na terça 



167 

 

feira. ” A gente tentou até o último minuto, na segunda feira à tarde, a gente teve 

negado... A gente entrou com uma ação, por essa articulação com os movimentos sociais, 

o Sindicato... O Conselho de Serviço Social, Assistente Social né? A gente fez uma 

parceria e entramos com um mandato de segurança para que eles não participassem da 

desocupação por que violava o código de ética deles. Nós entramos com essa ação e a 

gente não conseguiu a liminar. Eram cinco, seis horas; era a nossa última tentativa. 

Todas as medidas judiciais a gente não tinha conseguido. E aí quando foi, acho que 

cheguei em casa eram umas sete horas mais ou menos. Tomei banho e fui fazer um 

lanche. Quando estava fazendo um lanche eu tive uma ideia. “Sabe de uma coisa? ” A 

gente tinha feito reuniões com representante da República, do governo do Estado, da 

Prefeitura. Eles tinham assinado um protocolo de intenções para regularizar o bairro. 

Para evitar a desocupação. E aí eu lembrei.... Aí eu liguei para o advogado deles e falei 

“Marcelo, estou com uma ideia louca aqui. Vamos entrar com uma ação na Justiça 

Federal. Porque tem interesse da União; ” “Não tem nada a perder” “Vou Minutar. ” 

Aí minutei a ação até umas dez horas da noite. Passei para o Marcelo por e-mail. O 

Marcelo conferiu, acrescentou mais umas coisas e falamos “Vamos protocolar. ” 

Ligamos para a justiça federal “Queremos despachar com a juíza de plantão. ” Eram 

umas dez e meia, onze horas. Viemos aqui na Defensoria preparamos a ação, por que 

era em papel ainda.  

(...). 

DRM2: E tinha um “pelotãozinho” e tinha um homem sentado no ponto de ônibus, que 

era um morador lá que me reconheceu e falou “Dr. Me ajuda aqui que eles estão.... Eles 

não deixaram eu tirar nada e não sei o que. ” Eu falei “Calma, não dá para a gente 

tratar de caso individual. Eu estou tentando resolver o problema como um todo. ” E foi... 

E ia voltar para ir à Justiça Federal “O Desembargador deu a ordem, você não cumpriu. 

Como é que vai ficar agora? ” Eu estava saindo, eles atiraram bala de borracha nesse 

cara. E a bala passou por debaixo da minha perna. Quicou assim e acertou o cara. Eles 

começaram a atirar. Eu falei “O que é isso? ” “É melhor o senhor se retirar por que é 

uma zona de operação. E tal. ” Aí ele recuou, fez o pessoal recuar e sai.  (...). Por que a 

gente chegou.... Já estava tudo fechado. Tinham várias barreiras policiais, fomos 

passando. Quando chegou próximo do comando da operação, tinha um pelotão enorme 

de policiais né? E ninguém poderia se aproximar. Não podia se aproximar por que era 

recebido a bala. Tiro de bala borracha. Eu fui pelo cantinho com a oficial. Mostrando a 

minha credencial. Carteira funcional e tal. Não adiantou. Veio bala em cima da gente. A 

oficial mostrando a carteira dela. (...). E é muito ruim por que a gente vinha trabalhando 

junto com a polícia militar de forma cooperativa. Em outras desocupações, em várias 

outras desocupações a gente atuou e não teve nenhum tipo de problema. A gente atuou, 

quando não tinha Defensoria em Jacareí a gente atuou. Aqui mesmo em São José em 

outras ocupações. Então tinha uma relação de confiança muito grande. Mas houve a 

troca do comando da área e isso prejudicou muito. (...). E aí foi uma série de ilegalidades, 

né? De violência. Vários relatos que a gente tem. Isso aí derivou uma série de demandas 

judiciais também. Não teve muito jeito.  

T: É, tiveram várias ações decorrentes... 
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DRM2: Sim. Várias ações coletivas e individuais. Individuais são 1.150, se não me 

engano, que a gente toca até hoje. Até hoje tem essas ações de perda. 

 

A atuação na tutela coletiva, por opção dos servidores públicos, nestes locais, conecta-se 

à uma outra dinâmica que é a organização da sociedade civil nestes territórios. Quanto 

mais concentrada ou organizada está a sociedade civil em torno de pautas de acesso à 

Justiça, maior também é a capacidade de mobilização da Regional. Os dois casos 

estudados de mobilização – Vale do Ribeira e São José dos Campos – contam com 

organizações da sociedade civil bastante atuantes e organizadas na cobrança da atuação 

orientada dos Defensores Públicos.  

 

SRM1: (...) era assim, que a Defensoria não está aqui para isentar as comunidades de 

sua atuação. Então eles sempre deixam isso muito claro né? E eu acho que isso é uma 

questão muito importante para todos né? Tipo assim, nós temos o nosso papel enquanto 

organização comunitária, né? Quando a gente não dá mais conta a gente acessa a 

Defensoria, né? Então não é “A Defensoria irá fazer tudo para gente. ” Não. E uma das 

coisas que a gente percebeu que funcionou e que criava certa agilidade era a gente já 

levar as coisas meio caminho andado né? Não deixar tudo para a Defensoria. Ir atrás. 

T: Aquela coisa assistencialista né?   

SRM1: É. (...). Não tem esse papel assistencialista né? Acho que isso estimula mais 

organização da comunidade né? E por existir várias comunidades organizadas na 

região, acho que também tem essa demanda para a Defensoria, mais estruturada. 

 

SRM2: (...) E, quando chegou aqui, quando a Defensoria foi implantada, nossa para a 

gente foi uma coisa assim que... (...) tudo a gente resolvia ali. O nosso sonho era que tudo 

a gente resolveria ali, né? Mas, aí a gente teve que trabalhar uma outra coisa, porque 

era trabalhar com esse organismo público e não desestruturar o movimento por que a 

gente não podia jogar tudo nas costas da Defensoria, e nem pode. Então a Defensoria 

cumpriu o seu papel e nós, como movimento, a gente cumpriu o nosso. Então até hoje a 

gente ainda faz a nossa fala com algumas pessoas que começam a integrar o movimento, 

assim, que são iniciantes porque muitas ainda acham que se colocar tudo na Defensoria 

está resolvido, né? E não é. A gente tem o nosso papel aqui fora. Estabelecer essa 

parceria é isso. 

 

DRM2: Não dá para substituir a organização, a mobilização deles, pela fé cega, ou seja 

na Defensoria ou seja no sistema, de justiça. Eles têm que andar pelas próprias pernas, 
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entendeu? É isso que a gente trabalha, nesse sentido. Não substituir a organização, 

mobilização, as entidades e instituições que eles criaram. Por isso que a gente atua numa 

linha, essa linha foi mais ou menos 2011/2012.... Acho que o pico dessa linha de atuação 

de organização. A gente colaborou para criar várias organizações de moradores. Então 

a gente fez, a gente dava assessoria técnica de estatuto. Que tipo de estatuto. Assinava 

os estatutos. Assinei vários estatutos de associações. A gente criou várias associações 

aqui que existem até hoje. 

 

Ou seja, a dinâmica interacional que influencia a construção dos sentidos sobre a 

instituição tem uma dupla origem: de um lado, um esforço dos Defensores em atuar em 

pautas de tutela coletiva; e, por outro, uma pressão da sociedade civil por esta atuação. A 

capacidade de organização das demandas dos movimentos e pressão pela atuação da 

Defensoria reflete a lógica de funcionamento desta interação. Nos casos estudados, o 

respeito pela articulação dos movimentos é fundamental para que a mobilização das Pré-

Conferências seja efetiva. E esse respeito se dá por meio das interações cotidianas. O caso 

abaixo relata o processo de criação de vaga para Defensor na área de Violência contra a 

Mulher em uma das Regionais mobilizadas: 

 

SRM2: (...) E a gente pedia, dizia para ele que a gente queria o defensor exclusivo para 

a vaga da violência. E aí ele [Defensor Público-Geral] falava assim: “Mas [como] eu 

vou criar a função se vocês nem tem o cargo?” E nós fomos para cima dele. “Crie que a 

gente vai mostrar que tem. ”. Instalaram a vara aqui (...). E nós brigamos mais uns seis 

meses para gente conseguir um Defensor exclusivo (...). Ai o [Defensor] chegou e a hora 

que a gente soube que tinha Defensor exclusivo, “vai se reunir com a gente”. Vai ter que 

rezar a nossa cartilha. Terá que trabalhar com a gente. Ele veio, fez uma primeira 

reunião com ele. A gente traçou que tinha que ser feito. Qual era a nossa prioridade. O 

que a gente queria, como que Defensoria trabalhasse, esse Defensor exclusivo. A gente 

tinha tudo. E mais uma briga, mais um ano de briga para conseguir um promotor 

exclusivo, mas esse se reuniu com a gente uma única vez. (...). A gente consegue montar 

o Conselho, a rede de serviços e de cuidados das mulheres que a Defensoria está nessa 

rede. (...). E a gente cobra se o [Defensor] não vai, a gente vai para cima dele o tempo 

todo. Manda demandas para Defensoria por que o curso de promotoras ele é um curso 

par te dar noções de direitos. Para dizer assim que o direito não está só no Judiciário, 

no delegado, entendeu? Que a gente pode também entender, falar, pode conversar e fazer 

as nossas brigas, com quem quer que seja.  

 

O empoderamento dos movimentos sociais é expresso até na definição da forma de 

atuação do Defensor, que é compreendido pelos movimentos sociais como um 
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representante dos interesses sociais. É o avesso da visão assistencialista da política de 

acesso à Justiça. Neste ponto, é interessante a compreensão da dependência dos casos 

mobilizados da articulação existente da sociedade civil em torno de suas demandas. Nos 

dois casos estudados de mobilização, existe uma forte rede de movimentos sociais que 

atua em torno destas questões, e que faz questão de cobrar a atuação da DPESP. 

Além de uma atuação enérgica dos movimentos sociais em torno da garantia da 

Defensoria aberta, a abertura dos Defensores e servidores também é essencial para o 

diálogo: 

 

SRM2: Quando a coisa, a gente não consegue, tem o “WhatsApp”62 direito com o 

[Defensor]. A gente manda para o [Defensor] as coisas. “É isso, isso e se vira (...). 

Vamos lá. ” (...). É muito direito a gente falar com ele.  

 

DRM1: A Defensoria Pública chega nesse contexto, já há certa organização política. 

Uma atuação política bem desenvolvida. O primeiro movimento é um movimento de 

procura, né? Da Defensoria. A gente não teve esse trabalho que é difícil, né? Como é que 

você começa? Você senta e “E aí cara? ” Como é que você começa? Se você não tem 

uma organização de base trabalhando, funcionando, como é que você.... Você não 

consegue, acho que a primeira condição é que você tenha uma organização mínima dos 

movimentos. Isso já existia aqui. Não mínima, mas acho que bem desenvolvida, né? Não 

com capacidade de articulação regional ou nacional. Não. Algo bem local mesmo. Mas 

existia. E, então esse primeiro movimento foi um movimento de procura. E a gente tem 

que dar uma resposta. Então a gente foi demandado. A gente foi cobrado, legitimamente. 

E a partir disso que a gente passou a pensar em como nos relacionar. 

 

Quando o Defensor Público reconhece o movimento social como um interlocutor, ou seja, 

quando o subsistema da DPESP codifica o processo comunicativo com os movimentos 

sociais como válido, o acoplamento estrutural ocorre entre as partes. Não somente a 

atuação dos Defensores neste sentido é essencial para que esse processo acontece, mas 

também a atuação dos servidores da DPESP: 

 

SER: (...). Em relação aos agentes, aí a gente tem, pensando.... Pensando no público 

externo diretamente. Nós temos o CAM, sobretudo os psicólogos e as assistentes sociais, 

                                                 
62 Aplicativo disponível para smartphones que permite a troca de mensagens instantâneas via internet.  
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que são assim, fundamentais neste dia a dia. (...). Então o CAM consegue fazer um 

acolhimento auxiliar e orientar, inclusive, ajudar na orientação também, tanto de 

Defensores quanto de oficias, outros servidores, enfim. Como lidar, estagiários.... Como 

lidar com essas situações. Como ser uma instituição até mais acolhedora para esse 

público. Não só para esse público, mas assim, pensando até nas questões de serviço 

social também. De como é fundamental apontar os serviços da rede. De saber como 

orientar. Como recorrer aos espaços que a Defensoria não consegue atender pelo 

judicial, mas como a Defensoria se propõe a ser mais do que judicial, ela é jurídica. É 

mais do que restrito a esfera judiciária. Ela vai para o extrajudicial e tudo mais. A 

Defensoria Pública tem essa identidade também por que o CAM consegue construir esse 

acolhimento psicológico. Esse acolhimento das necessidades assistenciais, vamos dizer 

assim, e mais, pensando também nas próprias mediações. Próprias.... Esse trabalho que 

também acaba sendo feito. Aí é uma discussão que uma parte dos servidores e servidores 

entendem de uma vertente ou outra. Mas enfim, de como essas pessoas se colocam como 

sujeito para conseguir decidir ali sobre os seus conflitos, né? (...). Nossa, e oficiais 

assim... Oficias que fazem esse primeiro acolhimento da população né? De um modo 

geral. É o oficial que.... Eles têm a responsabilidade de fazer aquele encaminhamento 

adequado porque se não à pessoa vai ficar horas ali ou, enfim, ela vai tentar primeiro 

saber ali por onde conseguir minimamente direcionar aquela pessoa. Mais do que isso. 

Também o oficial acaba fazendo esse primeiro contato de avaliação financeira, 

estagiários também. Os dois têm estagiários e estagiárias fazem essa função que se divide 

com o oficial nesse primeiro acolhimento, né? De fazer à entrevista socioeconômica. A 

responsabilidade de tentar ter também ambiente acolhedor. Oficias e oficiais que muitas 

vezes cuidam dessa coisa, ao lado do diretor, de manter o ambiente adequado e tudo 

mais, para esses atendimentos. (...). Então esse primeiro contato é muito importante e a 

cara que isso dá para a Defensoria Pública é nesse primeiro contato com o oficial de 

defensoria. (...).  

 

Os Oficiais de Atendimento e estagiários de Direito são os primeiros responsáveis pelo 

contato com os assistidos na instituição. É o que a literatura nomeia como burocracia de 

nível de rua, a partir dos estudos clássicos de Lipsky (1980). Durante a pesquisa de 

campo, a relação estabelecida entre estes servidores e sociedade é fundamental para a 

mobilização para as Conferências. 

Destaca-se, neste ponto, o caso da Regional São José dos Campos. A partir do contato 

inicial com a Regional para a realização das entrevistas e acompanhamento da Pré-

Conferência, foi encaminhado, pela diretora da Unidade, o convite para uma reunião de 

alinhamento prévio a realização da Pré-Conferência: 

 



172 

 

Figura 8 - Convite para reunião preparatória para a Pré-Conferência de São José dos Campos 

 

Fonte: Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, 2017a. 

 

Os encontros foram realizados no Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, 

organização de defesa dos direitos da mulher situada em um sobrado no centro de São 

José dos Campos. A organização disponibiliza atendimento jurídico a mulheres visitas de 

violência, promove oficinas de capacitação, rodas de conversa sobre temáticas ligadas a 

Direitos Humanos, entre outros. Foi possível acompanhar o segundo encontro 

preparatório realizado pela organização. Estavam presentes cerca de 25 pessoas, homens 

e mulheres, mobilizados a partir da rede da organização. Além da sociedade civil, 

acompanharam a reunião a diretora administrativa da Regional, uma Oficial de 

atendimento e duas agentes do CAM da Regional. Elas trouxeram material de divulgação 

da Conferência e também uma lista das propostas aprovadas na Conferência anterior, a 

fim de otimizar o debate a ser realizado naquele encontro. A partir de uma explicação 

inicial de uma das organizadoras, os presentes foram divididos em grupos, de acordo com 

os eixos da Conferência, e debateram quais seriam as propostas apresentadas naquele 

momento. As servidoras da Defensoria presente circulavam entre os grupos, a fim de tirar 

dúvidas sobre a dinâmica da Pré-Conferência ou sobre as competências da DPESP. Dessa 

maneira, todas as propostas apresentadas já tinham sido debatidas e “confrontadas” com 

o sistema da DPESP, a partir da reflexão conjunta entre sociedade civil e as representantes 

da instituição. Essa aproximação e abertura para o diálogo, para o reconhecimento do 

outro como sujeito de direitos e da própria relevância da Pré-Conferência é fundamental 

para que esta continue mobilizada.  
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O último encontro deu origem ao “Documento base dos Movimentos Sociais de São José 

dos Campos para a Pré Conferência da Defensoria do Estado de São Paulo – Regional 

São José dos Campos”, divulgado por meio do WhatsApp entre a rede de contatos do 

Centro Dandara: 

Documento base dos Movimentos Sociais de São José dos Campos para 

a Pré Conferência da Defensoria do Estado de São Paulo – Regional 

São José dos Campos a ser realizada no dia 25 de agosto (Sexta-

Feira),18h, no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores/as de São 

José dos Campos- Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto,33- Vila 

Santa Luzia. 

IMPORTANTE: Foram realizados 3 Encontros Preparatórios para a Pré 

Conferência da Defensoria do Estado de São Paulo – Regional São José 

dos Campos, nos dia 08/15 e 22 de Agosto, na sede do Centro Dandara 

de Promotoras Legais Populares, por iniciativa do Fórum de Mulheres 

de São José dos Campos e outros diversos segmentos como: LGBT, 

Moradia, Idosos, Pessoa com Deficiência, Mulheres Negras, Religiosos 

de Matriz Africana, Situação Carcerária, Jovens, mulheres rurais e 

urbanas, representação de ocupação para a Reforma Agrária, entre 

outros que contribuíram na discussão para criar propostas a partir de 

suas vivências, necessidades e demandas. 

MAIS IMPORTANTE !! 

Este documento não é fechado, cabe a cada segmento fazer novas 

propostas contribuir com apontamentos, e se caso em sua leitura a sua 

proposta esteja contemplada aqui, será muito bom ter você como um/a 

apoiador@ destas propostas que na medida do possível foram escritas 

de forma ampla. (CENTRO DANDARA DE PROMOTORAS 

LEGAIS POPULARES, 2017b) 

 

O documento segue com as propostas formuladas em cada eixo durante as reuniões 

preparatórias. O mesmo cuidado das servidoras era expresso no momento de realização 

da Pré-Conferência. Ao chegar no local de realização do evento, a Câmara Municipal de 

São José dos Campos, cerca de duas horas antes do início do evento, as servidoras já se 

encontravam no local, preparando a mesa de recepção dos presentes. Junto com o material 

entregue, havia um roteiro de programação do evento, confeccionado por iniciativa da 

Regional. Todos os que chegavam para participar do evento eram prontamente 

recepcionados pelas servidoras, muitas vezes pelo nome. Elas aproveitavam o encontro 

para perguntar sobre as demandas, estado de saúde, enfim, questões pessoais dos que ali 

estavam como sociedade civil. Os Defensores e Defensoras presentes também circulavam 

entre os presentes, de forma bastante natural. Parecia, de fato, um momento de encontro 

e cooperação entre movimentos sociais e sociedade civil. E a realização dos encontros 
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prévios, com a presença da DPESP, foram fundamentais para que os trabalhos corressem 

de forma fluída e objetiva. 

A Pré-Conferência do Vale do Ribeira, o outro caso de mobilização desta tese, seguiu a 

mesma linha de dinâmica interacional. O primeiro fato relevante é que a Pré-Conferência 

não foi realizada em Registro, sede da Regional, mas em Eldorado. O município foi 

escolhido por facilitar o acesso dos movimentos sociais, especialmente as comunidades 

quilombolas, ao evento. A partir de parcerias com prefeituras, a Regional conseguiu 

viabilizar o transporte das comunidades isoladas até a cidade. Antes da Pré-Conferência 

se iniciar, o público se organizava em filas para realizar o credenciamento, sendo 

prontamente recebidos pela equipe de estagiários e servidores da Regional. Em frente à 

mesa que serviu como apoio para as falas de abertura, um corte de tecido colorido apoiava 

objetos tradicionais das comunidades, principalmente indígenas. Uma música animada 

tocava enquanto os cerca de 160 presentes se acomodavam no ambiente, um grande salão 

paroquial ao lado da praça central do município. Durante todo o evento, ocorreram 

apresentações de músicas, falas de representantes de movimentos sociais, gritos coletivos 

de saudação a luta dos presentes. O evento era regido pelos movimentos sociais 

representados ali. A Pré-Conferência era um espaço apropriado por estes, não só pela 

atuação objetiva em relação às propostas, mas a organização do evento. 

A dinâmica das Pré-Conferências mobilizadas se tornam ainda mais emblemáticas 

quando contrastadas com as desmobilizadas. No caso de Santos, a Pré-Conferência foi 

realizada na sede da DPESP, no centro do município de Santos. Cerca de 45 minutos após 

o horário marcado para o início do evento, cerca de 10 presentes (incluindo esta 

pesquisadora) se encontravam no local. Estes estavam sentados nas cadeiras destinadas a 

espera para o atendimento na DPESP, em forma de auditório. Cada um se sentou em uma 

parte do salão, com pouca ou nenhuma conexão com os demais. Os Defensores e 

Defensoras presentes se reuniam em forma de círculo, no final do corredor oposto ao 

salão de espera, a parte dos presentes que aguardavam o início do evento. O restante da 

Pré-Conferência seguiu normalmente, de forma protocolar, sendo necessário a junção de 

eixos pelo baixo número de presentes.  

A Pré-Conferência das Regionais Central, Criminal, Infância e Norte-Oeste da Capital 

contou com manifestações pontuais de movimentos sociais organizados, especialmente 

dos movimentos de Habitação. A Pré-Conferência foi realizada no prédio da instituição 

de ensino privada Universidade Nove de Julho, na zona oeste da Capital. Os presentes se 
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organizavam no auditório em grupos de acordo com os movimentos representados, além 

de alguns que sentavam sozinhos ou em duplas. Os Defensores e Defensoras presentes 

interagiam principalmente com os líderes dos movimentos sociais já conhecidos. São 

Paulo tem uma característica própria que é a concentração de lideranças de movimentos 

mais amplos, como os movimentos de habitação, população em situação de rua, direitos 

humanos, entre outros. Dessa forma, é interessante notar a presença destes atores, ainda 

que a Pré-Conferência continue num patamar de desmobilização, com cinco participantes 

a menos que no ciclo anterior, já considerada a junção com a Pré-Conferência da Regional 

Norte-Oeste. 

Estes relatos nos mostram que existe uma linearidade entre as dinâmicas interativas e o 

estágio de mobilização das Regionais. Quanto mais esforço existe entre as partes para 

compreensão mútua, expressa no cotidiano e nas Conferências, tanto por parte dos 

Defensores e servidores da DPESP quanto dos movimentos sociais, maior é a capacidade 

de mobilização dos eventos. Quando a instituição não é reconhecida pelos movimentos 

sociais como capaz de agregar seus sentidos, as Conferências Públicas são abandonadas 

enquanto estratégia de mobilização para suas causas.  

É presente na literatura o reconhecimento do papel do burocrata de nível de rua enquanto 

mediador dos sentidos construídos entre público-alvo e agentes estatais. Crantschaninov 

(2013) indica que os “agentes de interface”, nomenclatura dada aos responsáveis pela 

mobilização para os Orçamentos Participativos estudados, são responsáveis pela 

significação do funcionamento do Estado para a sociedade civil. Esse papel é exercido a 

partir da discricionariedade de cada ator, exercida no cotidiano de suas ações. Ou seja, a 

partir das decisões tomadas pelos atores, os sentidos são construídos de forma interativa, 

desde o início da atuação da DPESP: 

 

DRM1: A gente ficou um ano na Prefeitura. Não tinha ar condicionado. Era caótico. As 

salas assim, bem precárias. E aí você começa a fazer ações contra a Prefeitura, os caras 

não limpam a sala sabe coisa assim?  Os caras não limpam lá. Bizarro. Primeira coisa 

que a gente conseguiu concretizar foi um projeto de educação em direitos. Chamou: 

“Defensoria Nas Comunidades”, porque era comunidades tradicionais. Era mais 

voltado para as comunidades quilombolas por que elas que mais procuravam. Depois a 

gente ampliou e participou indígenas e caiçaras. A gente tem população caiçara muito 

grande aqui. Para você ter uma noção, só para você ter uma noção. A gente tem umas 

sessenta comunidades quilombolas. Caiçaras não dá para contar porque não tem um 
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levantamento preciso. Mas aí, pelo menos cinquenta, não sei. Três aldeias indígenas. 

Então a gente tem um universo de mais de cem comunidades tradicionais. (...). Foram 

três anos de projeto. A gente... A dinâmica era muito interessante, né? Construção 

coletiva, né? Eles sugeriram temas. E a gente colocava uma líder comunitária para falar 

com acadêmico, professores de EGS, antropólogo para falar com uma liderança caiçara. 

Mesmo patamar. Os temas eram eles que escolhiam. 

 

Neste sentido, as declarações a seguir ilustram as posições de Defensores das Regionais 

mobilizadas sobre suas performances cotidianas e as interações que se estabelecem a 

partir desta rotina. 

 

DRM1: Sim. Acho que tem fatores externos também. Mas eu não sei. Aqui pelo menos a 

gente tem, eu acho que um crescimento no fortalecimento dos movimentos de base por 

conta da conjuntura política. A gente está investindo mais em fóruns de comunidades 

tradicionais; a gente tem investido nos movimentos de base. Por que os governos; as 

prefeituras, o estado e a União; elas cada vez mais estão retrocedendo e estão reduzindo 

direitos. Então isso está criando um caldo e uma necessidade da base se movimentar, se 

articular e se fortalecer. Isso está acontecendo aqui. E eu acho que isso vai se refletir 

nas pré-Conferências. 

(...) 

T: Vocês que trouxeram a ideia ou foi uma demanda que eles tinham? 

DRM1: A ideia de como a gente vai se relacionar foi uma ideia que foi a partir da 

educação em direitos. Uma proposta que a gente ofereceu e eles acharam interessante. 

E a partir disso a gente, além de estabelecer relações de confiança, as próprias 

comunidades passaram a conhecer a Defensoria. Isso é importante. O que é a 

Defensoria? Qual o papel da Defensoria? O que ela pode fazer? A partir de qual 

momento ela pode assumir? O que a gente pode encaminhar? Isso qualifica muito o 

trabalho. Facilita muito o trabalho. E aí as demandas surgiram. Começaram a surgir 

demandas, né? Ações de proteção do território contra fazendeiros. Ações contra criação 

de unidades de conservação, municipais ou do estado. Políticas públicas, implementação 

de políticas públicas. 

 

DRM1: (...). Vamos pensar aqui, vamos pensar nessa última ação. Você vai discutir 

educação diferenciada em uma comunidade quilombola. Você vai conversar só com 

liderança? Tem que conhecer a comunidade, você tem que conhecer a estrutura. Precisa 

de reforma? Não. Você tem que tirar foto. (...). E a comunidade não tem ensino 

fundamental, anos finais. Não tem ensino médio. E aí? E você tem que discutir qual o 

melhor sistema de ensino. Tem que pensar em pedagogia alternativa porque não dá.... 
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De fato, você tem um universo lá de dez a quinze alunos. Como é que você vai manter o 

ensino médio com oito disciplinas, oito professores. Não dá. Não dá para exigir isso. Vai 

ter mais professor do que aluno e tem que morar lá por que não tem estrada. Você tem 

que morar lá. (...). E você tem que discutir com a comunidade. Sem falar que a própria... 

E não é uma questão só de querer. A legislação impõe isso. A Chamada Convenção 169 

da OIT. Que estabelece como direito de consulta livre, prévia e informada. Como é que 

você vai ajuizar uma ação sem que antes tenha conversado com a comunidade? E aí é 

que tem o problema da representação. Se a gente tem discutido as insuficiências da 

democracia representativa, como é que você fica só se pautando na liderança? Tem que 

conversar com a base também, então isso te exige que você vá até a comunidade. Não 

tem como ser diferente, eu acho. (...). A gente vai. A gente vai. E é muito legal e muito 

importante também para valorização da comunidade que o Defensor vá lá, sabe? Que a 

autoridade vá lá. E que você chame, por exemplo, representante do Estado. Que o 

secretário de educação vá até. Vamos discutir educação? Então o secretário de educação 

vai até a comunidade. Ele vai conhecer a realidade. Isso também tem o efeito de 

sensibilizar os atores que estão envolvidos na questão. Só tem benefício. Não tem como 

ser diferente, eu acho. (...). A nossa pré Conferência vai ser Eldorado. A gente optou. A 

primeira vez na história da Defensoria que a gente vai fazer uma pré Conferência fora 

da sede. Isso não existiu. Vai ser a primeira vez. Por que temos essa parceria histórica 

com as comunidades quilombolas lá e elas estão lá. A concentração maior de 

comunidades quilombolas está em Eldorado. Então assim, a minha atuação toda está 

fora da comarca.  

 

Ou seja, é a construção em torno do sentido da DPESP, de forma interacional, que torna 

possível a compreensão daquele espaço como instituição que efetiva ou não os direitos 

de seus assistidos. Há inclusive uma diferença na compreensão entre a tutela individual e 

coletiva: 

 

DRM2: Da necessidade por que se você tem uma atuação você tem que conhecer todos 

os atores e a gente começou a perceber dentro dessas comunidades a atuação de diversos 

atores. Então essa questão da irregularidade a gente passou a estudar essa questão da 

irregularidade fundiária, por exemplo, que ela era funcional para a manutenção da 

situação como estava. A gente via que existia diversas tentativas da população de 

regularização dos bairros, mas não existia uma política municipal. Então a gente via que 

a gente ficava enxugando gelo de tentar resolver os problemas. Então a gente foi ver 

estruturalmente como é que a gente podia atuar para resolver esse problema.  

T: E como que esse trabalho acaba refletindo na mobilização para as Conferências? 

DRM2: Ah, porque eu acho que é uma troca né? A população sente confiança e ela quer 

participar também. 
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A interação cotidiana que forma as experiências pessoais de cada assistido faz parte da 

interpretação do sujeito sobre sua capacidade de inserção e influência na instituição. O 

caso abaixo demonstra uma destas situações, de um dos casos desmobilizados: 

 

SRD1: (...) O quanto que... É quase um slogan da Defensoria “Garantimos direitos, 

violando direito” E de afã de quem entra na carreira hoje por dinheiro, né? Só preciso 

de mais dinheiro. Mais posição. Mais gratificação. Mais auxílio moradia. Mais, para 

eles que já estão com super salários, né? E o quanto que quando a gente manda as 

pessoas até que são encaminhadas por aqui.... Eu acompanho mulheres por aqui, da 

violência que é o atendimento. Eu fui com uma senhora, por exemplo, daqui e com muito 

comprometimento de saúde. O filho dela foi assassinado pela polícia. A gente foi 

buscando atendimento para isso. A gente chegou naquela bendita triagem, depois de ter 

feito o tele agendamento. Que é absurdo, que a gente que fez por que essa senhora 

sozinha não poderia ter feito isso. Na hora que a gente sentou, quem atende é o 

estagiário, com aquela super preparação né? O garoto nem falou o nome dele e nem o 

que ele fazia. A gente falou “Ah me dá os documentos e não sei o que. Quanto que a 

senhora ganha? ” E é uma senhora que a vida fez ela muito dura. Ela é extremamente 

coerente. Ela é coerente se ela tivesse, sei lá, trinta mil reais por mês, ganhando e 

morando na Paulista. Só que é uma pessoa pobre que ganha bolsa família e mora aqui 

em Guaianazes, ela não pode ser coerente assim. Indignada. Reclamar das coisas. Exigir 

um bom atendimento. Um menino que ela nunca tinha visto, que nem se apresentou, não 

falou nada para ela, do que ele estava fazendo. Por que ele precisava de informações. 

Pediu informações a respeito do rendimento dela? Se ela ganhava bolsa família e quanto 

é que era. Ela falou “Eu posso não dizer para você? ” “Pode, a senhora pode não dizer. 

” Mas ele não explicou nada. A consequência disso foi ele falar para o Defensor que 

estava sendo responsável ali e o Defensor falar “Manda ela vir outro dia como punição 

para ela. ” E uma senhora que eu fui.... Ela quase enfartou. Ela tinha um problema de 

asma e não sei o que. Ela não conseguia respirar. Ou respira ou caminha, “tá”? Na hora 

que ele falou isso. E ele não falou né? Ele começou “Ah volta outro dia.” “Volta outro 

dia? ” Aí eu catei ela e a gente foi.... Tem o CAM né lá? E nisso eu acabei encontrando 

a Defensora que estava na coordenação do NUDEM e eu conversei com ela. “Olha eu 

estou com uma mulher em situação de violência, com isso e isso. ” Não é aquela coisa 

da “carteirada”, mas como é que o Defensor acha que pode, pela autonomia funcional, 

punir essa mulher por que o estagiário incompetente não explicou para ela. Não a 

atendeu adequadamente, dizer da importância de ele saber que ela tem um CAD único e 

que isso poderia facilitar o acesso dela ao atendimento da Defensoria? Ele não explicou 

nada disso. Ele simplesmente, sem falar bom dia ou boa tarde, nem nada, pediu 

informações que ele não pediria para um cara que estivesse de terno. 

T: Sim. 
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SRD1: Então assim, sabe aquela coisa de desilusão? 

T: E como você vai mobilizar essa pessoa para ir à Conferência, né? 

SRD1: Claro que não. Não vou mesmo. 

 

Num outro extremo, temos a perspectiva da sociedade civil que continua mobilizada em 

torno das Conferências Públicas. A fala a seguir faz um bom apanhando da atuação da 

Defensoria em torno dos movimentos sociais e o impacto desta aproximação para as 

mobilizações nas Conferências. 

 

T: Na verdade eu queria que você me contasse do seu envolvimento com a Defensoria. 

Como começou? Como você ficou sabendo? 

SRM1: Nossa história ela vem desde a primeira pré-Conferência que houve aqui na 

região. 

T: Que foi antes de ter a Defensoria, não é? 

SRM1: Antes da Defensoria. 

T: Como é que foi isso? 

SRM1: Então nós viemos, mobilizamos. Viemos com ônibus lá de (...) e a partir daí foi 

cumplicidade. Desde o início, nós temos uma.... Somos organizados em um coletivo das 

comunidades tradicionais de (...). Então, desde lá a gente vem na labuta e a Defensoria 

junto e principalmente pela questão de que nós somos... A Defensoria precisa da 

organização. Então isso foi uma, sabe um.... Achar uma agulha em um palheiro? Alguma 

coisa assim? Que foi. Que a Justiça é injusta em nosso país e a Defensoria foi essa. Então 

nós fomos primeiros a aproveitar disso. Conquistamos a Defensoria né? (...). O que nós 

temos faz o que nós necessitamos. Mas nós precisamos ampliar isso aí. E o que é? É essa 

cumplicidade. Então, por exemplo, quando em 2011 nós levamos os Defensores lá para 

conhecer as nossas comunidades, levamos em cada comunidade. Imagina os meninos 

jovens, nunca andaram no mato, andar. Nas trilhas. Nós não temos estradas. Então 

essa.... Eu digo que é cúmplice. É essa cumplicidade que faz com a gente também.... Hoje 

mesmo a gente saiu de casa quatro horas para pegar todo mundo e vir. Viemos com 22 

pessoas de lá da comunidade, da cidade. Em um “sábadão". 

T: De sol assim... 

SRM1: E está todo mundo aí. Não fala. Fala, mas às vezes não entende. Mas está aí 

participando. Porque todo mundo sabe da importância da Defensoria. Não sei se você 

percebeu, você pode não ter feito propostas, mas elas defendem a Defensoria. 
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O termo “cumplicidade” é utilizado diversas vezes para expressar a relação entre DPESP 

e movimentos sociais, num completo oposto dos relatos vivenciados pelos movimentos 

sociais de locais em que a Defensoria não consegue mobilizar para suas Conferências 

Públicas. É bastante relevante, também, a observação sobre a capacidade de interpretação 

desvinculada da participação efetiva na Pré-Conferência: apesar da sociedade civil não 

ser capaz de influenciar de forma completa, através da Conferência, reconhecer a 

importância da instituição, e por isso, se mobilizam. Esse aspecto apresenta uma nova 

vertente da mobilização, desconectava da efetividade do instrumento. A fala a seguir 

corrobora este ponto de vista: 

 

T: E falando um pouco mais sobre as Conferências assim... Por que vocês vieram? 

SRM1: (risos)  

T: Como que vocês chegaram aqui hoje?  

SRM1: Bom, eu vim na última Conferência de 2015, né? E eu acho que é um processo 

para fortalecer a Defensoria na região, né? Então a gente acredita que a atuação da 

Defensoria é importante, né? E a gente sabe que são através das Conferências que vão 

se efetivando, né? As políticas públicas para garantir a Defensoria aqui. A possibilidade 

de ter mais Defensores aqui. A possibilidade de discutir também a Defensoria mais 

popular, né? Ter defensores populares. Então, e de talvez aproximar mais, né? A gente 

mora em uma região bem grande né? Então é difícil a gente se encontrar, as 

comunidades, então é também uma oportunidade das comunidades se encontrarem e 

saber que a Defensoria está atuando em várias frentes e não só com uma comunidade. É 

um trabalho bem amplo. Pelo menos eu penso que vir aqui é um processo de 

fortalecimento assim... 

SRM1: E é nessa linha mesmo. E também de trazer outros moradores, outras pessoas, 

para vir entender esse processo e começar a participar. Saber que a Defensoria está aqui 

para apoiar essas comunidades. Essas questões do território né? Da vida das 

comunidades tradicionais.  

SRM1: Só por que, ainda por mais que tenha essa atuação e que tenham vários grupos 

organizados, muitas pessoas ainda não sabem da Defensoria. Não conseguem acessar 

por falta de informação né? De conhecimento sobre o papel da Defensoria. Então uma 

coisa que eu acho bem importante é esse papel também de educação que a Defensoria 

tem. Então o (...) se disponibiliza muito nos finais de semana para ir nos encontros e 

poder falar um pouquinho né? 

 

Essa cumplicidade é construída a partir da abertura dos Defensores para tal, bem como 

da organização dos próprios movimentos em torno da defesa de direitos.  
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Há um fluxo contínuo e benéfico na aproximação diária entre os dois subsistemas. Ao 

mesmo tempo em que a sociedade civil se sente mais próxima da instituição, mais 

cúmplice, melhor atendida; a própria comunidade é capaz de compreender mais 

profundamente o funcionamento da organização, sendo capaz de dialogar de forma mais 

estruturada com ela. Ainda sobre a questão da linguagem jurídica: 

 

SRM1: Eu acho que assim, a linguagem, a gente sempre trabalha com a questão da 

linguagem mais adequada, né? Mas a gente também acha importante, assim, a gente 

conhecer a linguagem mais técnica. 

T: “Tá”. Se apropriar. 

SRM1: Vai se apropriando, mais que tenha momentos que tenha que trabalhar com uma 

forma com mais cuidado com as palavras, né? Por outro lado, e falo isso porque para 

mim tem sido um aprendizado, né? Com a (...), principalmente. A Dra. (...), né? Ela não 

gosta que chame de doutora, né? E nem o (...). Os documentos, né? As ações, as defesas 

que eram feitas, a gente sempre lia, né? Então para conversar na comunidade, né? Então 

isso também faz com que a gente comece a aprender e a se apropriar de outras palavras 

que são do mundo jurídico, né? Então quando você escuta “Opa, já sei o que está 

falando. ” Não fica mais tão alheio né? Alienado assim. Então acho que é importante ter 

uma linguagem sim, dependendo do momento para fazer uma conversa e explicar, mas 

quando está em uma roda é importante usar alguns termos para fortalecer, né? 

 

Essa fala contém alguns elementos relevantes para a análise dos sentidos a partir das 

interações. Primeiro, a questão da linguagem, que baseia a ação comunicativa. O próprio 

movimento social se coloca na posição de apropriação da linguagem técnica como forma 

de empoderamento. Ao invés de corroborar com um viés assistencialista da política 

pública, há uma iniciativa, corroborada pelos próprios Defensores, de compreensão 

também do mundo jurídico. É um caminho de mão dupla: na mesma medida em que os 

Defensores se disponibilizam para compreender as demandas coletivas e sociais, os 

movimentos se esforçam para compreender as referências do Sistema de Justiça.  

Também é simbólica a sinalização sobre o uso da expressão “Doutor/a” como forma de 

tratamento dos Defensores Públicos. A expressão remete à hierarquia existente entre as 

partes e é amplamente utilizada na instituição como prenome, numa assimilação das 

formas utilizadas tradicionalmente no Sistema de Justiça. A negação da utilização do 

prenome é uma negação de assimilação com as demais carreiras jurídicas e, talvez, um 

retorno aos pontos fundamentais da criação da Defensoria.  
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Um episódio citado tanto pelos casos mobilizados quanto pelos desmobilizados, mas em 

perspectivas opostas, é capaz de refletir como os dois opostos significam o mesmo evento 

de forma diferenciada por conta das dinâmicas interativas estabelecidas no cotidiano. No 

IV Ciclo de Conferências Públicas da DPESP, realizado em 2013, foi aprovada moção de 

repúdio ao Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM), na Pré-

Conferência Central - Criminal e Infância: 

Moção de repúdio à atuação do NUDEM: 

- pela ausência de diálogo com os movimentos de mulheres 

- pela inércia de atuação diante das propostas apresentadas em 

conferências anteriores 

- pela atuação limitada à elaboração de cartilhas 

- pela ausência de diálogo com os outros atores sociais que interagem 

nos casos de violência doméstica 

- pela simples abertura de PAs como justificativa de implementação das 

propostas das Conferências anteriores 

- pela falta de iniciativa em pressionar os órgãos públicos para a 

implementação de políticas públicas voltadas para as mulheres 

- pelo descomprometimento com as propostas dos 3 últimos ciclos 

sobre a descriminalização e legalização do aborto 

- pela não autonomia do Núcleo frente a implementação de campanhas 

pela descriminalização e legalização do aborto (DPESP, 2013). 

 

A moção de repúdio foi acompanhada de carta apresentada pelos movimentos de defesa 

dos direitos das mulheres em Sessão do Conselho Superior, durante o Momento Aberto, 

e demonstra a combatividade dos movimentos concentrados em São Paulo em relação à 

instituição. Os movimentos que se encontram nos casos mobilizados narram o 

entendimento e as ações sobre o episódio, a partir do entendimento existente sobre a 

relação entre movimentos sociais e DPESP:  

 

SRM2: Havia uma reclamação, agora não estou lembrada muito bem. Foi feito uma rede 

de instituição de apoio a mulheres para assinar uma moção de repúdio, uma reclamação 

contra o NUDEM.  (...). Mandaram essa carta para a gente assinar. E nós respondemos 

que nós não íamos assinar. “Não. Nós não vamos assinar, porque (...) tem uma ligação 

muito grande com o NUDEM, o que a gente vai reclamar? Se eles têm problema na 

capital, elas resolvam lá. ”  (...). Então tudo o que a gente precisava a gente reclamava 

ao NUDEM. Enchia a boca “Vou reclamar para o NUDEM, na Defensoria. Entendeu? 

” E reclamava, reclamava e eles vinham, davam resposta para gente. Iam nos 

assessorando e nós íamos resolvendo as coisas. “Ah não vamos assinar. ” (...).  Se 
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assinar vai sujar a nossa barra com as meninas do NUDEM. ” E aí a gente não assinou. 

Bem, aí tivemos.... No dia em que nós fomos para a reunião, para entregar o abaixo 

assinado exigindo o Defensor exclusivo para a vara da mulher, estava em pauta essa 

briga do NUDEM. E eu falei “(...), caramba, é aquela carta. Aquela carta que a gente 

não assinou, “cara”. Olha aí as meninas estão em pauta aqui. Vamos falar alguma coisa. 

” A gente chegou atrasado e tivemos que brigar para falar. Ai quando a [Defensora 

Pública-Geral] viu que era a gente que estava lá de (...). “Não, o pessoal de (...)...” 

Barraqueira. (Risos). Aí nós entramos né? (...). Na reunião do Conselho Superior. Aí 

chegamos lá, nossa vieram com aquela carta e a gente se correndo. “Vamos ter que falar 

aqui. ” A (...) pediu fala e ó, fez uma defesa grande lá do NUDEM. Falou que nós não 

assinamos porque nós já conhecíamos... E a gente não assinou porque o NUDEM, 

“blábláblá”. E a gente não assinou. Então é muito... 

T: Um segura a barra do outro, um pouco. 

SRM2: Um segura.... Sim, claro porque não tem como. 

 

É interessante também a reação das Defensoras Públicas que ocupavam o espaço que era 

criticado, sendo que uma destas pertence a uma das Regionais mobilizadas: 

 

DRM2: A gente teve um ciclo de Conferência em que questionavam a atuação do 

NUDEM. Teve uma monção de repúdio em relação ao NUDEM, falando que o NUDEM 

não fazia absolutamente nada e não sei o que. Foi um momento de muito angustia para 

a gente. E naquele momento a gente se deu conta que tanto eu quanto a coordenadora 

que estava comigo à época, que era a (...), a gente representava muito pouco para as 

mulheres do movimento. Por que assim, o que duas meninas brancas, classe média, sabe? 

Que, tipo, nunca participaram de nada e surgiram do nada. O que elas estavam fazendo, 

o que elas estão falando em nosso nome? Então a gente teve que passar por um processo 

de mostrar e falar “Olha, por mais que eu não estivesse antes, agora eu quero estar. Se 

eu me dispus estar aqui, não foi pelo cargo e não foi por nada. Era para realmente 

desenvolver um trabalho. ” Então a gente teve que construir assim, sabe? Claro, a gente 

jamais vai substituir essas mulheres.  (...). A primeira coisa que a gente fez foi um evento 

sobre aborto mesmo que era o que a gente estava sendo questionada. Foi um evento super 

problemático, mas ali já foi o primeiro momento em que elas perceberam que o problema 

não era o núcleo e que a gente precisava de apoio. (...). Por que a gente fez um para 

discutir descriminalização e só trouxemos pessoas, obviamente, favoráveis a 

descriminalização por que o cenário chamava isso. Estratégias contra a 

descriminalização. Eu fui à Corregedoria.... Um major da polícia me denunciou na 

Corregedoria falando que eu estava gastando dinheiro público. (...). E no dia, a gente 

recebeu uma ligação...  Falando que o deputado Bassuma, que era o autor do Projeto do 

Estatuto do Nascituro, queria ir e que a gente tinha que dar voz para ele. Eu falei “Olha, 

eu não vou dar. Não é. Ele não é..... Se ele quiser vir e assistir, ele é super bem-vindo. 
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Qualquer pessoa pode vir. É um evento aberto, um evento público, dentro de uma 

instituição pública. A porta estará aberta. Agora, dar fala para ele? Colocar ele na 

mesa? Eu não vou fazer. Se vocês me obrigarem eu estou entregando agora.... Não estou 

fazendo. Vocês que estão.... Então, a escola [da DPESP] que toque. ” E a [Defensora 

Pública-Geral] insistiu e falou “Não. Vai ter fala dele. ” Daí o que a gente fez? Então a 

gente quando chegou já avisou as mulheres do movimento. Falou “Ó, vai ter e aí como 

vocês vão lidar com isso, vocês também são livres. ” E foi ali que a gente ganhou a 

confiança delas. Aí elas pegaram.... Quando ele levantou, ele foi quase comido vivo. Ele 

foi sozinho ainda. Ele foi quase comido vivo. (...). Ali a gente já mostrou que a gente 

estava do mesmo lado. Que por mais que a gente não estivesse um histórico, ali a gente 

estava dando espaço para elas.  

T: Nossa, que interessante isso. Só faz o esforço de compreender o outro, né? 

DRM2: É. Exatamente. Ai o segundo passo a gente criou um círculo de audiências 

públicas para discutir o NUDEM. Então a gente fez três ou quatro, né? Em que a gente 

apresentava o NUDEM e falava “Ó, o que vocês esperam do NUDEM? ” Falava “A 

gente está aqui junto. ” Não estamos aqui contra vocês e eu só vou saber o que vocês 

precisam... Só vou poder falar em nome de vocês né? Podendo me posicionar como 

defensora da mulher, se eu souber o que você mulher aí do movimento está querendo da 

gente. Então, foi aí que a gente mudou e se aproximou dos movimentos e ganhou. Então 

eu acho que tem isso. Se você também precisa de alguma maneira fazer com que a 

sociedade civil se identifique em você. Você nunca vai ser ela, né? Você tem que 

assumir esse papel e mostrar isso para ela. Falar “Não sou você. Eu estou aqui te 

representando porque a lei me permite que eu faça isso. ” Entendeu? Fora isso, né? 

Então eu acho que também tem um pouco isso, de ocupar o seu lugar de fala. De entender 

qual o seu papel ali dentro. Eu acho que isso também falta e por isso, também esse 

distanciamento. Sabe? Por que às vezes as coisas se confundem aqui dentro. (Risos). 

T: Engraçado, por que conversando com a (...), que eu entrevistei.... E ela falou (...) da 

moção do NUDEM. (...). 

DRM2: Na verdade foram elas, as meninas daqui (...).... Em uma das coincidências da 

vida foram uma das grandes responsáveis pela gente não ser massacrada de vez. Por que 

elas foram lá um dia ao Conselho pedir outra coisa e começou essa discussão e elas 

saíram na nossa defesa. “Não, não, não. “Peraí”, não é assim não. ” E aí nisso a gente 

ganhou a confiança e a gente conseguiu construir uma relação.  Então, eu acho que hoje 

também tem essa questão que falta ainda. De uma identificação da sociedade com o 

Defensor e o Defensor entender o seu papel. De que ele não pode tomar o lugar de fala. 

Ele só tem esse papel de representação mesmo. “Eu estou aqui, por que eu sou um 

funcionário público. É a minha função fazer essa. Então você me traz a demanda e eu 

externo a sua demanda. Mas eu nunca me coloco no seu lugar porque eu nunca vou estar 

no seu lugar. ” Eu tenho uma posição de privilégio.  
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Essa interpretação a partir de um evento que reuniu esforços da sociedade civil em defesa 

da atuação da DPEP demonstra o entendimento existente sobre os próprios movimentos 

civis nos locais mobilizados. A permeabilidade existente entre os dois subsistemas 

permite que as referências sejam compartilhadas e um apoie as dinâmicas operacionais 

do outro. Essa é a principal conclusão deste capítulo, em torno das dinâmicas interativas 

que significam a participação para os subsistemas. A fala abaixo resume os principais 

pontos trazidos nesta discussão: 

 

DRM1: Então essa presença maciça decorre muito, na minha leitura, dessa simbiose que 

ocorreu por esses diversos fatores. Uma sociedade civil presente e articulada, exigindo 

a criação da Regional (...). A superação da Regional de permitir que uma Defensoria 

pudesse atender. A sorte, talvez, de contar com um Defensor muito diferenciado, muito 

diferenciado mesmo. Então, talvez essa soma de fatores permite algo diferente em 

relação a algumas Regionais. Ou talvez, em relação a grande maioria das Regionais. Eu 

acho que talvez seja essa uma leitura mais certa. E vários fatores poderiam alterar essa 

história. A não instalação, a não permissão da Defensoria Geral de atuação para além 

da unidade – para além da sede. A ausência de atributos fantásticos do (...) poderia 

inviabilizar ou dificultar seriamente esse êxito. Talvez de maneira resumida essas três 

sejam alguns exemplos de como isso poderia, talvez, hoje ter um resultado bem diferente. 

E aliás, o momento ímpar, o momento único como a gente vai lidar por que ficou muito 

evidente que uma única Defensoria Pública com uma atribuição parcial nessa área é 

indiscutivelmente insuficiente. É manifestamente insuficiente. Não dá. Isso fica, talvez, a 

impressão, muito evidente também. Não sei se minha opinião é parcial, de que é um 

exemplo que deu certo e é um exemplo que precisa ser fortalecido e ampliado. Que não 

dá para esperar de novo os discursos de.... Burocráticos talvez. A expressão de espera 

pelo tempo certo, de calma e planejamento. 

 

As Regionais mobilizadas apresentam dinâmicas interativas consolidadas e constantes 

entre DPESP e movimentos sociais. Essas dinâmicas são capazes de criar cumplicidade 

entre as partes, ou seja, os referenciais sobre participação popular, as Conferências e a 

própria DPESP são partilhados. Essas dinâmicas existem por dois fatores: um tecido 

social fortalecido e concentrado; e a atuação discricionária dos burocratas (Defensores 

Públicos e servidores) em prol da tutela coletiva. O quadro abaixo intenta consolidar as 

diferenças interativas entre os casos mobilizados e desmobilizados: 
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Quadro 4 - Aspectos interativos das Regionais mobilizadas e desmobilizadas 

 Regionais mobilizadas Regionais desmobilizadas 

Dinâmica interativa 

intersistêmica 

Acoplamento estrutural por 

compatibilidade 

Irritações mútuas pela 

incapacidade de acoplamento 

estrutural 

Atuação dos 

burocratas 

Esforço de atuação na 

tutela coletiva 

Foco em demandas individuais 

Tecido social Concentrado e organizado Desconcentrado 

Entendimento das 

Conferências 

Públicas 

Fortalecimento da DPESP 

e reconhecimento da 

atuação dos burocratas 

Espaço de reprodução dos 

desentendimentos existentes 

nas interações cotidianas.  

Fonte: elaboração própria, 2018. 

 

As diferenças entre Regionais mobilizadas e desmobilizadas pode ser lido pelo que a 

teoria de sistemas complexos chama de “dupla contingência”. A dupla contingência é o 

processo de formação de expectativas sobre as expectativas do outro. Quando eu já tenho 

uma expectativa sobre o que o outro espera de mim, decido minha ação de acordo com 

este pensamento – de forma a reforçar ou refutar a expectativa do outro. Se a Defensor 

Público já tem uma expectativa sobre a expectativa do movimento social sobre sua 

atuação, e atua no sentido de reforçar essa expectativa, os padrões interativos reforçam 

os sentidos atribuídos aos espaços de participação.  

O reconhecimento do outro como interlocutor, ou seja, como sistema capaz de processar 

sua comunicação, ainda que de acordo com os referenciais internos, valida a existência 

do processo participativo: 

 

DRM1: Mas acho que se você não trabalha nas causas, você não resolve o problema. Já 

trabalhando nas causas é difícil resolver o problema. Mas eu acho que o gasto de energia 

é muito maior depois. Determinadas situações. Até por uma questão de lógica, você 

trabalhar com demandas mais estruturais seria mais interessante. Acho que é muito 

importante você estabelecer limites assim, limites claros né? A gente trabalha.... Eu, 

assim, toda reunião que eu vou a gente trabalha de forma bem objetiva e sincera com as 
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pessoas. Quais são os nossos limites, entendeu? Não dá para ser demagógico assim. 

Fazer demagogia com o problema das pessoas. “A gente pode ir até aqui. Daqui para 

lá, olha”. Então não prometemos solução nenhuma, o que a gente promete é usar o nosso 

conhecimento para tentar solucionar o problema, é isso.  

 

Por outro lado, o não-entendimento do outro é consequência da invalidação de seu sistema 

de referências. Não há como promover a “boa” governança baseadas em processos 

participativos sem que exista acoplamento estrutural entre os subsistemas. E o 

acoplamento estrutural depende da compatibilidade entre as referências sistêmicas. 

Voltando à discussão sobre governança retórica, ela se manifesta quando os espaços 

participativos existem, mas sem acoplamento estrutural entre as partes que lá estão, ou 

seja, sem qualquer compartilhamento de referenciais comuns. Ou seja, é possível manter 

um espaço de interação sócio estatal, narrativamente em prol da democracia institucional, 

mas esvaziá-lo de sentido pela incompatibilidade entre referências.  

 

Conclusão: os desdobramentos na interação entre subsistemas complexos 

nas Conferências Públicas da DPESP 

 

A partir do explanado neste capítulo, é possível retomar a figura 5 que mostra os 

subsistemas existentes na DPESP para desenvolver como se dá seu acoplamento 

estrutural nas três fases compreendidas pela institucionalização da DPESP.  

No momento de pré-criação da DPESP (2001-2006), existe um alto acoplamento 

estrutural entre movimentos sociais e o estágio embrionário da DPESP. Neste período, já 

existe também acoplamento estrutural entre este estágio pré-institucional da DPESP e o 

Poder Judiciário, dado que os primeiros Defensores Públicos provêm da Procuradoria de 

Assistência Judiciária. O acoplamento estrutural entre DPESP e Poder Judiciário e entre 

DPESP e movimentos sociais é da mesma grandeza e estão representados pela área de 

intersecção entre os subsistemas. A grossura da borda dos subsistemas representa a 

consolidação da autopoiese de cada subsistema: no caso da DPESP e dos movimentos 

sociais, as bordas são pontilhadas e ainda disformes. No caso do Poder Judiciário, o 

sistema de autorreferência é bastante consolidado. Ainda não existe Sistema de 

Participação Social da DPESP e nem Ouvidoria-Geral da DPESP. 
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Figura 9 - Acoplamentos estruturais no período de pré-criação da DPESP 

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

 

Durante o período de institucionalização da DPESP (2006-2016), ocorre a aproximação 

dos Poderes Legislativo e Executivo, já no momento de aprovação da lei de criação da 

instituição. Essa relação se intensifica ao longo dos anos pela busca constante da 

aprovação dos pleitos salariais dos Defensores Públicas na ALESP e pela necessidade de 

complementação dos recursos via Tesouro estadual. O Sistema de Participação Social 

também se institucionaliza e os movimentos sociais se acoplam estruturalmente na 

Ouvidoria Geral da DPESP. Os contornos sistêmicos da DPESP ficam mais definidos. Os 

acoplamentos estruturais continuam representados na figura abaixo pelas áreas de 

intersecção. 
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Figura 10 - Acoplamentos estruturais no período de institucionalização da DPESP 

 
Fonte: elaboração própria, 2018. 

 

No momento atual (2016-2018), os movimentos sociais e a sociedade civil se acoplam 

intensamente com a Ouvidoria-Geral da DPESP. A DPESP se acopla estruturalmente, de 

forma mais intensa, com os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. Contudo, ainda 

existe acoplamento, ainda que menos intenso, entre movimentos sociais e DPESP. 

 

Figura 11 – Acoplamentos estruturais no momento atual  

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 
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De acordo com os relatos e análises dos capítulos II e III, é possível inferir que existem 

conexões entre a aproximação de alguns subsistemas com o afastamento de outros – no 

caso, a aproximação da DPESP dos sentidos assumidos pelo Poder Judiciário e Executivo, 

principalmente, faz com que o subsistema de movimentos sociais se afaste da DPESP, e 

consequentemente, das Conferências Públicas. Quando esta tese advoga que a 

desmobilização é um movimento de dispersão entre partes de um sistema, é este o sentido 

assumido: a partir de uma combinação de estímulos e irritações internas e externas, o 

sistema conforma suas relações de acordo com sua autopoiese. 

Ou seja, a autopoiese é diretamente responsável pelo processo de desmobilização: 

primeiro, por determinar quais são os sentidos assumidos pelos subsistemas, que podem 

ser mais ou menos próximos; e segundo, por determinar as condições para que o 

acoplamento estrutural (e consequente funcionalidade do sistema) ocorra.  
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Conclusão e possíveis trajetórias futuras 
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Essa pesquisa buscou compreender o papel da autorreferência sistêmica na conformação 

das trajetórias entre expectativa e (des)mobilização social, em especial em espaços 

estatais de participação. O estudo de caso escolhido foram os Ciclos de Conferências 

Públicas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, através de quatro subcasos: dois 

casos de Regionais que mantiveram suas Pré-Conferências mobilizadas ao longo do 

tempo, e dois casos de Regionais que desmobilizaram suas Pré-Conferências. Através da 

análise da narrativa dos atores envolvidos neste processo, bem como a utilização de 

técnicas de mapeamento visual e temporal bracketing, sugeridas por Langley (1999), este 

trabalho avançou na teoria organizacional por relacionar a formação e manutenção de 

sistemas autopoiéticos com as trajetórias de dispersão e aproximação de membros de um 

sistema.  

Esse capítulo visa responder às questões trazidas no capítulo anterior e consolidar o 

entendimento sobre a autopoiese em relação a desmobilização social. Por isso, está divido 

em três seções. A primeira irá explicar as razões da existência de diferentes padrões de 

mobilização dentro de uma mesma instituição. A segunda retomará elementos teóricos 

trazidos ao longo do texto, como a discussão sobre governança, para compreender como 

o caso da DPESP se relaciona com o contexto de participação social brasileiro e global. 

Por fim, a última seção será dedicada à exploração de possíveis trajetórias futuras para o 

caso estudado. 

 

Explicando a existência de padrões de mobilização no mesmo sistema 

 

Durante esta tese, advogou-se que a autopoiese sistêmica, ou seja, as referências internas 

responsáveis por guiar a tomada de decisão e processar as dinâmicas interativas de um 

sistema, é responsável pela aproximação ou dispersão entre subsistemas. Quando dois 

subsistemas têm referências similares, a capacidade de assimilação e diálogo é maior, e 

isso conduziria a maior mobilização social. 

Como explicar, então, a existência de mais de um padrão interativo entre os mesmos 

subsistemas? Se a autopoiese é responsável por determinar quais são as relações possíveis 

de serem processadas, como podem existir Pré-Conferências mais e menos mobilizadas 

dentro do mesmo sistema?  
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Pela lógica adotada nesta tese, a relação entre DPESP e movimentos sociais não é 

processada como legítima nos casos desmobilizados; e é processada como legítima nos 

casos mobilizados. 

Neste intento, a primeira consideração a ser feita é o caráter relativamente autônomo das 

Regionais da DPESP. Conforme explicado anteriormente, o processo de conformação das 

Regionais sempre foi conduzido pelos Defensores Públicos responsáveis pela 

implementação destes locais conforme às necessidades voltadas à viabilização do 

atendimento, devendo enfrentar diferentes contextos neste ínterim. Conforme conheciam 

seu contexto, sofriam as pressões dos movimentos, buscavam referências em suas 

trajetórias pessoais, cada Defensor e cada Regional se conformava de maneira distinta. 

Isso quer dizer que a autopoiese da DPESP era confrontada contingencialmente pelo 

contexto social de cada Regional, sendo que os efeitos da contingência são sentidos de 

forma mais intensa nas “bordas” do subsistema, justamente pelo caráter de relativa 

autonomia das Regionais.  

Dessa forma, é possível compreender a DPESP como um sistema autopoiético que é 

formado por um “núcleo duro”, composto pela Administração Superior, com um tipo de 

referência que se aproxima das demais instâncias do Sistema de Justiça, além do 

Executivo e Legislativo estaduais; e por uma borda mais maleável às demandas dos 

movimentos sociais, composto pelas Regionais. 

A figura 12, abaixo, apresenta graficamente a dupla condição autopoiética da DPESP. 

Enquanto a Administração Superior apresenta uma borda grossa e com acoplamentos 

estruturais bem definidos, representados pelos sinais gráficos de |  |,  as Regionais da 

DPESP apresentam bordas finas e penetráveis. 
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Figura 12 - Contornos da autopoiese sistêmica da DPESP 

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

 

Quanto mais próximo do núcleo do subsistema, mais difícil é a penetração por referências 

externas. Isso é capaz de explicar porque Regionais que apresentam sociedades civis mais 

mobilizadas e com servidores que atuam na tutela coletiva, ou seja, que se utilizam da sua 

discricionariedade para criar outro padrão de interação, são capazes de manter suas Pré-

Conferências mobilizadas. Ao mesmo tempo, explica por que o Conselho Superior da 

instituição, parte da Administração Superior, se encontra atualmente desajustado das 

expectativas dos movimentos sociais e das expectativas formuladas conjuntamente no 

momento que antecedeu a própria criação da DPESP. Esta movimentação de dispersão 

entre movimentos sociais e DPESP – ou de deslegitimação do diálogo – foi representada, 

nesta tese, pelos casos recentemente aprovados no órgão de desestruturação da ATP e na 

alteração na forma de eleição do Ouvidor-Geral. Estes dois casos demonstram, mais do 

que a desmobilização dos movimentos sociais em torno da instituição, a incapacidade de 
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atuação sob o mesmo referencial. Enquanto para uns são movimentos que garantem maior 

atuação e democracia, são lidos de forma contrário pelo outro subsistema.  

A existência de dois níveis de autopoiese na DPESP explica a contingência dos 

movimentos sociais nas Regionais mobilizadas, mas é explicada pela dependência de 

recursos pela instituição. A Administração Superior é o órgão responsável pelas 

interlocuções com os demais Poderes, e, conforme detalhado anteriormente, responsável 

pelas solicitações de recursos financeiros adicionais ao Poder Executivo. É também o 

órgão que realiza as articulações na Assembleia Legislativa e no Tribunal de Justiça. A 

necessidade de um núcleo duro que dialogue com essas instâncias, com referências que 

se aproximam dos modelos tradicionais do Sistema de Justiça, se fazem necessários para 

a garantia do trânsito entre estas instituições. Apesar de quererem, em 2006, uma 

instituição que se diferenciava substancialmente deste Sistema, a institucionalização do 

órgão, acompanhada da necessidade de diálogo e negociação com estes, fez com que fosse 

necessário trazer para os sistemas de referência a legitimação destas relações, codificadas 

a partir da proximidade referencial entre os subsistemas. As falas trazidas pelos 

Defensores Públicos da Administração Superior nos capítulos passados corroboram este 

ponto: não há como entrar no sistema e revolucioná-lo sem esta adaptação parcial.  Essa 

dependência de recursos e de ser reconhecido como um interlocutor legítimo, no entanto, 

não é compatível com o papel desejado de instituição que revolucionaria o acesso à 

Justiça. E essa incompatibilidade se reflete nas prioridades e dinâmicas escolhidas pela 

instituição como prioritárias: 

 

DRM2: E a Defensoria Pública é uma instituição organizada que viabiliza o acesso a 

ordem jurídica justa. Não necessariamente não significa judicialização.  

T: Mas é conhecer o sujeito né? 

DRM2: Exato. Então é se conscientizar disso. Essa consciência não tem. É muita 

confusão dentro da própria instituição sobre o papel da Defensoria. (...). Continuam 

pensando que a Defensoria é a PAJ, né? 

T: Quer atuar no processo individual. 

DRM2: E assistência... Acesso à justiça se resume ao processo na justiça.  

 

Se o acesso à Justiça se resume ao processo na Justiça, a DPESP frustra a expectativa 

formada na sua idealização e desmobiliza seus espaços de participação. Apesar desta 
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expectativa, é importante ressaltar que a DPESP também inicia a sua trajetória dentro de 

outra instituição consolidada no Sistema de Justiça, e dela herda algumas de suas 

primeiras referências: 

 

T: E principalmente quando você pensa no começo da Defensoria e na lei de criação da 

Defensoria é um pouco.... Quando você se depara nessa situação de a gente se ver 

enxugando gelo é um pouco contraditório, né? 

DRM2:  Sim. Por que a Defensoria de São Paulo tem uma característica. Ela é nova, só 

que ela pegou uma cultura antiga. Ela foi montada em cima de uma cultura de PAJ. De 

Assistência Judiciária e não de acesso à justiça e tal. Ela, de PAJ, de atendimento de 

casos individuais. Então ela teve que fazer essa transição. Isso é dá uma certa 

esquizofrenia da instituição. Mas faz parte. Eu acho que essa cultura... O meu medo é 

que essa cultura prevaleça. 

 

Apesar do medo de prevalência da cultura do processo individual, algo que só poderá ser 

comprovado faticamente no futuro, os que se encontram entre os casos mobilizados 

acreditam que a atuação diferenciada promovida pela DPESP é capaz de alterar os 

subsistemas mais tradicionais: 

 

DRM2: É, mas eu acho que a característica comum entre o Ribeira e São José é o fato 

de ir a campo. (...). De você ir lá e conhecer a realidade. Uma coisa é você teorizar sobre 

a realidade, outra coisa é você vivenciar lá e ver. Você consegue ter muito.... Eu sempre 

acho que eu vou à comunidade, que ela vem aqui, eu gosto de ir lá para ver o que eu 

estou falando né? Então quando a pessoa fala a gente já sabe o que está falando. Isso é 

muito legal assim. (...). E a nossa ideia também, a gente tinha essa ideia de poder mudar 

um pouco a cultura jurídica. Hoje a gente consegue já ouvir os juízes falando, promotores 

falando em gestão democrática. Regularização fundiária. Era uma coisa impensável em 

2007. Nem sabiam o que era isso. Então foi muito interessante. Isso também é importante, 

criar essa cultura. 

 

Ou seja, aos poucos, pelas beiradas, existem atores que lutam para reverter o processo de 

fechamento da DPESP sobre bases referenciais afastadas dos movimentos sociais, e mais, 

que conseguem transpor estes entendimentos para o Poder Judiciário. No entanto, isso 

depende em grande medida da ação discricionária dos atores que estão na ponta, e quando 

devidamente amparados pelos movimentos sociais que atuam em “cumplicidade” com as 
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Regionais mobilizadas. Nestes casos, os “recursos” para sobrevivência no território 

dependem muito mais da legitimação pelo local do que pelas instâncias centrais ou pela 

busca de recursos financeiros em outras instâncias governamentais.  

A crise de identidade relatada por alguns dos entrevistados sobre a DPESP dá origem à 

existência dos dois níveis de autopoiese, e cria a “esquizofrenia” institucional da 

penúltima fala. Ainda é preciso compreender quais serão as referências escolhidas pela 

DPESP se esta quiser enfrentar esta questão. 

 

Contribuições e limites da teoria de sistemas complexos às práticas 

deliberativas 

 

As evidências coletadas nesta tese demonstraram que a teoria de sistemas complexos 

auxilia a compreensão das trajetórias de (des)mobilização em torno dos espaços de 

participação social. A autopoiese influencia a capacidade de apropriação dos sentidos 

assumidos por outros subsistemas sobre o espaço participativo, os demais subsistemas 

que atuam como ambiente um do outro, e o ato de participar. A partir dessa análise, os 

subsistemas são capazes de se acoplarem estruturalmente, seja pela compatibilidade de 

referências, seja pela criação dessa compatibilidade a partir da assimilação das referências 

com o objetivo de obter recursos deste outro subsistema.  

Apesar do grande avanço no entendimento da desmobilização a partir do referencial 

teórico de sistemas complexos, existem pontos de limite para seu alcance. O próprio 

Luhmann (1995) reconhece que a teoria de sistemas complexos tem baixo alcance prático, 

sendo desafiadora sua utilização para que soluções sejam encontradas e implementadas.  

Dessa forma, a teoria de sistemas complexos apresenta uma grande capacidade 

interpretativa da realidade, mas uma baixa capacidade de propor novos desenhos e 

soluções para a questão da deliberação e dos espaços de participação. Isso porque a teoria 

não admite que sistemas autopoiéticos consolidados sejam capazes de induzir a 

compreensão de sentidos de outros subsistemas com fins que não sua própria manutenção 

estrutural.  

As práticas democráticas e deliberativas se encontram em outro patamar. O 

reconhecimento da necessidade de ampliação da tomada de decisão por atores sociais até 
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então alijados deste sistema não é preocupação da teoria de sistemas complexos, e por 

isso, não é por meio desta que serão encontradas possibilidades de reversão do cenário 

desmobilizado atual. Apesar da capacidade de compreensão das dinâmicas de poder e sua 

manutenção, ainda está no campo das teorias deliberativas a proposição de dinâmicas 

capazes de superar o atual estágio de dissociação entre subsistemas dentro dos diversos 

Sistemas participativos existentes no país. 

Assim, a teoria de sistemas complexos sempre precisará ser complementada por outros 

aportes teóricos da ciência política e da administração pública, se a preocupação do/a 

pesquisador/a é o aprofundamento das estruturas democráticas sociais.  

 

A trajetória importa? 

 

Na introdução desta pesquisa, comentou-se que a teoria de sistemas complexos é oposta 

a trajetória da dependência, já que entende que os estados de organização, 

institucionalização e formação de referências de cada subsistema é constantemente 

influenciado pelas ações de outros subsistemas, a partir das irritações que podem ou não 

constituir acoplamentos estruturais. 

Esta tese demonstrou, principalmente por meio de suas figuras 9, 10 e 11 que o processo 

de afastamento e aproximação dos subsistemas – a causa das irritações explanadas no 

item sobre acoplamento estrutural – é capaz de explicar as dinâmicas de desmobilização. 

Assim, apesar das trajetórias não serem conformadas somente pelos cenários inicialmente 

colocados (como o fato de os/as primeiro/as Defensore/as Públicos advirem da PAJ), 

sendo possível traçar de forma clara e restrita os possíveis desenvolvimentos para a 

DPESP, o cenário de (des)mobilização encontrado hoje é fruto das definições assumidas 

pelo acoplamento estrutural e por uma série de eventos relatados neste trabalho.  

Ou seja, a trajetória importa – mas de uma forma distinta da compreendida pela 

dependência da trajetória. A teoria de sistemas complexos, corroborada pelas evidências 

colhidas aqui, demonstram que as interações e sentidos assumidos a partir da 

reinterpretação dos subsistemas tem um papel tão relevante quanto às condições 

inicialmente colocadas para as instituições estudadas.  
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O caso da DPESP frente à discussão sobre participação social 

 

Durante este trabalho, foram trazidas algumas literaturas próximas do campo da 

participação social como forma de compreensão do cenário sobre participação social 

existente no Brasil e no mundo. 

A baixa efetividade das instituições participativas é vista como um dos principais limites 

para a mobilização em torno destes espaços. Ao verificarem que o espaço não responde 

aos objetivos para o qual foi criado, seus participantes deixam de participar, numa análise 

de custo benefício racional.  

Durante este estudo, verificou-se que a efetividade dos espaços não é a única razão para 

mobilização social: os movimentos sociais entrevistados participam destes espaços como 

forma de demonstrar apoio à instituição e demarcar sua presença em defesa do modelo 

público de acesso à Justiça para os mais necessitados. É assumida a baixa capacidade de 

efetivação das propostas pelos casos mobilizados e desmobilizados. Assim, a mobilização 

transcende a chave efetivo/não efetivo, racional, para a chave apoio/rechaço à DPESP. É 

por essa razão que se argumentou, em toda essa tese, que a (des)mobilização em torno 

das Conferências Públicas diz respeito a todo o conjunto de interações e sentidos 

assumidos pela instituição.  

A legitimação do espaço participativo, aqui representado pelas Conferências Públicas, 

depende da leitura e entendimento dos atores que lá estão representados. Conforme 

relatado ao longo do trabalho, existem duas visões sobre o sentido deste espaço, que são 

opostas. Para além da efetividade do espaço, está em jogo o reconhecimento da relação 

entre movimentos sociais e instituição. Esse conflito se relaciona com a disputa pelo 

sentido da participação social no Brasil e nas instituições públicas, como símbolo do 

processo de democratização do país.  

O reconhecimento do hipossuficiente enquanto interlocutor é uma premissa do 

funcionamento dos espaços participativos e sua consequente efetivação. No entanto, 

Valla (1998: 14) compreende que este movimento é complexo no contexto latino-

americano:  

Na realidade, essa discussão – que não é nova no campo de educação 

popular – trata das dificuldades de profissionais e políticos 

interpretarem as classes subalternas. A crise de interpretação é nossa, 
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assim como também é o enfoque da ideia de iniciativa. Muitos 

profissionais trabalham com a ideia de que iniciativa é parte da tradição 

dos mediadores, e que a população falha neste aspecto, fazendo com 

que ela seja vista como passiva e apática. Os profissionais e a população 

pobre não vivem a mesma experiência da mesma maneira. A forma de 

trabalhar dos profissionais (nos serviços de saúde, no partido político, 

na associação de moradores, nas igrejas) pode não estar levando isso 

em conta, principalmente porque o projeto dos profissionais costuma 

ser anterior ao contato com a população.  

 

Ou seja, a institucionalização dos mecanismos não encerra os pressupostos para seu 

funcionamento efetivo. Sem o esforço de aproximação das referências entre os dois 

subsistemas, o debate é vazio do sentido: 

É necessário que o esforço de compreender as condições e experiências 

de vida, como também a ação política da população, seja acompanhado 

por uma maior clareza das suas representações e visões de mundo. Se 

não, corre-se o risco de procurar (e não achar) uma suposta identidade, 

consciência de classe e organização que, na realidade, é uma fantasia 

do mediador (Martins, 1989). (Valla, 1998: 15) 

 

No escopo desta discussão, encontra-se o debate sobre a governança colaborativa. As 

práticas participativas se situam neste campo de entendimento, que, a partir dos anos 

1980, colocam a democracia como fator central para o desenvolvimento das sociedades 

contemporâneas. Além do viés democrático, entendem que a participação dos usuários 

dos serviços públicos no planejamento e implementação das ações é uma das formas de 

promover a legitimidade dos Estados, que dissolvem suas barreiras, dando espaço para o 

debate sobre o que é público ou não neste cenário. 

As estruturas participativas são inseridas, no Brasil, num contexto de transição 

democrática, extrema desigualdade social e grande insulamento burocrático (Carvalho, 

2004; Nunes, 1997). Precisam conviver com esse histórico, e a promessa de uma 

sociedade mais coesa e democrática contrasta com as estruturas já existentes. No caso 

estudado, ainda, as Conferências Públicas se inserem num dos Sistemas mais elitistas e 

fechados do país (Faria, 2004), composto de indivíduos provenientes de escolas de 

formação tradicional e conservadora, já membros de uma elite socioeconômica, que se 

perpetua pelos altos vencimentos praticados no Judiciário e órgãos auxiliares.  

Qual é a disposição que este Sistema tem para abrir suas decisões para a classe menos 

favorecida economicamente do Estado? Como este Sistema seria capaz de processar as 
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referências populares em espaços colaborativos de decisão, sendo advindos da elite 

socioeconômica do estado? Fischer (2003: 208), sobre a indisposição para esta abertura, 

confere especial atenção para o fato da discussão ocorrer entre sociedade civil e 

“especialistas”, que estão apartados da sociedade civil:  

Civic  discovery  provides  a  useful  starting  point  for  public  sector  

reform. The approach, however, rests on a limited conception of 

democratic participation. As formulated, top-level public executives 

can still remain part of a relatively elitist policy community largely 

removed from the citizenry.  While  the  approach  would make  

available  better information  and  arguments  for  ongoing  processes  

of policy formulation,  it  remains  unclear  how  it  would  bring  citizens  

themselves  closer  to these  processes.  The  model  leaves  us  more  

or  less  dependent  on  the  virtues of  the  new  public  manager  to  

educate  and  guide  us  to  a  democratic  consensus (Roberts  1995). 

Though commendable, there is little about education in a political world 

that is apolitical.63 

 

O poder de decisão não se partilha efetivamente nas Conferências Públicas, mas isso não 

parece ser um problema para o caso estudado. Ele continua concentrado nas mãos da 

Administração Superior, que atua de forma similar aos demais órgãos do Sistema de 

Justiça, aparte da movimentação social. No entanto, para efeitos discursivos, a 

manutenção das Conferências Públicas como mecanismo de participação institucional é 

a garantia de manutenção do discurso de instituição mais moderna e democrática do 

Sistema de Justiça. Como já apontava Fonseca (2011), a participação é a palavra que 

retoricamente diz tudo, enquanto sua aplicação não diz nada.  

Em um nível mais crítico, a desmobilização da participação leva a um “curto circuito” da 

própria democracia deliberativa. Isso porque a democracia deliberativa funciona como 

espaço de aprendizagem cívica, que retroalimenta o engajamento dos que lá se encontram. 

De acordo com Pontual (2000:50): 

Uma democracia participativa requer da parte dos cidadãos uma 

capacidade desenvolvida de julgar criticamente os acontecimentos e 

transcender a lógica individual para chegar a pontos de vista universais 

que lhes permitam encarar comunicativamente (com outros e outras) os 

                                                 
63 “A descoberta cívica constitui um ponto de partida útil para a reforma do setor público. A abordagem, 

no entanto, baseia-se numa concepção limitada da participação democrática. Conforme formulado, os 

executivos públicos de alto nível ainda podem permanecer parte de uma comunidade política relativamente 

elitista e amplamente aparte da sociedade civil. Embora a abordagem ofereça melhores informações e 

argumentos para os processos em curso de formulação de políticas, não está claro como isso aproximaria 

os cidadãos desses processos. O modelo nos deixa mais ou menos dependentes das virtudes do novo gerente 

público para educar e orientar-nos para um consenso democrático (Roberts, 1995). Embora louvável, há 

pouco sobre educação político em um mundo apolítico.” (Tradução minha). 
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problemas de uma comunidade. Um cidadão-sujeito desenvolve sua 

autonomia e criatividade não no vazio, mas sim no âmbito de uma 

racionalidade comunicativa. A cidadania se constrói e se pratica com 

outros. Dentro desta perspectiva, a ação educativa objetiva não somente 

a formação do juízo crítico dos sujeitos individuais, mas também deve 

desenvolver suas capacidades comunicativas e cívicas que vinculam o 

individual ao universal, promovendo a abertura dos cidadãos às ações 

associativas.  

 

A partir dos atos comunicativos, os atores formam suas concepções e referências sobre 

aquela comunidade, seus pares e o processo de participar. Se estão desmobilizados, não 

se encontram nestes espaços, não refletem, não processam referências conjuntas, não são 

capazes de engajar a si mesmo ou aos seus próximos. 

Trazendo a discussão para um espectro ainda mais amplo, a trajetória dos espaços 

participativos no Brasil aparenta caminhar para a desmobilização de forma intencional. 

Enquanto propagam-se institucionalmente conselhos, conferências, espaços de 

participação entre as décadas de 1900 e 2000, pouco esforço se faz para a partilha efetiva 

das referências e símbolos com a sociedade civil. Costa (1997) diz: 

Nesse caso [da participação popular induzida], os atores mostraram-se 

extremamente vulneráveis a uma institucionalização imobilizadora e 

aos mecanismos de cooptação política. Passaram a ser reconhecidos 

pela população como meros apêndices da administração estatal, um 

"poder exterior" nutrido administrativamente e não pelos processos 

comunicativos de formação da opinião e da vontade no nível das 

diferentes regiões da cidade. Parece valioso relembrar que nem mesmo 

a ação sistemática das administrações municipais participativas sobre o 

núcleo mais visível da esfera pública, mediante um esforço publicitário 

consistente e duradouro, conseguiu "transferir" legitimidade às 

organizações de constituição induzida administrativamente.  

 

Ao canalizar as demandas populares para os espaços participativos e não efetivar seu 

poder de decisão, ou negar a legitimidade do interlocutor, não processando a comunicação 

ocorrida no seu interior, o Estado brasileiro condiciona as manifestações para estes 

espaços, que passam a ser retoricamente legitimados como o locus da discussão com a 

sociedade. Ao não efetivar suas decisões, esvaziam-se os espaços do seu sentido de 

existir, desmobilizam-se os movimentos para sua ocupação e o poder de decisão pode 

continuar concentrado nas mãos dos que sempre o tiveram, mas agora sob a “resina” 

política da democratização via Conferências: abrimos o espaço, fizemos a nossa tarefa, 

mas ele não foi ocupado da maneira “correta” ou esperada. Alguns acadêmicos falam 
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ainda da “espetacularização” e do “mercado” da participação deliberativa. Lee e Romano 

(2013: 745), ao estudar o mercado de práticas deliberativas nos Estados Unidos, concluem 

que os responsáveis por estes espaços querem se beneficiar da imagem de promotores da 

participação:   

Organizations using deliberation certainly seek to advertise such 

interests, which may positively benefit their public image. On a 

conference call for practitioners on “the business case for 

participation,” participants were told to market “reputational capital” as 

a benefit of deliberation (…).64 

 

Além da contribuição para manutenção da imagem democrática da instituição, os espaços 

de deliberação podem ser utilizados intencionalmente para a desmobilização do público 

alvo, como projeto político de manutenção do poder concentrado nas elites:  

Deliberation is used by organizations facing social conflict, as 

described in the first section of the analysis, because it is seen as an 

effective tool for managing restive publics. Deliberation facilitators 

advertise predictable stakeholder management outcomes with difficult 

or dissatisfied groups.65 (Lee e Romano, 2013: 748).   

 

O pior cenário é a população que, além de desmobilizada, não se reconhece nos espaços 

“abertos” de participação, que são legitimadas com as arenas destinadas a participação e 

interação entre os subsistemas. A participação torna o público-alvo “difícil” mais 

“gerenciável”, predizendo seus comportamentos e imobilizando as ações tomadas fora 

daqueles espaços: “deliberation is sold to organizational sponsors as a strategy for 

disciplining stakeholders by demobilizing dissent and reorienting action on contentious 

issues”66.  

Canalizar a energia dos movimentos para espaços vazios de ação política e 

compartilhamento de poder efetivo demonstra qual é o papel dos espaços participativos 

                                                 
64 “As organizações que utilizam a deliberação certamente procuram anunciar tais interesses, o que pode 

beneficiar positivamente sua imagem pública. Em uma teleconferência para profissionais em "o caso de 

negócios para a participação", os participantes foram convidados a comercializar "capital de reputação" 

como um benefício da deliberação.” (Tradução minha). 
65 “A deliberação é usada por organizações que enfrentam conflitos sociais, conforme descrito na primeira 

seção da análise, porque é vista como uma ferramenta efetiva para gerenciar públicos resistentes. Os 

facilitadores da deliberação anunciam os resultados previsíveis de gerenciamento de partes interessadas 

com grupos difíceis ou insatisfeitos.” 
66 “A deliberação é vendida aos patrocinadores organizacionais como uma estratégia para disciplinar as 

partes interessadas, desmobilizando a dissidência e reorientando a ação em questões contenciosas. ” (Lee e 

Romano, 2013: 738) 
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na consolidação da democracia brasileira: reforçar as instâncias que sempre estiveram no 

poder, reforçar a hierarquia e o insulamento burocrático, e desmobilizar os que 

parcamente encontram meios de se mobilizar. Esse ponto de vista é reforçado na fala 

abaixo: 

 

COU: Eu acho que, assim, o que eu vejo... Como eu avalio, né? Que a Conferência é um 

instrumento importante que compõem a Defensoria e sempre em espaços. Seja na posse 

do Defensor Público Geral, seja no evento de abertura e tal. Eles falam que a Defensoria 

é o órgão mais democrático por que tem as Conferências e blábláblá. Mas o que eu 

avalio? Que a Conferência se transformou em um mero dispositivo para criar um 

discurso sobre uma instituição democrática. Então, não existe, me parece né? Que talvez 

no começo houvesse um interesse de reconhecer esse instrumento como algo importante 

dentro da instituição. Hoje me parece que ele é bastante secundário (...).  

 

A predominância do referencial próximo às instâncias tradicionais do Sistema de Justiça 

no cerne da instituição, que é responsável pelo processamento e efetivação das propostas 

aprovadas nas Conferências Públicas, relatada e documentada nesta tese, apoia a visão de 

que as Conferências Públicas têm sido utilizadas mais como elemento de legitimação 

retórico da democracia da DPESP do que como instrumento real de tomada de decisão 

compartilhada. A desmobilização em torno do instrumento é consequência da constatação 

da utilidade retórica deste, pelos movimentos sociais. O abandono dos espaços é uma 

forma de protesto, uma tentativa de demonstrar que não concordam com os caminhos 

seguidos pela instituição. Este esvaziamento pode ser tão nocivo quanto uma ocupação 

teatralizada. Contudo, somente as trajetórias futuras da DPESP, dos movimentos sociais 

e das Conferências Públicas poderão afirmar isso.   

 

Trajetórias para a mobilização 

 

As trajetórias da DPESP dependem da escolha da instituição sobre a administração dos 

diferentes níveis de autopoiese existentes em seu interior. Como se tratam de diferentes 

maneiras de processar referências, pode-se concluir que existe um embate identitário 

entre os modelos. Apesar de não existir um enfrentamento direto entre os dois padrões 

interativos – e, inclusive, o padrão vinculado aos movimentos sociais é utilizado como 

parte do discurso de legitimação da DPESP – é possível que exista, em algum momento, 
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um acirramento desta disputa por conta da sobrevivência da própria instituição. Por 

enquanto, as Regionais mobilizadas estão concentradas na realização dos trabalhos de 

tutela coletiva em seu território, sem engajamento maior nas disputas institucionais da 

DPESP. Ou seja, não existe uma dinâmica de tentativa de pressão sobre o núcleo por uma 

maior maleabilidade da instituição, ou pelo “retorno às origens”. Da mesma forma, o 

núcleo duro convive com as Regionais mais permeáveis e permite seu trabalho 

discricionário, apesar de não apoiar ou ampliar institucionalmente o modelo de tutela 

coletiva.  

Enquanto for mantido este padrão, a probabilidade de continuação da desmobilização 

geral das Conferências Públicas é grande. Os casos desmobilizados continuam se 

desmobilizando, e a capacidade de retorno deste público é pequeno. Seria necessário a 

reconstrução do diálogo enquanto legítimo e das referências comuns para que a 

mobilização fosse retomada. Se esta for a escolha da instituição: o retorno total para os 

10 pontos de origem da DPESP, algumas ações institucionais podem ser tomadas para 

retomar a expectativa em seus espaços participativos. 

Esta seção intenta construir algumas possibilidades de trajetórias para a mobilização em 

torno das Conferências Públicas, de acordo com os achados desta tese e também as 

opiniões do/as entrevistado/as. O objetivo é elucidar possibilidades de ação para uma 

construção mais efetiva deste instrumento, e que conduza a acoplamentos estruturais mais 

alinhados entre DPESP e sociedade civil.  

 

OUV: Então não podemos perder o mecanismo. E respeitar aqueles que se posicionam 

contrário ao mecanismo, porque são eles que dão o tom de uma outra posição, de pensar 

numa Defensoria sem mecanismos de participação. Uma Pastoral Carcerária, super 

inserida, longe da Defensoria, como seria essa relação? Acho que esse papel que a 

Pastoral teve foi muito importante. Em nenhum momento a gente [es]tá criticando essa 

postura. Agora, de outro lado, é papel nosso dizer que o mecanismo é importante, é 

importante manter ele, porque se a gente perder ele tão rapidamente, antes de tentar 

mudar… Acho que o ideal é começar a discutir esse movimento, talvez, a gente até 

pensou, uma das propostas, uma Conferência pra [sic] discutir as Conferências. Nesse 

sentido, com a sociedade civil, o que vai se fazer das Conferências? (...). Temos que fazer 

essa reflexão, e temos que assumir, e eu insisti muito nisso nas últimas reuniões que 

tivemos, que a Defensoria precisa, num primeiro momento, assimilar essas críticas. Olha, 

tem essa crítica, é verdadeira, nós não implementamos, não tentamos mudar as 
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propostas.... Assumir, fazer uma avalanche de críticas, assumir, e tomar uma postura de 

diálogo.  

 

A primeira e central questão é redefinir o que se pretende com as Conferências da DPESP 

e como garantir a efetividade de suas decisões. Apesar de já termos vista acima que os 

casos mobilizados existem apesar desta questão, a retomada da confiança nas 

Conferências depende da aposta na centralidade do instrumento para a instituição.  

Conforme colocado na fala abaixo: 

 

DRM2: Como eu já te coloquei.... Tem essas questões de a gente refletir o que a gente 

quer das Conferências. Aonde que a gente chegar. Se a gente realmente consegue 

cumprir esse plano de atuação. (...). Mas eu acho que a gente precisa mudar 

internamente. Mais internamente. Primeiro, mostrar para os Defensores a importância 

dessa atuação. Por que hoje ela é sempre.... É um negócio meio posto. Nunca foi discutido 

em coletivo. Tipo “Ah esse sistema é o melhor? Ou não é? ” Ou tipo, demonstrado para 

todo mundo qual é a importância dos Defensores estarem mais próximos. (...). Como eu 

já coloquei, a questão de o plano de atuação não ficar só para os núcleos ou só para a 

administração. Tem que ficar para todo mundo. (...). As unidades sequer tomam 

conhecimento do que é aprovado nas pré Conferências e na Conferência como um todo. 

No máximo elas ficam sabendo quando chega ao final no plano de atuação né? E não 

adianta mandar um caderninho, um e-mail falando “Olha, foi aprovado. Aqui o Plano 

de Atuação. ” Ninguém vai ler. Tem que ter uma sensibilização mesmo. Falar “Ó, é aqui. 

Então vamos traçar estratégias. ” Tipo “A unidade não tem condição de absorver isso 

nesse momento? ” “Tudo bem. Então vamos pensar em outra estratégia. ” “Não tem? 

Não tem por quê? ” Por que senão a gente vai ficar chovendo no molhado. As 

Conferencias vão cada vez mais se banalizar.  

 

A retomada da crença nas Conferências perpassa por sua ressignificação enquanto 

instrumento estratégico para a DPESP. Isso se manifestará nas atividades mobilizatórias, 

na discussão de sua metodologia, nos instrumentos de monitoramento e em na efetivação 

das demandas propostas. Essa efetivação não é banal por depender de um complexo 

sistema de recursos, legitimação e compreensão sobre os limites da DPESP em cumprir 

com as propostas elencadas. Uma das propostas de superação deste desafio é a alteração 

metodológica de destinação das propostas, de forma a tornar o monitoramento mais 

próximo das Regionais, que seriam mais permeáveis a relação com movimentos sociais. 
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No modelo atual, as propostas aprovadas são implementadas pelos Núcleos temáticos, de 

acordo com a divisão dos eixos das Conferências. A fala abaixo apresenta a ideia: 

 

COU: E aí por isso também essa questão.... É um espaço potencial de aprendizagem 

mútua inclusive. Então não só a população poderia apreender muito sobre o 

funcionamento da Defensoria e de outras instituições. Ou de como funciona o Estado e 

como encaminhar essas demandas. Mas do próprio Defensor de conhecer aquela 

realidade, de saber ouvir o que as pessoas estão falando né? Nessa série de problemas, 

questões e precariedade. De estar aberto a receber isso. Se sensibilizar e de repente até 

mesmo não aparecendo uma proposta concreta sobre determinada situação, ele se 

colocar a atuar em uma determinada frente. A gente até falando das propostas né? A 

gente viu alguns problemas com relação à metodologia atual, por que ela não contempla 

as demandas regionais, né? As propostas regionais vão para a Conferência Estadual e 

elas acabam caindo por que, enfim, só tem dois ou três delegados representando aquela 

região. Então a gente pensou em um formato que fosse, que a gente vai ter as propostas 

gerais, mas a gente pode ter as propostas regionais. Aí por que cada demanda tem uma 

região que tem bastante presídio. Então tem muitas propostas sobre a questão prisional. 

Mas aí chega à Estadual e perde força. As propostas daquela regional vão ser 

enfraquecidas. Aí mais um motivo dos movimentos não participarem. Não acreditam e 

tal, enfim. Uma das recomendações que a gente fez foi de que fosse contemplada no nível 

regional, né? Essas propostas mais focadas e que o coordenador da regional ficasse 

responsável. Então não o núcleo.... Lógico que poderia fazer... 

T: A interlocução. 

COU: A interlocução e tal. Justamente por que o núcleo não está em todas as regiões. 

Seria importante até esse coordenador regional assumir essas pautas, mas estar 

responsável por implementar. E aí é a proximidade dos movimentos com a regional, 

facilitaria o processo de monitoramento. 

T: Claro. 

COU: Isso seria uma estratégia, uma possibilidade de não só buscar cumprir as 

propostas, mas manter o vínculo com a sociedade civil né? Mesmo tendo dificuldade, por 

que essa é outra questão. Mesmo que tenha dificuldade de cumprir aquela proposta é 

importante que a sociedade entenda por que foi difícil. E isso não é evidenciado. Só se 

coloca “Isso não é da nossa competência. ” Ok, mas a gente precisa entender. Por que 

daí, nas próximas também já sabemos que não podemos apresentar uma proposta como 

essa.  

 

Esta compreensão dos limites da DPESP depende da compreensão sobre a própria 

instituição. Neste sentido, há uma outra decisão a ser tomada, que é a abertura para a 



208 

 

compreensão da DPESP e de seus mecanismos pelos movimentos sociais. Um dos 

principais mecanismos para isso é a Educação em Direitos: 

 

T: É muito difícil você conseguir, de fato, conseguir fazer com que o processo seja legível 

para todos, né? E até esse movimento de educação em direitos acaba ajudando nisso né? 

DRM2: Sim, isso é fundamental. Fundamental. Agora, isso depende muito do 

envolvimento assim. Infelizmente, como a gente não tem uma estrutura institucional 

voltada para isso, isso depende muito da atuação individual.  

 

O “Educação em Direitos” é um projeto da Escola da DPESP – EDEPE que, segundo a 

instituição, “parte de um modelo de intervenção educativa heterogêneo, que não se limita 

a pensar criticamente a dogmática jurídica, mas que em sua essência favorece a 

consciência necessária ao gozo da cidadania. ”67  Apesar da linguagem pouco acessível 

da apresentação, o projeto promove cursos e palestras por Defensores Públicos para 

disseminação de conceitos jurídicos e de acesso à Justiça, além da própria DPESP.  

A ação principal do “Educação em Direitos” é o Curso de Defensores e Defensoras 

Populares, que atua  

capacitando lideranças locais para diagnosticar violações, favorecendo 

intervenções na comunidade de forma a buscar soluções extrajudiciais 

e judiciais para os problemas locais e atuar nas instâncias de 

participação social, fortalecendo a construção de uma democracia 

participativa. Busca-se a conscientização dos direitos e também dos 

mecanismos para sua exigibilidade, contribuindo para a redução das 

desigualdades sociais e desenvolvimento da cidadania.  

(...) 

Com a realização do curso pretende-se desenvolver criticamente 

conhecimentos jurídicos relacionados ao exercício da cidadania, 

desmistificando o tecnicismo do Direito, compartilhar conhecimentos e 

experiências entre os participantes, refletir sobre os conceitos em 

disputa na Constituição Federal e no Estado Brasileiro, fomentar a 

construção do conhecimento de forma transdisciplinar pelos 

participantes, analisar as contribuições dos movimentos sociais na 

promoção dos Direitos Humanos e construir intervenções que 

promovam na sociedade uma cultura democrática e participativa, 

fortalecendo as lutas populares. 

Também são objetivos do curso o fomento da atuação de lideranças 

comunitárias e populares na resolução de conflitos atuando de forma 

qualificada e proativa junto aos atores do Sistema de Justiça e a atuação 

                                                 
67 Página do “Educação em Direitos”, da EDEPE. Disponível em: < 

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2959>. Acesso em 01.fev.2018. 
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no campo da cultura para valorizar e fortalecer as raízes culturais como 

forma de afirmar a construção coletiva do saber a partir da valorização 

e reflexão sobre as experiências individuais e coletivas. Em última 

análise almeja-se democratizar o acesso à Justiça e às instituições 

públicas e fortalecer a Defensoria Pública na sua relação com os 

parceiros, para que participem do processo de construção da Instituição. 

A metodologia consiste em exposições dialogadas, rodas de conversas 

e/ou proposições de intervenções, abordando os temas em suas 

perspectivas jurídicas, históricas, culturais, econômicas, políticas e 

sociais, a fim de promover reflexões aprofundadas que capacitem os 

participantes a promoverem transformação social em seus territórios. 68 

 

A própria instituição já detém o instrumento necessário para caminhar em direção a 

conciliação com seu público-alvo. Conforme a explicação do endereço institucional, o 

Curso proposto inova não só metodologicamente, mas se pretende um formador de 

lideranças locais, de emancipação popular e de valorização dos instrumentos 

democráticos. Ou seja, ele não se pretende um curso de Direito, unilateral, mas um espaço 

de criação e troca entre movimentos sociais e DPESP. Não é por acaso que as duas 

Regionais mobilizadas citam as estratégias de educação em direitos como importantes 

para seu histórico de mobilização e de criação de vínculos com os Defensores Públicos. 

Assim, é necessário dar ênfase institucionais nas estratégias de formação e educação em 

direitos, se existir um desejo de maior compreensão e troca entre os subsistemas. Estes 

momentos são capazes de alinharem expectativas e sentidos sobre a DPESP e a 

participação social, (re)aproximando movimentos sociais e DPESP. 

Sobre a reaproximação dos movimentos sociais, a avaliação é que ela não depende só do 

maior conhecimento sobre a instituição, mas também da aproximação cotidiana dos 

Defensores Públicos que atuam na ponta: 

 

T: E esse movimento você acha que faz com que as pessoas se apropriem mais do papel 

da Defensoria? No sentido de compreender melhor? 

DRM1: Não, eu acho que.... Eu acho que torna um sistema de Justiça mais humano, né? 

Por que compreende o papel da instituição, eu acho que você pode ler sobre isso. 

Estudar. Conhecer. Mas o Defensor que está ali, com a comunidade, eu acho que se torna 

mais palpável o sistema de justiça. Um sistema de justiça mais chão. Mais humano. É 

outra visão de sistema de Justiça. Aproximar.  

                                                 
68 Página do “Curso de Defensores e Defensoras Populares”, da EDEPE. Disponível em: < 

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=6194>. Acesso em 01.fev.2018. 
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Essa aproximação perpassa por reassumir a identidade de diferença do Sistema de Justiça 

tradicional e elitizado que ainda persiste no Brasil: 

  

DRM1: É. Então, eu não tenho todos os números ou informações próximas de outras 

Regionais. Mas, Regionais que têm alguma atuação coletiva que a gente conhece seria 

Vale do Ribeira, São José dos Campos, teve lá ao menos um Defensor que teve esse viés 

(...). E talvez eu cometa alguns pecados, por que pode ter, mas não me vem à mente agora 

de atuação coletiva e atuação para além da unidade. E isso vai, de fato, talvez 

distanciando com os movimentos. Da sociedade civil como um todo. E aí a Defensoria 

precisa encontrar respostas. Como e quando, se vai ser criando o cargo de tutela coletiva 

em cada Regional. Mudando a forma de atuação dos núcleos. São desafios que me 

parecem presentes, necessários e urgentes. Eu acho que urgentes. A Defensoria precisa 

manter onde tem essa aproximação com o seu público alvo – com os necessitados. 

Reconquistar onde perdeu, infelizmente tem exemplos que perdeu. Quanto a Mães de 

Maio, Pastoral Carcerária, razão de um dos motivos é uma homenagem ao Alckmin que 

distancia a Defensoria Pública e isso precisa ser revertido. Isso precisa ser resolvido, 

ser reaproximado. Reanalisado, como será feito isso. E onde nunca houve aproximação, 

precisa ter. É necessário, por que ela nasceu com esse viés de atender o seu público alvo. 

O necessitado. E o desafio dela é como ela vai lidar com isso da melhor maneira. E a 

mobilização, a aproximação, o trato coletivo e extrajudicial de inúmeras demandas é 

primordial. É primordial. Tem que fazer diferente. O sistema de justiça não se conforma 

mais, não atende mais e não resolve mais da forma como sempre foi. Basicamente é uma 

forma, talvez secular, e os tempos atuais exigem no mínimo formas diferentes de trato 

dessas questões. E isso é evidente. Além de poder fortalecer.  

 

Um dos elementos trazidos na fala acima é a atuação na tutela coletiva, que se provou 

fundamental para a mobilização contínua dos movimentos sociais. Regionais que 

assumem esse viés contam com Pré-Conferências mais mobilizadas: 

 

DRM1: É. Então, a gente lida com isso com bastante dificuldade. Com bastante tristeza. 

Não dá para dizer que a gente atende as demandas que vem. Seria assim uma falsidade. 

Seria quase que um estelionato. Mas como já consegue dar resposta para um pouco da 

demanda que vem, isso continua mantendo a chama acessa. Quando a primeira pré 

Conferência não tem Defensoria implantada, é não tenha Defensoria implantada. Depois 

da primeira Conferência tem ela implantada. Ai a segunda pré Conferência tem ela 

implantada, mas sem atuação. Precisamos ter atuação. Aí vem uma terceira onde já 

houve atuação. Onde uma Defensoria, formalmente tem atribuição para tutela coletiva. 
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São ganhos vistos no processo evolutivo. No processo formal. Resultando no dia a dia. 

Quando essa Defensoria que ganha formalmente atribuição de tutela coletiva, responde 

atuando, a comunidade se sente atendida dos pleitos que traz a Regional. Bem menos do 

que traz? É bem menos. Mas ela vê que há avanços constantes e contínuos. 

 

Conforme trazido ao longo do texto, a opção pela tutela coletiva depende da 

discricionariedade dos atores locais e não é diretamente incentivada pela Administração 

Superior. Uma das formas possíveis de reverter essa situação é a alocação de cargos 

específicos para a matéria: 

 

DRD2: Senão, não vai acontecer. Você fica: “Ah não, vamos... É só colocar atribuição. 

” Não adianta. Se você colocar atribuição o papel não vira nada. E você destacar 

alguém.... É que a pessoa vem com isso “É, mas aí ninguém vai fazer nada. Os caras vão 

lá para se encostar. ” Aí é questão de Corregedoria. O controle disso. Mas eu acho que 

seria uma solução. Você estabelecer centro de tutela coletiva. 

DRD2: A deliberação fala, né? 

DRD2: A deliberação fala, mas ela é um pouquinho ambígua nisso. Não se sabe se seria 

uma função que alguém fica afastado e “Ah vou ficar afastado dois dias da semana. ” 

Mas em minha opinião isso também não funciona. Tem que criar um cargo. (...). De que 

seria um cargo especifico para tutela coletiva, aí no geral. Todas as tutelas coletivas. Ai 

a depender do tamanho da regional, vai se especializando. Inicialmente um em cada 

regional seria, sei lá, fantástico. Seria um ponto de partida. 

 

A escolha estratégica da DPESP em privilegiar a tutela coletiva seria uma das formas de 

garantir uma aproximação maior entre movimentos sociais e instituição. Em um cenário 

de carência de Defensores Públicos, dado que grande parte das comarcas ainda não conta 

com atuação direta da Defensoria, esta é uma opção arriscada. Um plano de 

implementação gradual, pari passu a atuação em demandas individuais, seria uma forma 

interessante de garantir essa reaproximação.  

A centralidade das Conferências Públicas (e de sua revisão), da Educação em Direitos e 

da tutela coletiva dependem de uma opção institucional por isso. Essa opção depende da 

identidade que a instituição escolher assumir nos próximos anos. Não se tratam somente 

de decisões operacionais, mas do alinhamento entre sociedade civil e instituição sobre os 

sentidos assumidos para a participação popular.  
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T: E o que você está fazendo aqui? 

DRM2: Então, aí é outra conversa (risos). Eu sempre quis ser Defensor Público. Eu fui 

fazer direito para ser Defensor Público. Então eu acredito que a Defensoria Pública pode 

contribuir para alguma mudança da sociedade. Acho que ela não deve ser legitimadora 

né? Então essa mudança, eu acho que a gente tem que ter sempre esse compromisso de 

tentar fazer o melhor. O estado não é com a gente né? É fazer o melhor dentro das nossas 

atribuições. Lógico né? De transformação dessa realidade. Então esse compromisso com 

essa população mais pobre, com a modificação dessa situação, eu acho que a gente não 

pode esquecer disso. A medida que eu vejo aqui só para ganhar o meu salário, eu esqueço 

desta questão. Ganhar salário é fácil, né? 

T: Faz lá os seus processinhos. 

DRM2: É fácil. Mas lembrar que cada processo tem uma pessoa, tem uma família, tem 

uma história né? Isso a gente não pode esquecer nunca. Às vezes a gente esquece por que 

você vai ficando “Ah é natural. ” Você vai ficando insensível aos dramas e tal.  

 

A insensibilidade aos problemas vivenciados pelos atendidos pela DPESP faz parte do 

processo de legitimação do sistema autopoiético central da instituição. A medida em que 

eu não reconheço ou identifico o drama do outro, eu passo a não o reconhecer como um 

interlocutor, um sujeito capaz de inferir no destino da instituição por meio das 

Conferências Públicas. Essa dissociação é amparada pela extrema desigualdade social 

existente na sociedade brasileira, que conduz a extremos ainda maiores entre Defensores 

Públicos e seu público-alvo. 

O reconhecimento do outro como interlocutor, da capacidade de processamento desta 

relação, da capacidade de interação entre os subsistemas é fundamental para que as 

Conferências funcionem como espaços de troca e construção conjunta da instituição 

desejada. 

A democracia depende da reversão do viés elitista do Sistema de Justiça e da visão 

assistencialista de Estado. Ou seja, é preciso romper com o modelo tradicional de 

assistência jurídica tecnocrata e focada no “Doutor/a”. É preciso criar novos sentidos para 

os espaços públicos que enfrentem a trajetória de exclusão dos mais pobres das arenas de 

decisão. Silva (2011: 48) diz: 

Assim, construir a participação significa, entre outras coisas, romper 

com um habitus instituído, produzido e reproduzido por uma 

experiência fundada numa trajetória de exclusão, subordinação e 

clientelismo. A instituição de novas práticas e representações que 
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efetivem a participação confronta-se com o obstáculo do instituído, cuja 

superação não é algo nem simples nem fácil, podendo muitas vezes 

inviabilizar a intencionalidade organizativa e mobilizadora de 

determinados agentes que orientam sua ação para a construção da 

participação. A força do descrédito e do ceticismo em relação à 

participação política, particularmente entre as classes populares, 

constitui um poderoso obstáculo às propostas de organização e de 

mobilização, principalmente quando estas propostas não contam com o 

suporte de um referencial concreto. Neste caso, o discurso 

participacionista se confronta com uma experiência objetiva que a ele 

se opõe, ampliando as possibilidades de rejeição e inviabilização dos 

esforços de adesão à ação coletiva.  

 

A superação do “instituído” através da democracia participativa só será possível quando 

os dois extremos, unidos no espaço da Conferência Pública, não forem mais extremos: 

quando puderem conversar, compartilhar sentidos, experiências de vida e se 

reconhecerem enquanto interlocutores legítimos. Assim, a reversão do processo 

desmobilizatório das instituições de participação no Brasil perpassa pela constituição do 

seu tecido social e pela superação de desigualdades socioeconômicas, responsáveis pela 

construção de sistemas autopoiéticos tão alijados. A fala abaixo sintetiza a necessidade 

de reversão desse processo a partir da escolha de estar ao lado dos movimentos sociais, 

trazendo uma reflexão sobre o processo de institucionalização da DPESP: 

 

DRM1: Então, eu entendo que alguns aspectos ela perdeu algumas identidades – alguns 

pontos positivos. E em outros aspectos ela ganhou. Quando você tem 700 e poucos 

Defensores, quando você partiu de 87, num período curto quando se fala de sistema de 

justiça, me parece que indiscutivelmente houve um ganho. Um ganho significativo. O 

modelo público foi, nesse aspecto, aprimorado. Quando você faz uma leitura que ela 

perdeu alguns contatos que tinha com a sociedade civil e que em outra matéria ela se 

distanciou e em algumas matérias ela talvez tenha aderido alguns e corporativismo e 

tratos para conseguir melhores orçamentos, ela talvez tenha perdido a capacidade de 

transformação que parecia ter naquele início. Fica uma leitura que no início ela tinha 

uma capacidade de romper com o sistema de justiça, muito conservador e tradicional. 

Que ela podia de fato fazer algo diferente. Passado esse tempo me parece que há uma 

impressão que ela perdeu essa crença de capacidade de transformação ou que diminuiu. 

E que ficou um sentimento de frustração quando se vê pautas corporativas; quando se vê 

pensamentos individuais; quando se vê fazendo mais do mesmo; quando se vê 

enfrentando, rompendo, transformando menos do que se esperava. Mas, são 

acontecimentos que precisam ser estudados e analisados com tranquilidade, com 

profissionalismo, com objetividade do por que acontece isso. Onde pode ser feito de 

maneira diferente. Onde é importante. De novo entra um histórico pessoal de que é muito 
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importante fazer diferente. Permite, é urgente fazer diferente do que sempre foi feito. Não 

cabe, e aí é pessoal de novo, não cabe discussão. Não cabe reflexão, cabe a ação. É uma 

necessidade é fazer diferente. É atender os movimentos sociais. E não é escolha pessoal. 

É escolha da lei. 

 

Fazer diferente parte da escolha por atender os movimentos sociais e se colocar ao seu 

lado no cotidiano das ações performadas institucionalmente, seja através do atendimento 

individual ou da tutela coletiva. A escolha de tornar as Conferências Públicas efetivas, 

seja por sua mudança de metodologia, seja pelo aprofundamento das práticas de Educação 

em Direitos, é o que está na letra da lei de criação da Defensoria, e o que precisa se efetivar 

no cotidiano da população mais carente do estado de São Paulo. Isso não quer dizer que 

os Defensore/as Públicos devem sofrer as diversas violações de direitos que afligem 

cotidianamente seu público-alvo, ou que devem ter seus vencimentos diminuídos para 

que possam ser capazes de processar as referências desta população. O incentivo para a 

mobilização – que é a compatibilização das referências sistêmicas – não se encerra neste 

ponto. Como relatado, há caminhos para a mobilização, a partir da escolha de 

aproximação dos movimentos, de vivência conjunta e partilha de sentidos: para os dois 

subsistemas, nas duas direções – os movimentos que se aprofundam no mundo jurídico, 

e os juristas que se aprofundam no mundo social. Não há democracia sem igualdade 

social. Não há democracia sem rompimento com o instituído. Sem o levantar incomodado 

de um membro da sociedade civil, negro e hipossuficiente, que confronta uma mesa de 

homens brancos da elite do Poder Público. 
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Anexo I –Mobilização substantiva nas Pré-Conferências Regionais da DPESP 

Regional 
População Total 

da Regional 
III Ciclo IV Ciclo V Ciclo 

Variação 

absoluta 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Sentido da 

Variação 

Santos 1.664.136 111 30 32 -79 37,7 65,4% Negativa 

Vale do Ribeira 273.566 43 98 175 132 54,1 51,4% Positiva 

Central (São Paulo) 536.095 59 108 33 -26 31,1 46,6% Negativa 

Jundiaí 1.264.949 44 22 15 -29 12,4 45,8% Negativa 

Marília 1.646.319 67 26 30 -37 18,5 45,0% Negativa 

ABCD 2.551.328 102 112 31 -71 36,1 44,2% Negativa 

Norte-Oeste (São Paulo) 1.919.592 27 9 16 -11 7,4 42,7% Negativa 

Leste (São Paulo) 2.340.567 82 122 42 -40 32,7 39,8% Negativa 

Osasco 2.697.730 116 77 42 -74 30,2 38,6% Negativa 

Sorocaba 2.570.078 62 68 28 -34 17,6 33,4% Negativa 

São José dos Campos 1.086.062 48 60 88 40 16,8 25,7% Positiva 

Campinas 4.709.935 70 44 81 11 15,5 23,9% Positiva 

Araçatuba 747.174 74 55 46 -28 11,7 20,0% Negativa 

Bauru 1.178.655 27 30 19 -8 4,6 18,3% Estável 

Presidente Prudente 985.356 36 23 31 -5 5,4 17,8% Estável 

São Carlos 1.287.627 35 38 25 -10 5,6 17,0% Estável 

Mogi das Cruzes 1.284.037 29 41 42 13 5,9 15,8% Estável 

Guarulhos 1.523.776 32 22 29 -3 4,2 15,1% Estável 

São José do Rio Preto 1.467.295 69 57 49 -20 8,2 14,1% Estável 

Sul (São Paulo) 605.709 38 46 53 15 6,1 13,4% Estável 

Ribeirão Preto 2.092.896 62 77 58 -4 8,2 12,5% Estável 
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Taubaté 1.169.701 54 59 60 6 2,6 4,6% Estável 

Total 34.432.882 1233 1165 965 -268 113,7 10,1% Estável 

 

Fonte: elaboração própria a partir de DPESP, 2018. 
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Anexo II – Participantes nas Pré-Conferências Regionais no VI Ciclo de Conferências Públicas da DPESP 

Regional 
Número de 

Participantes 

Número de 

Participantes 

no Ciclo V 

Variação 

absoluta 

Vale do Ribeira 158 132 26 

São José dos Campos 83 88 -5 

São Carlos 78 25 53 

Araçatuba 77 46 31 

Regional Sul da Capital 70 53 17 

Ribeirão Preto 56 58 -2 

Regionais Central, Criminal, Infância e Norte-Oeste da Capital 44 49 (*) -5 

Taubaté 43 60 -17 

Presidente Prudente 38 31 7 

Campinas 33 81 -48 

Guarulhos 33 29 4 

Bauru 33 19 14 

Mogi das Cruzes 32 42 -10 

Grande ABCD 28 31 -3 

Regional Leste da Capital 25 42 -17 

Marília 23 30 -7 

São José do Rio Preto 22 49 -27 

Jundiaí 11 15 -4 

Santos 10 32 -22 

Sorocaba 9 28 -19 

Carapicuíba (Regional Osasco) 3 42 -39 

Total 909 965 -56 
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(*) Em 2015, no V Ciclo, as Pré-Conferências das Regionais Central e Sul foram realizadas separadas. O número de participantes foi somado para 

ser comparado com a Pré-Conferência de 2017. 

Fonte: elaboração própria a partir de DPESP, 2018. 
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Anexo III – Siglas de identificação dos entrevistados e entrevistadas 

 

Sigla Categoria 

DAS Defensor/a da Administração Superior 

SER Servidor/a da DPESP 

OUV Ouvidor/a-Geral Externo 

COU Membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria-Geral Externa 

DRD1 Defensor/a da Regional desmobilizada 01 – SP 

SRD1 Sociedade Civil da Regional desmobilizada 01 

DRD2 Defensor/a da Regional desmobilizada 02 – SANTOS  

SRD2 Sociedade Civil da Regional desmobilizada 02 

DRM1 Defensor/a da Regional mobilizada 01 – VR 

SRM1 Sociedade Civil da Regional mobilizada 01 

DRM2 Defensor/a da Regional mobilizada 02 – SJC 

SRM2 Sociedade Civil da Regional mobilizada 02 

T Entrevistadora 

 

 

 

 


