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AVRISTCHER, Harue Ohara. Aspectos da descontinuidade
administrativa no processo de democratizaçlo do Executivo
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1995. (Dissertaçlo de Mestrado apresentada ao Curso de
Mestrado em Administração Pública da EAESP/FGV, Area de
Concentraçlo: Administraçlo e Planejamento Urbano).

RESUMO: Trata da questlo da
descontinuidade administrativa nas mudanças
de governo no Município de 510 Paulo após a
abertura democrática. Enfoca diferenças de
ideologia e de prioridades programáticas
entre prefeitos eleitos como fator fundamental
para as descontinuidades administrativas que
ocorrem no aparelho de Estado. Através do
estudo da descontinuidade administrativa na
polltica de habitaçlo popular no período de
1986-1992, procura identificar se as práticas
administrativas dos prefeitos Jânio Quadros e
Luiza Erundina avançaram ou retrocederam
no processo de democratizaçlo do aparelho
estatal e nas relaçOes entre o poder público e
a sociedade.

Palavras-chave: descontinuidade administrativa, mudança de governo,
alternância no poder, consolidação democrática,
burocratas e poHticos.
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NA REPARTIÇAo

Abafa tua Ira,
Abafa teu desejo,
Arranca tua vontade,
Flutua na inutilidade.

o tempo passa,
O corpo cansa,
A mente pára.

Horas sem fim,
Horas perdidas,
Horas de outono,
Horas sem retorno.

(Harue, 1987)
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I - INTRODUÇÃO.

1995 ... são decorridos dez anos desde o restabelecimeto de eleiçOes

diretas para prefeito nos municrpios das capitais e das áreas consideradas de

segurança nacional.

A cidade de São Paulo viu, nesses dez anos, três prefeitos serem eleitos

diretamente pelo povo: Jânio Quadros, Luiza Erundina e Paulo Maluf.

Pode-se dizer que em São Paulo, a abertura democrática possibilitou uma

verdadeira alternância no poder, tendo em vista o campo poUtico-ideológico onde

se situa cada um dos prefeitos eleitos. Além disso, o último prefeito nomeado,

Mário Covas, o foi, não pelo regime militar, mas pelo primeiro governador eleito

pelo povo, de oposição ao regime anterior; e sua concepção ideológica, identifica-o

como de centro-esquerda.

Assim, sucederam-se no governo municipal, a partir de 1986:

- Jânio Quadros (1986-1988) - situado no campo da direita;

- Luiza Erundina (1989-1992) - representando a esquerda; e,

- Paulo Maluf (1993 -1996) - corporificando o ideário da direita.

Os eleitores da cidade de São Paulo comportaram-se de forma pendular:

ora escolhendo um governante à direita, ora à esquerda.

A cada eleição desses prefeitos1, com seus projetos poHticos antagOnicos,

corresponderam mudanças, rearranjos e reordenamentos de grupos de interesse -

forças sociais, econOmicas e pouticas, atuantes na sociedade - que se refletiram no

aparelho do Estado e na definição e implementação das poHticas públicas, principal

1 É também verdadeiro para todos os nlveis de governo. Cita-se somente o prefeito, pois a
dissertaçlo trata do executivo municipal.
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missão do Poder Executivo. O que era de se esperar. pois ao beneficiar

determinados setores e Interesses da sociedade. todo novo projeto poHtlco Introduz

no aparelho estatal tensões e conflitos. ao mesmo tempo que prMlegla certos

órgãos e programas. em detrimento de outros.

Nesta dissertação pretende-se abordar algumas das questões que a

abertura democrática provocou. ao possibilitar o acesso ao poder de prefeitos de

concepções Ideológicas antagônicas. face à necessidade que cada novo prefeito

tem. de Implantar o seu projeto polftlco - ·seu·. no sentido da classe ou frações

sociais que representa.

Essas rupturas ou turbulências decorrentes da mudança de projeto polftlco.

na eleição de prefeitos de correntes ideológicas distintas. mantfestam-se em estilos

de gestão. paralisação ou retomada de obras. projetos e programas. mudanças na

estrutura organizacional do aparelho estatal; enfim. naquilo que na administração

pública. se costuma chamar de descontinuidade administrativa.

A alternância no poder. basilar na democracia. traz como conseqüência um

dilema administrativo - a descontinuidade - que. se não adequadamente delimitado.

pode concorrer para o retrocesso do processo democrático

Quais são essas descontinuidades e o que as fundamenta? Quais os seus

reflexos na máquina administrativa e na sociedade? Pretende-se. neste trabalho.

estudar essas questões no contexto da busca da consolidação democrática.

Esta possibilidade de mudar os rumos do governo. seja a nlvel federal.

estadual ou municipal. traz em si. na prática. conseqUênclas contraditórias: de um

lado permite a mudança de uma situação não desejada pela população. favorece a

inovação. a crlatMdade e novas formas. de condução das polftlcas públicas. pelo

envoMmento de novos grupos sociais; de outro. possibilita a Interrupção de

Iniciativas de Interesse geral da população. o desperdfclo de verbas pela
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interrupçAo de obras e serviços em andamento. e dt1lcultaprojetos de mais longa

duração, pelo prazo delimitado que possui cada mandato. pela Imposslblldade da

reeteícão e pela perspectiva de novas eleições. Devido à dlmensAo temporal do

mandato. o governante se vê pressionado a buscar resultados a curto prazo: as

mudanças polfticas. as redellnlções periódicas sobre o interesse público

manifestadas nas plataformas pollticas e materializadas nas eleições. as

amblgUldades quanto a objetivos de longo prazo. acabam forçandc>-o a se

preocupar mais com as ações do dla-a-dla.

No entanto. se é verdade que o país encontra-se em processo de

democranzacão, é preciso que ocorram. também no Estado. mudanças

substantivas e consistentes que acompanhem. de alguma forma. esse processo.

O regime democrático abre perspectivas para a alternância no poder;

governos de diferentes concepções poUtlcase Ideológicas têm o referendo do voto

para implantar os seus respectivos programas de governo. No entanto. a

legitimidade do mandato. obtida pelo voto, não justtnca a tomada de decisões

fundamentais para a sociedade sem uma consulta prévia à sociedade cMI e sem a

partlclpaçAo dos segmentos da populaçAoafetados por essas decisões.

Apesar das eleições. a prática autoritária de tomada de decísões? persiste

no regime democrático; governantes de diferentes concepções polftlcc>-Ideológlcas

têm assumido. em maior ou menor grau. a mesma prática administrativa autoritária

do regime anterior. Essas práticas podem. de certo modo. reforçar padrões antI-

democráticos de tomada de decisões. padrões esses não mais compatrvels com o

regime democrático em vigor.

A questAo da declsão polftlca. e. em conseqaêncía, da legitimidade da

funçAo pública, torna-se mais complexa, à medida que se avança no processo de

2 Decis6es tomadas nos gabinetes das autoridades governamentais, com um pequeno número de
atores, exckJlndo-se a par1lclpaçto popular ou OI segmentos afetados pelas decis6es.
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urtanlzação e democratização da sociedade. Já não bastam os mecanismos de

legitimidade legislativa e eleitoral das decisões polltlcas, pois a dlnAmlca dessas

decisões, referentes a cada conjunto de questões, exige um continuo processo de

interação com as forças sociais existentes.

Padrões mais compatrvels com o novo regime seriam decisões tomadas de

forma transparente, ouvlndo-se os funcionários e com uma maior participação dos

cidadãos, através dos partidos poutlcos que os representam, ·completados· pelos

diversos mecanismos da democracia polftlca, tais como os órgãos de

representação, as associações diversas, os movimentos populares3.

Na presente dissertação procura-se analisar as gestões dos prefeitos Jãnlo

Quadros e Lulza Erundlna,eleitos democraticamente, no sentido de vertftcar, se, ao

chegar ao poder, esses dois prefeitos, de projetos pouticos tio diferentes,

implementaram mudanças que geraram descontinuidadesadministrativas, tais como

a paralisação de obras e programas, ou mudanças de prioridades, em função de

suas concepções Ideológicas, independentemente da aprovação dos cldadAos, e

respondendo a compromissos assumidos com determinados segmentos da

sociedade. Procurou-se, também, Identificar em algumas das ações implementadas

pelos dois prefeitos o compromisso com os avanços no processo de

democratização, através de mudanças no modo como o Estado se relaciona com

a sociedade.

Para o estudo destas questões, o trabalho foi dMdldo em quatro partes. No

primeiro capitulo, procurou-se inserir a problemática da descontinuidade

3NOGUEIRA, Marco Aurélo; Democracia polHlca, gobemabildad y representaclón; In Reforma
y Democracia, Centro Latlnoamericano de Adminlstración para ,IDesarrolo, Caracas, n° 1,
jan~. pp. 7-26
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administrativa dentro de um marco teórico, Identtftcando-acomo problema poUtlco-

administrativo da democracia. A questão das relações entre os dirigentes

nomeados pelo polltico eleito e a burocracia da máquina estatal também fazem

parte deste capitulo.

O segundo capItulo traça o perfil ideológico dos prefeitos estudados,

resgatando-se o momento hlstórlco-poHtlco de suas eleições, identtftcando-se as

forças poUtlcas,econômicas ou sociais que os apoiaram.

O terceiro capitulo trata da transição entre os governos de Mário Covas e

JAnlo Quadros, e deste para o de Lulza Erundlna,tentando-se Identificar um padrão

comum de descontinuidade. Aborda as descontinuidades administrativas mais

significativas destes governos, apontadas pela Imprensa. A partir desse

levantamento, o estudo se dlreclona para apenas um órgão da administração direta

da Prefeitura do Munlcrplo de São Paulo - a Secretaria da Habitação e

DesenvoMmento Urbano (SEHAB), particularmente para uma de suas

Superintendências, a Superintendência de Habitação Popular (HABI). Nesta parte

do texto a poUtlca de habitação popular é examinada, tendo em vtsta a concepção

que cada prefeito tinha do problema e, as Intervenções dela decorrentes, assim

como as relações estabelecidas com funclonárfos do setor e com os

demandatárfos.das obras e servtços prestados por esta Superintendência.

Finalmente, no quarto e último capitulo retoma-se a reflexAo mais geral

.referente às descontinuidadesadministrativas geradas pela Implantação de projetos

polftlcos diferentes, e as Implicações disso para a máquina administrativa, e,

consequentemente, para a sociedade.

O trabalho baseou-se, principalmente, em levantamentos bibliográfico e

documental, na experiência vivida pela autora no Interior do aparato estatal, e em

entrevtstas com funcionários da Superintendência de Habitação Popular que

vlvenclaram as duas gestões.
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CAPíTULO 1- MARCO TEÓRICO.

1.1. Descontinuidade e prioridades de governo.

Falta um melhor tratamento conceitual e teórico da descontinuidade

administrativa por parte dos estudiosos da administração pública brasileira. Esta é

uma rubrica que não se encontra em bibliografias especializadas.

Não havendo uma bibliografia sistematizada sobre o tema, fez-se necessário

recorrer a textos que tratam de assuntos correlatos, tais como reforma

administrativa, pollticas públicas, processo decisório, orçamento, transição polltica,

papel do Estado e outros.

A falta de opções entre várias definições ou conceitos elaborados sobre a

expressão ·descontinuidade administrativa·, o recurso foi tentar, na medida do

possfvel, elaborar uma concepção própria, certamente questionável e limitada, para

ser utilizada neste trabalho.

Os textos sobre administração pública freqUentemente se referem à

descontinuidade administrativa como um processo de interrupção de projetos,

programas, obras e serviços, causado pela mudança dos dirigentes das instituições

públicas, principalmente ao serem eleitos novos chefes do Poder Executivo, nos

seus diferentes nfveis.

Teixeira e samana'. ao se referirem à fraqueza do planejamento público,

consideram que a insuficiência do planejamento abrangente e a descontinuidade

são marcas da administração pública brasileira:

"... 0$ planos H altel8m a cada mudança de governo devido é alta
Instabilidade das equipes técnicas. (...) NIo há coe~ncla entle dessflo3 e
metas de uma administl8Çlo e daquela que a MIgUe, redundando em
desgaste, petd8 da iniciativa, roptUI8Sno processo decl$Orial e quebl8 de

1 TEIXEIRA, Hélo Janny & SANTANA, Solange Maria. 'Modelo de Gestto Púbica para a
Administraça10 Direta e Indireta do Estado de S.Paulo: Diagnóstico e Proposiç6es", FEAlUSP,
jun.1991.
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investimentos. (...) DIII a necessidlJde irrecusével de se expsndir a
discussão dos planos orient8dores ds lIÇão govemamental 80 público
interessado, isto é, toda a sociedsde. Os planos devem estar supolf8dos na
exeqüibilidlJde técnica e na tmnsparência dos critérios de escolha de
sltemBtivas" (Teixeim & Ssntana, 1991, pp. 3-4).

Em outro trecho, os mesmos autores se referem à ingerência do fator

polftico na máquina administrativa:

'"A influência indevida do feto, polltico nos mecanismos de edministraçlo
interfere, freqüentemente nas pollticas de recursos humeoos e materiais, de
distribuiçlo e aJoc1lÇ1ode recursos, etc., retlmndo muitas vezes a Inicietiva
do corpo técnico e edministretivo eles instituiç6es (...). A expresslo meis
clam disso é a rotllÇlo dos quedf03 superiores, palflcularmente eles
empresas estetais, e as soluç6es de continuidtlde a cede perlodo de
muelençagovemsmenta/. (...r (Teixeim & Santana, 1991, p.7).

Esses e outros textos, no entanto, não ressaltam o fundamento ideológico

que embasa essas interrupções, embora levem em conta o fator polftico dessas

mudanças, porque consideram a descontinuidade administrativa como um

procedimento administrativo normal que costuma acontecer, todas as vezes em que

ocorrem mudanças de dirigentes nos órglos ou em suas unidades. Um dos poucos

textos que trazem referência ao aspecto ideológico é o texto de Ribeiro & Camargo

(1993):
"...percebe-se que o Inicio, retotnEldaou parallsllÇlo de obras polfmicss ou
de grande pode slo determinados pelo cunho ideológico e polltico ele
edminist~1o municipal, que representam diferentes prioridBdes de
governo,,2.

Peter Spink3, escreve que

'"a expresslo 'continuidade e descontinuldBde edministtaliva' refere-se 80S
dllemes, práticas e contradiç6es que sUlT}emna Adminlstraçlo Pública,
Direta e Indireta, a cede mudtlnça de governo e a cede tlOCade dirigentes".

2 RIBEIRO, Carlos AC. e CNvMGO, Manuela L.G. Obras púbicas: a polttica do stop and go, In
O Estado de S.Paulo, 03.05.1993, Economia, p.2.
3 SPINK, Peter. Continuidade e descontinuidade em organlzaç6es púbicas: um paradoxo
democrático, In CADERNOS FUNDAP. S.Paulo, Ano 7, N° 13, abrtl87. p. 57.
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Esses autores parecem ocupar-se do fato de que cada dirigente Imprime

sua marca. sua forma de administrar (autoritária. democrática). suas rotinas de

trabalho. seus planos de ação e novas tecnologias.

Mas dentro de um mesmo governo ou de governos de mesma coloração

ideológica e polftlca. a mudança de dirigentes acarreta uma mudança nas rotinas

administrativas dos órgãos e não no modo de conceber e realizar as finalidades

daqueles órgãos. Podem ocorrer interrupções em obras e serviços que vinham

sendo implementados por este governo. por falta de recursos, pessoal ou pela

conjuntura do momento. que poderá levar a Superior Administração a determinar

outra prioridade; e essas mudanças não são devidas a divergências de concepção

ideológica.

A noção de descontinuidade administrativa com que se pretende trabalhar

nesta dissertação. destaca a concepção ideológica e polftica do dirigente eleito.

fundamental, para o entendimento do papel do Estado, de onde deriva o conteúdo

e a forma de sua Intervençãobem como do tipo de relacionamento que estabelece

com a burocracía«e com a sociedade.

Trata-se da descontinuidadeadministrativa que tem origem na alternância do

poder, possibilitada nas democracias através de eleições diretas para a escolha

dos representantes da população no Legislativo e no Executivo. A expressão

alternáncla no poder é aqui utilizada para quando governantes de concepções

poHtlco-ldeológlcasdiferentes. eleitos pelo voto direto, ascendem ao poder. o que

configura a alternância. pois a elelçlo consecutiva de governantes de mesma

orientação polftlca e Ideológica representaria continuidade e não alternância no

poder.

4 Utilzou-se o termo burocrscis. nesta dissertaç.o, para designar o corpo permanente de
funcionários de carreira. de nlvel superior. com condiçc1es de participar das decisc1es do governo.
formulando e implementando polttlcas púbicas.
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Adaptando as Idéias de Oszlak5, pode-se dizer que, cada novo governante

eleito, com projeto poUtlcoBdiferente, se propõe a alterar a correlação de forças

na sociedade, pela necessidade de consolidar as suas bases sociais de

sustentação. Isto também é verdadeiro com relação às forças existentes no interior

do aparelho do Estado.

De acordo com o senso comum, ou saber popular, como denomina Osztak,

as polfticas públicas, que são a materialização do projeto polftlco do governante

eleito, são
-:.. em SUlJforrnulaçAo - lJ expresslo pufIJ e genuinlJ do interesse gefIJl d8

sociedade, potqUe SUlJ /egitimidBde decone de um plDCesso /egis/lltivo
democrático ou d8 lJpliclIÇlo de critérios e conhecimentos tecniclJmente
f8CionlJis ptJfIJ lJ soluçlo dos prob/emtJs socieis: Por outro ItIdo, (...) lJ

implementaçAo desSlJSpoliticlJS tem IUgBr no flmbito d8 bulDCf8CilJ esttJtlJ/... "
(OszllJk, 1982, p. 20).

O polftico eleito, ao ascender ao poder, é pressionado a Implantar seu

projeto polltlco através da estrutura organizacional e da burocracia já existentes,

moldadas para atender ao projeto polltlco do governante que o antecedeu. Ao

tentar adequar a máquina administrativa à Implementação de seu projeto, pode

causar alterações de jurisdições, hierarquias e competências, afetar direitos

adquiridos e modificar situações de poder estabelecidas dentro das Instituições

estatais.

As sucessivas adaptações impostas pelas mudanças de projetos polftlcos

dos governantes eleitos, levam a burocracia a desenvolver comportamentos que

50SZLAK, Oscar. Polltlcas Púbicas e Regimes Democritlcos: Reflex6esa Partir de Algumas
Experifncias Latino-Americanas, in Revista de Administraç'o Púbica, Rio de Janeiro,
janlmar.1982, p. 28 .
õOszlak diz que ·seria err6neo atribuir a uma classe ou setor da sociedade a imaginaçAo, a
eeerênela e, sobretudo a capacidade hegem6ntca necessária para elaborar um projeto polttlco ou
modelo de organizaçAo social com o qual pudesse lançar-se à tomada do poder e a ocupaç'o do
Estado para implementá...,. AtJ empregar este termo reftro-me antes • possiblldade de detectar -
sem suspeitar da vontade dos agentes - os elementos normativos subjacentes à práxis social, isto é,
aos modelos aos quais se ajustam efetivamente as relaç6es de produç'o, a alocaç'o de recursos
produtivos, a distribuiça10do excedente social, a organizaça1oe exerclcio do poder polltico ou a
propriedade dos meios de produç'o. Na medida em que estes modelos refletem um marco
normativo da aç'o social, podem ser interpretados com as ressaws apresentadas - como o projeto
polltlco da coalz'o dominante·.
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tenderão a ajustar-se mais à lógica dos seus Interesses do que à lógica da decisão

polltica que os afeta. Esses comportamentos são vistos pelo novo governo como

resisténcias, inércias ou patologias, enfim, bloqueios burocráncos a serem

removidos, através da Introdução de novos rearranjos e adequações. Estabelece-

se ai, como que um circulo vicioso, em que cada novo governante, com projeto

polltico divergente, necessita Mreinventar"o aparelho estatal mais adequado aos

seus propósitos.

Carlos Estevam Martlns7, tratando dos defeitos das reformas

administrativas, diz:

"...ellls p6em demssisdll IJnfllse nll idélll dII descontinuidade. Seus
promotores dizem bIIstll 110status quo e, 11psttir deste gesto grandiloq(Jente.
se IlInçllm 11fszer tlllhas que Bfetllm, indlscrlminsdllmente. 11tudo e 11todo.t -
pessoas. eststutos. prMiCll3, estroturas. Sllbete3 BCumulsdos. orientaç6es
vlI/oretivllS e disposiç6es compottllmentllls - nll vI esperança de extirpsr o
pssstldo por meio de ações cirúrgicas".

Se a função precípua do Poder Executivo, e portanto, do governante eleito

que exerce este poder, é a de implementar pollticas públicas, materialização do

seu projeto polltico, a sucessão de governos com projetos pollticos distintos, causa

invariavelmente mudanças nos rumos das polfticas públicas implementadas pelo

Estado.

Pode-se conceber a noção de descontinuidade administrativa, portanto,

como as mudanças nas pollticas públicas implementadas pelo Estado, mudanças

.estas decorrentes da substituição do governante por outro de concepção polltico-

ideológica divergente. Essas mudanças nas pollticas públicas implicam desde

mudanças nas prioridades setoriais de investimentos, até mudanças na estrutura

organizacional do aparelho estatal, interrupção e retomada de obras e serviços,

7 ~T'NS, Cartos Estevam. Cinco puntos acerca de la modemización de la administración púbica
en Brasil; in Reforma y Democracia, Centro Latlnoamericano de Admlnlstraclón para ai
Dasarrolo, Caracas, n° 1, jan. 904, p. 172.
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tomada de decisões e Implementaçfto de programas e projetos, com ou sem a

participação popular e de funcionários .

A descontinuidade administrativa não é tão visfvel à população, a qual de

modo geral, avalia o desempenho de uma admlnlstraçfto local através de

parâmetros como a eficiência do transporte coletivo, a coleta do lixo, o

funcionamentode equipamentos sociais como escolas, creches e postos de saúde,

varríção e eficiência do serviço de 'apa-buraco· das ruas. A execução de grandes

obras viárias parece servir ainda de parâmetro para avaliar o desempenho de uma

adminlstraçfto, haja vista a elelçãc do atual prefeito da cidade de São Paulo.8

Além dos efeitos sobre a eficiência no provimento de serviços púbUcos, há

ainda outros Impactos causados pela alternância no poder dos governantes, que a

grande maioria da população não chega a levar em consideração. São os impactos

causados no interior da máquina administrativa e na relação que se estabelece

entre o governo e a sociedade.

No interior da máquina, ao final de uma gestão, só para citar um exemplo,

ocorrem algumas práticas e costumes dos governantes, chamados de -armadilhas

para o governo segulnte"9:

. assumir gastos multo acima dos recursos dlsponfvels, principalmente na

contratação de grandes obras, comprometendo recursos do primeiro ano da

execução orçamentária do governo seguinte;

. pagamento atrasado de empreiteiras e fornecedores de material de

consumo; a falta de credibilidade dos munlcfplos enquanto compradores e

contratantes de serviços traduz-se na redução do número de fornecedores e

prestadores de serviços, com a consequente elevação dos preços e Imposlçfto de

regras por parte daqueles que continuamparticipando das licitações;

8 o atual prefeito Paulo rvtaklf é conhecido como realzador de grandes obras viárias.
9 KHAJR, Amlr; "Orçamento e Finanças: o que encontramos·, S.P., 1992 (mimeo).
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estoques zerados de material de consumo;

salários atrasados ou defasados do funcionalismo, implicando no

desenvolvimento de complexos processos de negociação.

Na transição entre governos com projetos polfticos diferentes, inúmeros

outros tipos de práticas impactam a máquina e o relacionamento entre o governo

municipal e a população, tais como:

· substituição dos funcionários que exerceram cargos de confiança no

governo anterior, e sua transferência para outras unidades de trabalho, outros

nívets de governo ou mesmo para o Legislativo;

· eliminação de projetos da administração anterior, para demarcar a

mudança de governo;

· retirada do Legislativo, de projetos de lei encaminhados pela administração

anterior;

mudança da logomarca nos papéis e documentos produzidos;

proibição da utilização de documentos produzidos na administração

anterior.

A questão fundamental que se coloca é que cada novo governante, pelo fato

de ter sido eleito pelo voto direto, pensa possuir, automaticamente, o aval para

realizar, sem a participação da sociedade, aquelas mudanças, que muitas vezes,

causam prejuízos aos interesses da população.

1.2. Descontinuidade administrativa no contexto da abertura democrática.

A abertura democrática que possibilitou a alternância no poder, e, ao mesmo

tempo, o questionamento da sociedade sobre as ações do governo, permite trazer

à tona a prática da descontinuidade administrativa, como um problema polftico-
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poUtlco-adminlstrattvo da democracia, que também deve ser fiscalizado e

controlado pelos cidadãos. O Estado já não pode ser concebido como uma

entidade monolftica a serviço de um projeto polftlco invariável, mas deve ser visto

como um sistema permeável, Internamente diferenciado e que reflete demandas e

contradições da sociedade eM/. Existe, no selo do aparelho estatal, a reprodução

do processo de negociação e compromisso, de alianças e confrontações,que se

desenvolveno âmbito da socledade.1o

A expansão, diferenciação e especialização das Instituições estatais são

conseqüência da Intenção dos governantes de resolver a quantidade crescente de

problemas apresentados pelo desenvoMmento contraditório de uma sociedade que

se fraclona e se toma cada vez mais complexa. Dertva também das tentativas de

cada governante Implementar seu projeto polftlco. As sucessivas adições,

reagrupamentos e fracionamentos do aparelho estatal, no entanto, tendem a

produzir uma dispersão Institucional não-controlável. Cada unidade, tende a criar

uma dinâmica própria, orientando suas atMdades de acordo com critérios setoriais

ou funcionais rfgldos, e freqUentemente perde de vista Interesses e valores sociais

mais transcendentes. Isso reduz a possibilidade de coerência Interna entre o

conjunto de polftlcas públicas que o Estado procura Implementar. Como conseguir

então, resultados compatfvels com os objetivos Inicialmente fixados? Isso não

depende exclusivamente do comportamento burocrático, mas também da reação

da sociedade frente a estes comportamentos.

No entanto, o comportamento da sociedade na transição para a democracia

é também complexo e contraditório.

10 OSZLAK, 1982, op. clt., p. 29.
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É grande o contraste entre as expectativas e as esperanças depositadas no

processo de transição para a democracia e, por outro lado, a realidade e práticas

de um sistema institucional herdado do regime anterior. Como escreve Jelin11:

"... não há uma relação linear automática entre o funcionamento formal das
instituições democráticas e a democratização da sociedade, seja esta
definida em termos da crescente eqüidade da participação e do controle
pela cidadania ou a ampliaç80 de direitos. Para além disso, um sistema
democrático não assegura atores e práticas democráticas ou a prevalência
de ideologias democráticas, As relações e as seqüências temporais S80
contingentes e às vezes erráticas; os processos são lentos e não
necessariamente unidirecionais. Os resultados não implicam a operaç80 de
mecanismos automáticos, mas são sempreprovisórios e incertos, na medida
em que são o resultado de lutas sociais continuas, em torno da distribuição
do poder e de outros recursos sociais valorizados (...) ".

A passagem do regime autoritário para o democrático deveria constituir-se

em marco significativo de descontinuidade administrativa, pois os padrões de

intervenção do Estado autoritário deveriam ser paulatinamente substituídos por

outros padrões mais adequados ao regime democrático.

Com referência aos regimes autoritários diz Linz (1979)12 que se tratam de:

"Sistemas pollticos com pluralismo polltico limitado, (...), sem ideologia
orientadora e elaborada, mas com mentalidades distintas, sem mobilização
polltica extensiva ou intensiva, exceto em alguns pontos do seu
desenvolvimento, e no qual um líder ou, ocasionalmente, um pequeno grupo
exerce o poder dentro de limites formalmente mal definidos, mas, na
realidade, bemprevisíveis".

São regimes que excluem do poder as organizações independentes e

autônomas das massas, que exigem uma participação maior nas vantagens da

sociedade, particularmente trabejhadores, lavradores e camponeses

desprMlegiados. Tais regimes garantem um papel relevante para os militares e

11 JELlN, Eizabeth. Construir a cidadania: uma visão desde baixo; in LUA NOVA, n033, CEDEC.
S.P., 19~, pp.42"'(3.

12 LINZ. Juan. Regimes Autoritários. "Regimes Autoritários Burocráticos Miitares". in O Estado
Autoritário e Os Movimentos Populares; Guilermo O'Donnel .. , (et al.); Conferência sobre
História e Ciências Sociais. UNI~; Paulo Sérgio Pinheiro (coord.), Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1979, pp. 154-155.
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burocratas em condições de reforçar aquela exclusão e implementar procedimentos

que ImpedirAo a manlfestaçAo das camadas exclufdas. FreqUentemente nesses

regimes, serão também limitados o poder, a capacidade de organizaçAo e a

autonomia das elites prMlegiadas (dos negócios, grupos profissionais, capitalistas

estrangeiros, mesmo as igrejas).

Segundo Llnz, esses regimes surgem depois de um perfodo de mobllizaçAo

mais ou menos Intensa da camada desprMleglada, sendo tal mobllizaçAo vista

como ameaça revolucionária. Portanto, os regimes autoritários surgem como

proteção aos próprios dirigentes e às camadas sociais mais prMlegladas em

termos sócio-econOmicoscontra as eldgênclas revolucionárias radicais dos menos

prMleglados. A elite tradicional poderá participar com uma parcela do poder,

dependendo de suas forças. O desenvoMmento econOmlcodeterminará o grau de

partlclpaçAo dos detentores dos meios de procução na coallzAodominante.

Apesar do caráter reacionário e conservador de seus participantes, não é

improvável que regimes autoritários Implementem polftlcas de bem-estar social e

desenvoMmento econOmlcoque venham a ameaçar ou limitar os Interesses dos

econOmicamente prMleglados e poderosos. Os limites impostos às camadas

econOmicamenteprMllegladas e as dificuldades colocadas à livre artlculaçAo dos

Interesses dos atores da classe média, principalmente dos setores Intelectuais,

burocráticos e até das forças armadas, levam esses regimes a uma sltuaçAo

paradoxal: sua estabilidade é mais ameaçada pelas camadas que os levaram ao

poder e que dele se beneficiaram do que por aquelas camadas exclufdas do poder.

De acordo com stepan», a IIberallzaçAo do regime autoritário brasileiro

começou no Interior do aparelho do Estado, seguida por algumas Instituições da

própria sltuaçAopoUtlcaautoritária. Segundoeste autor:

13 STEPAN, Alfred. Introduçto, in Democratizando o Brasil; A Stepan (org); Skidmore, T.E ... (et
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"8 Iibemliz8Ç1o foi o produto de um relBCionsmentodislético entre o governo
e s oposiçjo. Os militsres que eram s fsvor dII sbel1ura precissvsm Elgir
cautelossmente, por medo de provocar os -linha-dura". Suas abel1uras pam
a oposiçlo estsvsm planejsdBs pam timr do campo os elementos
«responsáveis",demonstrando desse modo que hsvis modellKJos prontos
pam cooperar com o governo. Ao mesmo tempo, s oposiçlo pressionsvs
constsntemente o governo para BCabarcom os excessos arbitrflnos, e desse
modo relembmr os militares de que seu papel njo tinha legitimidBde.
Enqusnto isso, os modellKJosdII oposiçlo tinham que recotd8r ElOS f8dicais
que eles estariam nas mSos dII -linha-dura" caso se excedessem. Esse
relBCionsmento intrincBdo funcionou com sucesso por hsver um consenso
entre ambos, militares e civis, a fsvor de um retorno a um sistema polltico
(quase) abel1o.{...r.

Ao refletir sobre as poUtlcas públicas em um contexto de transição

democrática, O'Donnell14 diz que é possfvel observar-se algumas mudanças: a) no

próprio processo decisório; b) no contexto das decisões; c) no processo de

implementaçAodas poUticaspúblicas; d) nas próprias agências públicas.

Diz esse autor que é mais fácil a passagem formal de um regime autoritário

para o democrático constitucional, pelo restabelecimento de eleições diretas, do

que a ocorrência de mudanças substantivas e consistentes no comportamento do

aparelho de Estado, no sentido de acompanhar, de alguma forma, essa mudança

de regime..

Obviamente, diz O'Donnell, a mudança de regime não acaba com as

relações autoritárias de dominaçAo existentes historicamente e que foram

reforçadas pelo regime autoritário. As razões disso se encontram no próprio

aparelho de Estado, em parte, pelas dificuldades em mudar os hábitos e

comportamentos já estabelecidos na burocracia que continua de um regime para

outro; em parte, porque dentro dela estão representados interesses sociais

81.), Rio de Janeiro, paz e Terra, 1988, p.10, p. 71.
14 O'DONNELL, G. Reflex"es Comparativas sobre Polltlcas Púbicas e Consoldaçjo Democrática,
in O Estado e as Pollticas Púbicas na Transiçí10 Democrática; Alexandrina Sobreira de fo.1oura
(org.), S.P., Ed. Revista dos Tribunais, 1989, pp. 390-396.
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conservadores e/ou ligados ao regime autoritário que reforçam e reproduzem

relações de dominação de classe na sociedade.

A curto prazo há uma coexistência entre um regime democrático e um

aparelho de Estado que continua funcionando da mesma forma autoritária em que

funcionava anteriormente. Um indicador de avanço democrático seria a

representação institucionalizada dos setores populares, excluídos no regime

anterior, nos diversos níveis do aparelho estatal. Nesse sentido, os avanços ou

retrocessos na democratização implicam num processo de institucionalização, que

passa pela criação de instâncias de representação dos setores populares junto ao

Estado, mas, garantindo-se autonomia por parte dos representantes em relação ao

Estado.

Este é um dos aspectos que se pretende verificar na análise das duas

administrações paulistanas, para saber até que ponto essas administrações

contribuíram para o processo de democratização.

Outra observação de O'DonneJ/diz respeito à área das polfticas sociais:

"... dentro do aparelho do Estado, a politica social é o lugar do impulso
generoso de muitos para retificar as brutalidades sociais do regime
autoritário precedente, do desejo de aplicar conhecimentos profissionais que
tiveram poucos espaços durante o regime autoritário, e da motivação de
saberes e militâncias que vêem nas áreas da pol/tica social o campo
privilegiado de esperanças e esforços, para dar consistência em termos de
justiça social às paixões e esperanças que os mobilizaram na luta conts« os
regimes autoritários. Isto gera inevitavelmente processos muito confTitivos
com segmentos burocráticos [que são} programados para a dispensa de
pol/ticas sociais baseadas em pressupostos patemalistas, eotomenos e
verticais ... ".15

Esta observação permite também estabelecer outro critério para identificar

os avanços no processo democrático, implementados pelos governos eleitos: a

15 O'OONNEll, G, op. cit., p. 394.
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pnorízação das poHticas sociais, as quais, como se verá, foram atingidas pela

descontinuidade nas administrações examinadasna presente dissertação.

1.3. Burocracia e PoUtlcos.

o primeiro Impacto da mudança de governo sobre a burocracia é a

substituição dos dirigentes dos órgãos públicos. Dois tipos de critérios são

utilizados para essa substituição: critérios polltlcos ou critérios técnlco-proflsslonais.

Em alguns casos esses dois critérios podem estar presentes em uma mesma

pessoa. Mas. habitualmente, os critérios polftlcos prevalecem nos cargos do

primeiro escalão, e os técnlco-proflsslonais nos postos mais marcadamente

técnicos.

A Importância dessa substituição é clara. Os dirigentes do primeiro escalão

são como extensões do chefe do executivo, sendo polftlca a base de sua

legitimidade na organização, pois eles representam o chefe do executivo e

compartilham do seu poder. São escolhidos pelo dirigente eleito para promover a

sua agenda; e em geral, são filiados ao mesmo partido polftlco. É Imperativo que o

nomeado seja leal a quem o Indica. O quadro mais elevado dos politicamente

nomeados constitui, frequentemente, um tipo particular de unidade do Executivo,

chamado gablnete1B.

O argumento fundamental em favor das nomeações polltlcas é que, se o

governo quer que suas orientações sejam compreendidas e seguidas, deve poder.

nomear as pessoas que lhe são ravoravels nos postos de maior responsabilidade.

16 LERNER, Alan W. Publc Administration: a reinterpretation of contemporary publc managementl
Alan W. Lemer and John Wanat, Prentice Hallnc., 1992, Capo2: A arquitetura da burocracia: as
variadas formas e funç6es das ag'ncias.
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Muitos problemas advêm das nomeações poUtlcas para os principais cargos

do governo. O mesmo problema deve ser analisado diferentemente do ponto de

vista do poUtlco eleito e do ponto de vista dos funcionários. Se a escolha das

pessoas de con1lançapode favorecer sob certos aspectos a implantação de um

projeto polltlco, pode também trazer efeitos perversos, tais como: a desmotvação

dos funcionários de carreira que não podem aspirar a cargos mais elevados por

falta de uma aliança poUtica; ou ainda mais fundamentalmente, as resistências

ImpUcitas ou expUcitas de funcionários com concepções poUtlcas totalmente

opostas às do governante eleitoY

A primeira conseqüêncla da mudança de governo no aparato estatal,

traduz-se na construção de uma relação nem sempre harmoniosa entre o polftlco

eleito e a burocracia. Aamblguldade das regras democráticas com relação à

burocracia nos palses democráticos pode produzir não apenas con11itosde papéis

entre ambos, burocratas e poUtlcos,mas também tensões e disputas entre eles.

Para se assegurar um mlnlmo de comunicação entre o poder poUtlco e a

burocracia seria necessário, de InIcio, que suas responsabilidades ficassem

explicitadas. O corpo permanente de funcionários não deveria ser responsabilizado

por fatos que resultam da atitude do poder polltico. Multas vezes, um setor da

burocracia não consegue fornecer bens e serviços de sua responsabilidade em

quantidade e qualidade desejáveis, pela falta das condições que a alta

administração deveria proporcionar; mas Isto é visto pela sociedade como

ineficiência dos funcionários, e não como uma,limitaçãoImposta pelo poder poUtlco.

Um funcionamento do aparelho de Estado mais adequado ao regime

democrático, exige que o poder polltlco exerça sua autoridade na sociedade,

17 LESAGE, Mchel. 't.es relatlons entre Ie pOlNOlr poltlque e radmlnlstratlon-; In Rewe Françalse
d'Adminlstratlon Publque, n° 26, avriVjuin 1983, pp.281-286.
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representando realmente o Interesse geral, e mantenha "regras claras de jogo"

com o corpo estável de funcionários.

A nlvel municipal,o Prefeito e os Secretários são autoridades polltlcas, mas

os Secretários são ao mesmo tempo encarregados da administração e

responsáveis pela execução das decisões, sendo participantes diretos e

importantes da tomada dessas decisões.

Vários são os autores que tratam da relação entre polftlcos e burocratas".

No entanto, baseou-se a análise da relação entre burocracia municipal e polltlcos

nas duas gestões consideradas, em Joel D. Aberbach, Robert D. Putnam e Bert A.

Rockman19, pois esses autores delineiam 'Ipos" posslvels de relações entre

ambos, de forma bastante didática, possibilitando um referencial de análise das

gestões consideradas.

Esses autores consideram posslvel delinear quatro tipos de relação entre

polltlcos e burocratas, denomlnando-osde imagens:

Imagem I: PollticalAdministraçlo.

18 Ver entre outros, CAVALCANTI, Bianor S.; HEoBlOM, Karen; TERRY,larryo. O governo
Reagan e o Senior Executive Service: Uma tentativa de retomo à dicotomia Polltlca/Administraç'o,

in Rev.Adm. públ., R.J., janlmar.88; KlIKSBERG, Bernardo; A gerencia na d6cada de 90, in Rev.
Adm. Púbica, R.J., janlmar.1988, pp. 59-85; Hlll, larry B; lhe state of publc burocracy, M.E.
Sharpe, Inc., NY, 1992; COOK; Brian J., Clark: University, "Subordination or Independence for
Administrators? lhe oecision of 1789 Reexamined; in Publc Administration Review,
September/October 1992, vaI. 52, n° 5, pp.• 97- 503; H.AMllTON, David K-(Roosevel Unlversity);
"lhe Staffing Function in Ilnois State Government after Rutan", in Publc Administration Review,
July/August 1993, vai 53, n° ., pp. 381-386; DANIEL, Christopher (Kentucky State University);
"Curbing Patronage Wrthout Paperasserie, in Publc Administration Revi••• , july/august 1993, vai
53, n° ., pp 387-392.
19 ABERBACH, Joel; PUTNPM, Robert O; ROCKM6.N, Bert A. Introduction, in Burocrats and
Poltlcians in Western oemocracies, Harvard Unlversity Press, Cambridge, 1981, pp.• -23.
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A primeira teoria sobre a relação entre pollticos e burocratas era concebida

da forma mais simples: pollticos tomam decisões; burocratas, simplesmente,

implementam essas decisões.

Os primeiros teóricos faziam uma clara distinção entre a esfera da política e

da administração. Assim, nos Estados Unidos, por exemplo, Woodrow Wilson20,

escrevia:"A administraç§o fica fora da esfera própria da polltica .. Questões

administrativas nõo sêo questões pollticas ...". Para Frank Goodnow21 (na virada

do século), as funções do Estado estão divididas em:

- expressão da vontade pública (polltica) e,

- execução dessa vontade (administração)22.

Segundo os autores, o próprio Weber acreditava que esta era a relação

ideal entre pollticos e administradores, mas reconhecia que esta relação era

improvável, pois considerava a distinção entre decisões discricionárias (pollticas) e

não-discricionárias (administrativas), em última instância, indefensável: "Todo

problema, nõo importa qu§o técnico possa parecer, pode assumir significado

polltico e sua sotuçso pode ser decisivamente influenciada por considerações

pollticas"23

Além disso, dizem os autores, mesmo que o funcionário quisesse

simplesmente cumprir ordens emanadas de seus superiores (e há evidências de

que muitos funcionários desejam realmente limitar-se a isso), na prática, tal

comportamento é írnpossívet. Isto porque, muitas vezes, o polltico não é um

especialista, faltam-Ihe informações e, mesmo que as tivesse, não disporia de

tempo, para decidir sobre as inúmeras questões pollticas, técnicas e

administrativas com que se defronta no exerclcio do seu cargo.

20 apud ABE RB.AC H, op. cit., p.4.
21 apud ABER B.ACH, op. cit., p.4.
22 Nota: No texto citado, os termos administradores e burocratas são utiizados para designar os
funcionários civis de carreira.
23 apud ABE RB.AC H, op. cit., p. 5.
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Burocratas habilitados e experientes têm, cada vez mais, ganho Inftuêncla na

tomada de decisões, devido à complexJdade das questões tratadas pelo Estado

modemo.>

Pelo menos nas sociedades mais complexas, a relação contida na Imagem I,

não parece ser a mais adequada, na dMsão de trabalho entre burocratas e

polftlcos.

Imagem 1/:Fatosllnteresses.

Neste tipo de relação, tanto polftlcos quanto burocratas participam na

de1lnlção das polftlcas, mas suas contribuições são distintas: burocratas contribuem

com fatos e conhecimento; polftlcos com interesses e valores. Os funcionários

enfocariam a e1lcácla técnica da polftlca pública, enquanto os polftlcos enfatizariam

sua capacidade de dar respostas aos seus aliados mais relevantes.

Esta Imagem atribui ao polftlco a tarefa especial de. articular, balancear e

mediar reMndlcações diversas e Interesses divergentes; formulando, reformulando

e resolvendo conftltos sociais.

Nesta relação, o pressuposto é de que a burocracia seja politicamente

neutra, sendo os objetivos do seu trabalho baseados em uma concepção genérica

do Interesse público, objetivamente ftxados e julgados a partir de Informações

qualtncadas. O trabalho do polftlco reftete a concepção do Interesse público

baseado no direito dos Interesses conftltantes colocarem suas reMndlcações em

pauta.

No entanto, a crescente profissionalização e especialização dos polftlcos

sugerem que os burocratas não detêm o monopólio do conhecimento técnico. Mais

24 Reagan, no entanto, tentou retomar a uma forma de governo mais Imitada, onde o administrador
seja alguém incumbido apenas de implementar as polHicas das autoridades eleitas, correspondendo
à distinç.o entre polltica e adminlstraç.o (CAV.AlCANTI; HEDBLOM;TERRY, 1988, op. cit., p.S6)
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que isso, numerosos estudos têm chamado a atenção para o papel dos órgãos

públicos em mobilizar e mediar interesses setoriais.

Enfocando esta questão, Francis E. Rourke25 escreve que "em questões de

poder, o burocrata como o político precisa adular seus aliados (clientela) para

assegurar sua própria soorevtvéncte, e a tarefa de criar uma base contínua de

apoio público é uma parte indispensável da burocracia estatal." James B.

Christoph26 diz, também: "Como parte do trabalho do servidor civil é analisar,

verificar e estimar os custos das reivindicações dos grupos, e depois encaminhá-

las às tnstsnctes superiores de aectsêo, n60 seria natural se os administradores

não se identificassem, de alguma forma, com os interesses de suas clientelas, e

dentro do orçamento global do governo, n60 demandassem recursos em favor de

seus Departamentos, para atender a essas reivindicações".

Portanto, os burocratas não são politicamente neutros e os politicos, muitas

vezes, podem contribuir com conhecimentos e fatos para a definição das políticas

públicas. Já aqui, os papéis de ambos começam a convergir.

Imagem 11/:Energia/Equi/lbrio.

No tipo de relação, cuja imagem os autores caracterizam como

Energia/Equi/lbrio, ambos, burocratas e politicos estão engajados, politicamente,

na formulação das polftlcas públicas. A distinção entre ambos é que enquanto os

políticos articulam interesses amplos e difusos de indivlduos não organizados, os

burocratas medeiam interesses especlflcos e focalizados de clientelas organizadas.

Nesta visão, polfticos são apaixonados, partidários, idealistas e mesmo Ideológicos,

enquanto os burocratas são, em contraste, prudentes e pragmáticos.

25 apud ABERBACH, op. cit., p. 8.
26 apud ABERBACH, op. cit., p. 9.
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PoUtlcos procuram publicidade. apresentam temas inovadores. e energlzam

o sistema políttco, enquanto burocratas preferem gerenciar ajustes Incrementais e

provêem equi/lbrio polltic027. Nesta formulação o papel do poUtlco e do burocrata

se complementam. Na prática. no entanto. a formulação das poUtlcas ocorre de

forma dialética: tanto polfticos quanto burocratas devem levar em consideração as

implicações polltlcas e administrativas da adoção de uma polftlca pública. Por esta

razão. sensibilidade aos Interesses polltlcos é uma parte necessária ao trabalho do

burocrata. Mas a sensibilidade do burocrata está voltada para interesses

especlficos. pois seu mundo é definido pelos limites do seu Departamento. e.

portanto. os Interesses da clientela organizada do Departamento. são os

prioritariamente enfocados. O papel do funcionário cMI coloca-o frequentemente

em contacto com a clientela do seu Departamento. através de comissões mistas

consultivas. Instltuldas em muitos governos democráticos. para Implementar

políticas públicas.

É importante registrar algumas limitações nesse processo administrativo de

agregação de interesses:

1. Em primeiro lugar. os Interesses desorganizados são amplamente

ignorados. Normalmente. devido à escassez de tempo. recursos ou

mesmo. à limitação da estrutura organizacional. a administração busca

Informações consideradas relevantes para a formulação das poutícas,

somente. junto aos grupos de Interesse organizados.

2. Em segundo lugar. habitualmente. Inexiste uma articulação

funcional entre os diversos setores da burocracia. Portanto. o que

realmente ocorre não é uma formulação racional de políticas públicas.

mas incrementallsmo fracionado em termos de alocação de recuros e

27 Os autores esclarecem Hequillbrio". segundo Webster: "um estado de balanceamento entre
forças e aç6es que se op6em". (Aberbach, op.cit., p.9)
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serviços. Mediar Interesses dentro de um único setor é a maior

responsabilidade dos burocratas, mas agregação de Interesses

intersetoriais é, tipicamente, terreno dos polfticos.

3. Em terceiro lugar, os burocratas tendem a considerar a correlação de

forças sociais eXistentes na sociedade como constante, enquanto os

polfticos pensam mudar esta correlação. Os polltlcos mantêm contatos

mais amplos e sua habilidade enquanto polftlcos capacltam-nos a mobilizar

uma gama maior de potencialidades para desestabllizar a correlação de

forças polftlcas extstente na sociedade.

4. Em quarto lugar, uma outra diferença entre burocratas e polftlcos

que têm sido observada, diz respeito ao temperamento. Polltlcos - ao

menos, muitos deles - têm Ideais e paixões partldérlas em um grau multo

mais elevado do que os funcionérlos cMs.

Essas limitações afetam, de algluma forma, a formulação de polftlcas

públicas.

As demandas que devem entrar na agenda do governo, chegam de formas

diferentes para burocratas e polftlcos. A burocracia costuma propor polftlcas,

formulando um diagnóstico, a partir da observação do desenvoMmento em campo

das polftlcas Implementadas; do contacto com a clientela, ou do feedb8ck

produzido pelo programa em operação. Os polftlcos, por outro lado, são mais

sensfvels aos descontentamentos públicos mais difusos. A concepção poHtlca de

que é portador, leva o poUtlco a analisar a dlscrepAncla entre a realidade social e

seus ideais polftlcos, enfocando na agenda pública, problemas derivados de

prínclplos 1I1osóllcos, tais como a Igualdade e eqOldade sociais, revendo a questão

das prioridades públicas, sob a luz de valores e príncíplos mais gerais. Para os

burocratas, a formulação e Implementação de polftlcas públicas Implica em corrigir
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e aperfeiçoar as polfticas já existentes, mais do que em começar alguma coisa

completamente nova.

Imagem IV: O puro h/brido.

As três primeiras Imagens sugerem um progressivo grau de sobreposlçãc

entre os papéis do burocrata e do polltico.

A Imagem IV, especulam os autores, sugere que, o último quarto do século

XX está testemunhando o virtual desaparecimento da clássica dlstlnçAo entre os

papéis do polftlco e do burocrata, produzindo o que poderia ser chamado de ·puro

hfbrldo"28. Em resumo: estaria ocorrendo a burocranzação dos polftlcos e a

polltizaçAo da burocracia. Haveria, portanto, uma tendência à convergência de

papéis, principalmente pela expansão das assessorias legislativas para

contrabalançar a crescente Inftuêncla do poder executivo. Essas assessorias

parlamentares estariam se especializando e se envolvendo, cada vez mais, na

formulaçAo das polltlcas públicas. A relação contida na Imagem IV, vem, segundo

os autores, associada ao perfil do Estado contemporâneo.

Esse último tipo de relação entre burocratas e polltlcos parece não estar

ainda suficientemente elaborado pelos autores, que resumem a descrtçãc da

relaçãc em -burocratlzaçAo dos polftlcos e polltlzaçAo dos burocratas", sem

esclarecer como isso se daria. Introduz também o legislativo não considerado nos

outros tipos de relação, talvez sugerindo que esse poder, vem ganhando Inftuêncla

sobre o Executivo, assessorado por especialistas que tendem a Influenciar na

rorrnulação das polftlcas públicas.

28 Parece contraditório juntar em uma única expresslo o '11lbrido" e o "puro". A expresslo sugere
que os autores quiseram reforçar a n'o prepondertncla de nenhuma funç'o especifica dos dois
grupos na formulaçlo das politicas púbicas. Portanto, haveria uma fuslo de papéis dos burocratas
• dos polltlcos, neste tipo d. relaç'o.
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Esclarecem os autores que o formato organizacional dessa tendência à

convergência de papéis entre burocratas e polftlcos varia de pais para pais. Dão

como exemplos a França, Alemanha e a Grã-Bretanha.

No padrão francês, são funcionários civis brilhantes e ambiciosos que são

recrutados para o gabinete ministerial, onde suas habilidades polftlcas são

buriladas e alguns anos depois transformam-se em elite polftlca (tipicamente,

embora nem sempre, nas fileiras do partido no governo). Na Grã-Bretanha e na

Alemanha, os precursores do puro hlbrido pode ser encontrado na Introdução dos

simpatizantes polítlcos "de fora" (do aparelho estatal) em posições antes

reservadas aos funcionários de carreira.

No Alemanha, é comum os funcionários civis serem membros ativos de

partidos polltlcos, assim como sua presença é slgnlftcativa no Pariamento.

Esses fatos demonstrariam, segundo os autores, a necessidade sentida

pelos pollticos eleitos de contar com dirigentes que combinem conhecimentos

especializados com compromisso polftlco.

A descrição dos tipos de relação que se estabelecem entre os burocratas e

polftlcos, e que poderiam estar coexistindo nos diversos órgãos públicos dentro de

uma mesma gestão, orienta a análise das gestões de Jânlo Quadros e Luiza

Erundlna, permitindo a verificação da predominância de um ou outro tipo de

relação.
O tipo de relação que um governante e seus prepostos (os polftlcos

nomeados) estabelecem com a burocracia também é determinado pela sua

concepção polltlco-Ideológlca, dai o Interesse em Identlftcar essa relação nas duas

gestões.
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CAPíTULO 11- PERFil IDEOlÓGICO DE JÂNIO QUADROS E lUIZA ERUNDINA.

Este capítulo tem como objetivo traçar o perfil ideológico e o momento

histórico-político da eleição dos prefeitos Jânlo Quadros e Luiza Erundina. São

elementos que, entre outros, condicionam e embasam a ação desses prefeitos na

condução da administração municipal.

2.1. Momento hlstór1co-polítlco da eleição de Jânlo Quadros.

o restabelecimento das eleições diretas para os prefeitos das capitais e dos

municlpios antes considerados áreas de segurança nacional ocorreu em maio de

19851. No dia 15 de novembro desse mesmo ano realizaram-se as primeiras

eleições para os prefeitos dessas localidades, após o regime militar.

No Munlclplo de São Paulo, concorreram, então, três candidatos,

representando forças poUticas bastante distintas: à direita, JAnio Quadros, lançado

pela coligação PTB-PFL2; ao centro, Fernando Henrique Cardoso do PMOB3,

tentando corporificar as concepções da Nova República e o esplrito das -diretas-

já-, e à esquerda, Eduardo Suplicy pelo PT4, representando as correntes que

haviam sido contra a concepção tancredista de uma transição negociada, sem

rupturas>

JAnio Quadros foi eleito com 37,5% dos votos, com uma margem de apenas

3,5% sobre Fernando Henrique Cardoso, apesar de muitos terem acreditado que,

1 Em maio de 1985, o Congreso Nacional aprovou a Emenda Constitucional n° 25, extlngolndo o
Colégio Eleitoral.
2 PTB - Partido Traballlsta Brasileiro; PFl - Partido da Frente liberal
3 PM:>B - Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
4 PT - Partido dos Traballadores.
5U'MQUNIER. Bollvar e MJSZYNSKI. Maria Judith Brito. ·'ntroduç.o·, in 1985: O voto em S.o
Paulo; S.Paulo, IDESP, 1986.
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desde sua renúncia à Presidência da República em 1961, o retomo polltlco de

Jãnlo jamais seria posslvel pela via eleitoral.

A vitória de Jãnío parece ter-se definido nos últimos dias antes da eleição,

pois os resultados das pesquisas pré-eleltorais apontados por alguns institutos,

davam a vitória a Fernando Henrique, enquanto outros davam a vitória a Jãnío,

sendo a diferença entre os candidatos pequena, podendo até mesmo ser

considerada como empate técnlcoB, expressando a polarização ocorrida nessa

eleição.

Desde 1974, quando foram realizadas as eleições diretas para o

conqressc', às quais concorriam apenas dois partidos, a ARENASe o MDB9, a

votação vinha se polarizando entre o sim e o nlo ao regime militar, transformando

as eleições em verdadeiros plebiscitos. O MDB representava o sentimento de

rejeição ao regime militar e a ARENA era o slmbolo do status quo, da aprovação

ao regime autoritário. A preferência dos eleitores pelo MDB foi crescendo de

eleição para eleição, pois votar nos candidatos do MDB significava dar um voto

simbólico de oposição ao regime, numa escolha bastante simples.

No entanto, após a reforma partidária de 1979, essa situação começa a

sofrer transformações, verificáveis já nas eleições diretas para governadores de

Estado, em 1982.

Em 1985, com a existência de vários partidos, sem contornos

programáticos e ideológicos bem definidos (à exceção do Partido dos

Trabalhadores), os eleitores vlram-se frente a uma escolha bem mais complexa do

6 FIGUEIREDO, Mlrcus F. Tabela: Pr6vlas Eleitorais e Resutados em Trfs Capitais -ln·As
pesquisas pré-eleitorais e as ·surpresas· pollticas·, in 1985: O voto em S.Paulo, Lamounier B.
~org), S.Paulo, IDESP, 1986, p. 134.

Os governadores eram eleitos indiretamente pelos legislativos estaduais enquanto as eleiç6es para
o Congresso eram diretas.
S ARENA - Alança Renovadora Nacional.
9 tvDB - Movimento Democrático Brasileiro.
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que a dos tempos em que a escolha era apenas entre dois partidos, com Imagens

partidárias mais definidas.

HOLNe nas eleições municipais de 1985, uma polarizaçao entre o PMDB

representando a luta pela reoemccrateacão, contra o retrocesso representado por

Jãnío Quadros que era apoiado por figuras como Delfim Netto e Paulo Maluf, do

PDS10.

o apoio dado a Jânlo por outros partidos conservadores, como o PDS e

PL11, além do PFL e PTB, tinha como objetivo enfraquecer o PMDB no centro

urbano em que ele era mais forte. Os partidos conservadores estavam temerosos

de que a vitória de Fernando Henrique em sse Paulo representasse a ccnsondação

do PMDB como grande partido de centro-esquerda, como se esse partido

estivesse em Vias de sedimentar uma hegemonia Incontestável caso safsse

vitorioso das eleições municipais.

Jânlo, por sua vez, representou o sentimento ant~governo, o ataque ao

desgaste administrativo do governo peemedeblsta (então no poder no Estado e no

Munlcfplo), levantando a bandeira da luta contra a violência urbana e a conseqUente

insegurança sentida pelos eleitores. Esta bandeira de luta se contrapunha à polftlca

de direitos humanos preconizada pelo governador Franco Montara, motivo de

descontentamento entre alguns setores mais conservadores da sociedade.

Essa tendência de oposlçao sistemática ao governo é referida por

-Meneguello e Alves12, da seguinte forma:

• s bibliogndis disponlvel sponts duss tend6nciss no compol1smento
e/eitof81dB cspitsl psulists: de um 1IIdo,um "oposicionismo sistemático", ou
seja, UfTIIJ tendéncis fsvorfIvel 80S psl1idos que se encontrem

10PDS- PartidoDemocráticoSocial.
11Pl - Partidoliberal.
12tvENEGUEllO,RacheieAlVES, RicardofvlárcioMartins.FfendfnciasEleitoraisem SeloPaulo
(19U-1985)., in 1985: O votoem Silo Paulo;lamounler,B (org.), S.Paulo,Idesp,1986, p. 91
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circunstancialmente em oposição ao govemo; de outro, uma maior
penetrsçio dos psnidos de oposiçêo nas áreas msis pobres da cidade."

Ferreira13 detecta uma visão dual da cidade de São Paulo por parte dos

paulistanos: uma cidade rica (Primeiro Mundo) e outra, miserável (Quinto Mundo).

Talvez isso explique o oposicionismo do eleitorado paulistano, pois como diz a

citada autora:

"Pode-se dizer que o fato de morar nums cidade que se apresenta
simultaneamente rica e misefÉNelcoloca o paulistano diante da necessidade
de apoiar iniciativas de canflter social que atendBm as catências t/picas de
"quinto mundo". Mas isso nio impede a msnifestsçlo do desejo de
investimentos urbanos e estéticos que se revenam no embelezamento e
engrandecimento de S.Psulo do "primeiro mundo"."

Huntlngton14 aponta o oposicionismo urbano como uma caracterlstica do processo

pollticc>eleitoral de países do Terceiro Mundo. dizendo ser essa uma tendência

crescente nesses países.

Isso aconteceria porque o exerclcio do poder é desgastante, principalmente

diante de um eleitorado urbano de grandes dimensões, como é o caso do Municfpio

de São Paulo. Mesmo se eleitos por uma grande maioria, os governantes não

poderiam responder a todas as expectativas criadas pelas promessas eleitorais.

De um lado. por se tratar de promessas que visam sobretudo a vencer as eleições.

e de outro. pelo fato de nesses palses, as demandas serem cada vez mais

crescentes. e os recursos insuficientes. o que sempre gerará insatisfações em

alguns segmentos da sociedade. cujas demandas deixaram de ser atendidas.

A vitória de Jânio Quadros demonstrou a importância desse referencial

oposicionista. bem como o retomo dos votos. principalmente dos eleitores das

áreas mais pobres, baseados em atributos pessoais (e não partidários) do

13 FERREIRA, Anna Luiza Sales Souto. Atitudes e comportamento do cidadilo pau.stano: a
cidade, as pollticas púbicas e o governo municipal-1a. fase; Instituto Póis, SP, 1993, p.41
(mimeo).
14apud tvENEGUEllO & ALVES. op. cit . ,Notas (1) - HUNTINGTON. Samuel P., A ordem polltica
nas sociedades em MJdança, S.Paulo, Ed. USP, 1975, pp. 439~.
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candidato. Jãnto sempre fez questão de se apresentar como desvinculado de

qualquer partido. Segundo lamounier & Muszynskl15:

"Mais do que Urntl obsessão ou simples retórica, o personalismo é também
Urntl estratégia eleitoral. Basta observar, a propósito, que quase a metade
dos eleitores jsnistas entrevistados declarou-se indiferente em relaçlo 80S

paftidos. (...) Além disso, 87" dos eleitores de Jânio Quadros explicaram
seu voto com base em critérios personalistas. "

Cardos016 diz que a ideologia que fundamenta a polftlca de JAnio é a

suposição da mais profunda identidade com o povo. Já antes de sua eleição para

Presidente da República, se pronunciava como aintérprete da vontade de um

povo».Assim, no seu primeiro comfcio da campanha à Presidência, ele dizia:

"Mais e rntIis eu me compenetrei de que o Todo-Poderoso nos destinou a
condições de um grande povo. Já temos em nós próprios os elementos de
um grande povo. Somos trabalhadores; somos honestos; acreditamos em
Deus; atendemos a princlpios rlgidos de moral; arntlmos a (am/lia;
veneramos o País que nos serviu de belfo. NIo temos preconceitos, não
temos prevenções, nllo temos ódios ... Um povo generoso, um povo bom, um
povo excepcional, um povo 80 qual eu me envaideço de peftencer"

Definição, antes de tudo, moral, em que ressalta: a crença, a honestidade, a

famflla, a Pátria, o trabalho.

Jânio denuncia o que chama de crise moral, que caracterizaria a atitude

fundamental da direção poUtica dos governos, eivada de corrupção, escândalos de

toda natureza, em que aparece «0 favoritismo, o fllhotismo, o compadrio sugando

toda a seiva da Naçlo e obstando o caminho aos mais capazes". A crise, pois,

encontra raízes na falta de austeridade. O sfmbolo da sua luta contra a corrupção -

a vassoura - torna-se o sfmbolo da campanha eleitoral janlsta.17

Jânio, portanto, dirigia-se à época, àqueles que se sensibilizariam com

esses valores. Em 1985, retomaria novamenteo mesmo discurso.

15L..6MOUNIER, B & tvtJSZYNSKI, Maria Judith Brito, op. cit., p.11
16 CARDOSO, Mriam Limoeiro. Ideologia do DesenvoMmento. Brasil: JK JQ; R.J, paz e Terra;
2a. ed.; 1978, pp. 287-288.
17 CARDOSO, M.L.. op.cit, pp.32"-325.
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A campanha [anlsta desenvolveu-se com base no decantado moralismo do

candidato, balizado por três máxírnas - HONESTIDADE, TRABALHO e

SEGURANÇA.

HONESTIDADE - vinculada ao uso correto da verba pública (de retorno ao

contribuinte do imposto pago, em serviços e obras), seria o contraponto à imagem

do polltico corrupto, que eleito "enriquece", envolve-se em "negociatas", só trabalha

para os seus próprios interesses ou no interesse de um pequeno grupo de pessoas

comprometidas com ele e não com os interesses da maioria, dando vazão à idéia,

muito difundida entre a população de que "nenhum polftico presta". Portanto, para

fazer frente a esses potttícos, Jãnío frisava a necessidade de se eleger um polltico

honesto, austero, sem compromissos com os polfticos ou partidos pollticos.

TRABALHO - que no discurso janista, nada tem a ver com a criação de

empregos, e portanto, de redução do índice de desemprego. O pressuposto é de

que as oportunidades de emprego existem para os que "querem" trabalhar.

Aparentemente, não existiriam para os "vagabundos e preguiçosos". Esse tipo de

explicação simplista objetiVava alcançar as camadas mais pobres, e portanto,

menos informadas, que teriam dificuldades em entender explicações complexas

sobre fenômenos sociais e sobre o funcionamento da economia.

SEGURANÇA - intrinsecamente ligada à concepção anterior; os que não

trabalham - "os vagabundos e preguiçosos" - seriam então, os "marginais e

assassinos" que promovem a desordem e a violência urbana e que devem ser

combatidos com enérgica repressão." O governo é responsãvel pela segurança

18Janio deu a seguinte resposta a um repórter do jornal O Estado de S.Paulo, em 30.06.85, quando
perguntado sobre as prioridades do seu governo: "Em primeiro lugar a questão da segurança. Hoje,
nós é que somos os prisioneiros e não os que estão no cárcere. Nós é que levantamos muros,
colocamos cacos de vidro, erguemos verdadeiras barreiras metálicas para que o criminoso não
adentre a nossa casa, enquanto, graças à Teologia da Libertação e aos direitos humanos, os que
se encontram nos presididos - geralmente construidos por mim - têm cama, comida, roupa lavada,
televisão, cinema e não sei o que mais, inclusive a visita de mutteres. De maneira que, logo, os que
estão do lado de fora vjo querer ir para o lado de dentro e os que estão do lado de dentro não vão
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da famUla honesta e trabalhadora. Os "bandídos" devem ser implacavelmente

combatidos. O governo, Isto é, Jãnío, escollhldo nas umas, através de sua

autoridade (à falta da qual decorre a Insegurança, segundo ele) garantirá

segurança à famllia paulistana.

Esse discurso era o contraponto à polftica de direitos humanos do

governador Franco Montara que tentou moderar a atuação da poHcia e extinguir a

ROTA19,preocupado com a violência policiaI. O discurso janlsta veio de encontra

aos anseios daquele segmento da população que crttlcava a poUtlca de segurança

do governador, dizendo que se ·protegia os bandidos· enquanto a população

ameaçada ficava desassistida. Dar a promessa de Jânlo de criar uma PoUcla

Municipal, que daria segurança aos munrclpes, ser bem recebida por esta parcela

da população. Esta competência, no entanto, pertence ao estado, sendo permitida

a nlvel municipal, a criação de uma guarda, responsável apenas pela Vigilânciados

próprios municipais (prédios e equipamentos ocupados pela administração

municipal). Mas, a população pouco conhece as atribuições de cada nívet de

governo, atribuindo ao ·governo·, genericamente, a competência pela sua

segurança pessoal e pela do seu patrimônio, não se importando sobre qual

instância tem a competência para Isso.

O que o janlsmo fez foi evocar certos valores tradicionalistas e sobretudo

realçar a demanda Já existente, no caso a segurança, contrapondo-se à poUtica

implementada a nlvel estadual.

mais querer sair, a nolo ser para reiterar o seu comportamento na criminaldade. Vou criar a
Policia M.lnicipal, à feiçto da extinta Guarda Civil, que me deixa saudades·.
19ROTA - Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar - criada em 1969 como força especialzada na
repressãe política e de roubo a bancos e que se notabilzou pela sua viol@ncia quando passou a agir
na represdo ao crime comum. .
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Trajetória poUtlca de Jânlo Quadros.

Jãnio foi durante toda a sua carreira um polltico não ortodoxo.

O janlsmo surgiu na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, quando

Jãnto cursava Direito, em 1939.

Nascido em Campo Grande, fez o curso primário em Curttlba e o secundário

em S.Paulo. Até então, não era um atMsta polftlco, dedlcando-se mais à literatura.

Era diretor do Centro Acadêmico XI de Agosto e diretor da Academia de Letras da

Faculdade. Enquanto seus companheiros de turma, entre os quais Roberto de

Abreu Sodré e Afrânio Peixoto lutavam pelas liberdades democráticas, ele proferia

palestras em tomo de Castro Alves e Rui Barbosa.20

Em 1947, Incentivado por amigos e alunos do Colégio Dante A1ighlerl, onde

lecionava Portugês e Geografia, candldatou-se e foi eleito vereador pelo PDC,21

mesmo partido de Montoro. 22

De 1947 a 1960, JAnto realizou uma carreira polftlca meteórica, que o levou

de vereador a Presidente da República: carismático. polêmico e com um popullsmo

que empolgava as massas. venceu todas as eleições que disputou - até renunciar

à Presidência - tendo ocupado todos os cargos de sua vida pública. eleito pelo voto

direto.

JAnio sofreu apenas duas derrotas eleitorais em sua carreira polltlca: uma

em 1962, logo após a renúncia à Presidência. quando foi derrotado por Adhemar

de Barros, concorrendo ao cargo de governador do Estado e a outra, em 1982,

quando concorreu ao mesmo cargo, tendo sido derrotado por Franco Montoro.

Jãnlo também ficou famoso por não cumprir todos os anos de mandato dos

cargos para os quais foi eleito. Em 1950 elegeu-se deputado estadual pelo PDC.

20BATI AGLIA, Vital - O Prefeito-, In Jornal da Tarde, 16.11.85
21POC - Partido Democrata Crish10.
22MOREIRA, Artsteu - V1tôrias, renúncias e derrotas - in, Jornal do Brasil, 23.06.85
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Não cumpriu todo o mandato, renunciando e se elegendo em 1953, prefeito da

capital de S.Paulo. Difundia a imagem do homem pobre, Identificado com a Vila

Maria - um bairro então pobre da capital - e fazendo a campanha do 'ostão contra

o milhão· ou seja, o homem pobre e humilde contra os ricos e poderosos. Apoiado

pelo PDC/PSB 23, bateu uma coligação de 13 partldos.>

Um ano e sete meses depois, deixou a Prefeitura e elegeu-se governador,

apoiado pela coligação PSB/PTN 25. Foi o único mandato eletivo que cumpriu

integralmente (além do de Prefeito, já multo mais tarde, entre 1986-88). Naquela

eleição, derrotou Adhemar de Barros, seu maior adversário polltlco. Adhemar,

também populista mostrava-se com a Imagem do realizador. Jânlo, em

contraposição, mostrava-se com a Imagem do saneador, do homem da vassoura,

que ia limpar a corrupção.

Em 1958, pelo PTB, Jânio elegeu-se deputado federal pelo Paraná, sem

fazer campanha, pois permanecia à frente do governo de S.Paulo. S6 foi à Câmara

dos Deputados uma vez, para tomar posse; assim, mais uma vez, não cumpriu o

mandato.

A atração de Jânlo vinha de sua Imagem de Mantlpolltlco·,honesto e austero

que se contrapunha aos polltlcos tradicionais. Em sua carreira vitoriosa em São

Paulo adquiriu a fama de administrador e1lclentee austero. A classe trabalhadora

via nele um IIder carismático, interessado em estender os beneficios econômicos

às classes de renda mais balxa.2B

Em 1959, Jãnío surgia como uma 1Igura legendária do Brasil moderno,

representado por São Paulo. Sua Imagem era a de um polltlco competente, que

23PSB - Partido Socialsta Brasileiro.
24MOREIRA. Aristeu. V••órias ...• Jornal do Brasil, 23.06.85.
25PTN - Partido Trabatlista Nacional.
2BSKIDMORE, Thomas E. Brasil: de Getúlo Vargas a Castelo Branco (1930-1964). 5a. edição. Paz
e Terra, R.J .• 1976, p.231.
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conseguia governar com ellciência um Estado com uma economia em rápida

expansão.27

No dia 3 de outubro de 1960, candidato pela UDt.f28 e com apoio do PTN, PL

e PDC, tendo como simbolo a vassoura, elegeu-se Presidente da República, em

substituição a Juscelino Kubitschek, com 48% dos votos válidos. Em 1961, renuncia

sob a alegação de pressões de forças ocultas terrivels.29

Em 1964 foi cassado por decisão que Jãnto atribuiu exclusivamente ao

Marechal Costa e Silva (então Ministro da Guerra e membro do ·Comando

Supremo da Revolução·). Em 1968, Presidente da República, Costa e Silva

conllnou-o 120 dias em Corumbá (MS) - por pronunciamentode critica ao governo

revolucionário, num hotel cuja conta as autoridades não pagaram e Jânlo se negou

a pagar.3O

Com a anistia e a reformulação partidária de 1979, depois de sondar o

PDT31e o pp32, o ex-presidente 1I110u-seao PTB, numa cerimônia em que Ivete

Vargas, dirigente máxima do partido, lançou-o candidato à Presidência da

República. Sete meses depois, assustado com a fraqueza do partido, renunciou à

legenda.33

Tentou, então, Ingressar no PMDB, o partido de oposição de maior estrutura

em São Paulo, para disputar em melhores condições o governo do Estado. Foi

vetado pelo então senador Franco Montoro, muito mais forte politicamente, mas

receoso com a possibilidade de Jânio concorrer por uma legenda peemedeblsta, o

que tomaria Imprevlsfvelo resultado da eleição.34

27SKIOMORE, T. E. op. cit., p. 232.
29 UDN - UnlJo Democrâtica Nacional
29MOREIRA, Aristeu, Vitórias Jornal do Brasil, 23.06.85.
30 MOREIRA, Aristeu, VItórias Jornal do Brasil, 23.06.85.
31PDT - Partido Democrático Traballists.
32 PP - Partido Progressista.
33 MOREIRA, Aristeu; Vitórias Jornal do Brasil, 23.06.85.
34 MOREIRA, Aristeu; VItórias Jornal do Brasil, 23.06.85.
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Dizendo que, a um aceno de Lula teria Ingressado no PT. Jãnlo voltou ao

PT8, como candidato do partido a governador, para ser derrotado por Montara na

eleiçã o de 1982.35

Um dos últimos grandes pontlcos populistas que por décadas dominaram a

poHtica brasileira, Jânio continuou em 85 sem dar a mlnima importância a partidos.

Quase quatro décadas após surgir no cenário poUtico. ele manteve intacta a

capacidade de tomar-se polêmico e, principalmente, de polarizar.

O brasilianista Thomas Skldmore38 diz que até 1959, em sua carreira

paulista, Jânio demonstrava alguns traços do estilo popullsta: colocando-se acima

da estrutura partidária convencionai. apresentava-se como poUtlco dinâmico, de

grande presença, que levava o público a confiar nele. Despertava nos eleitores a

esperança de uma transformação radicai através de sua personalidade e de sua

liderança.

We1Tort37 define popullsmo como • essencialmente, a exaltação do poder

público; o próprio Estado colocando-se através do IIder, em contato direto com os

individuas reunidas na messe." Diz ainda que se trata de um fenômeno poHtlco da

sociedade brasileira urbanizada e em transformação sob o Impacto do

desenvoMmento Industrial. Para o autor, o eleitorado janista era proveniente do

operariado, da classe média assalariada, proletartzada, que nada mais tem a

perder com o desenvoMmento capitalista. Não esperam favores do poder, mas

justiça. Segundo as palavras do autor:

"A ideologia do janismo exprime, ..., uma mentalidade desencantada que
encontra exptesslo nos ates de ascetismo rigolWO do lide" autoritário,
implacável mas supostamente justo. Projeta, de cetto modo, apesar do estilo
carismático da liderança, a aspiraçlo a um Estado impeS3Oll1, alMtrato (...).

35 MOREIRA, Aristeu; VItórias ... in Jornal do Brasil; 23.06.85
38 SKIDMORE. Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo (1930-1964); Ed. paz e Terra. 5a. ediçilo,
R.J., 1976,p. 234.
37 WEFFORT, Francisco. O Populismo na Polltica Brasileira. Rio de Janeiro, Ed. paz e Terra. 4a.
ediçto, 1980 (Coleçto Estudos BrasUeiros, v. 25), pp.26-36.
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Dal que o moralismo - principal nota aparente desta ideologia - tenhll a
intenção de limitação dos privilégios. O moralismo que se expressa em
Jf1nio (...) é substancialmente popular. expressa setores sociais que jé não
podem paffilhar a espef8nça de favores e fscilidades pessoais. (...)

(...) o populismo, nestas formss espontlineas, é sempre uma forms
popular de exaltação de uma pessoa na qual esta apateCe como a imagem
desejBdB para o Estado. n

Em entrevista ao jornalista Bons casoy38, Jânlo deu a sua interpretação de

popullsmo:

••(...) O populismo é apenas a interpretação dos sentimentos populares. Dal
o nome de populismo. O populismo é da essência de qualquer atividade
pollfica. Eu me considero um populista sim. Filho pafficularmente da
periferia, das grandes massas, que vivem nessa cidade, que sofrem nessa
cidade, que têm esperanças nessa cid8de, esperanças de novos horizontes.
(...) E, eu mesmo sou um fTlBtogrossense, nlo sou paulista ou paulistano. Em
decorréncia, para mim o populismo não tem essa conotação que se deseja
emprestar-lhe (conotaçAo de demagogia). O populismo é compallvel com a
austeridade, o populismo é compallvel com a dignidade e, especialmente,
ele é compallvel com a honorabilidade no exercicio do cargo público".

Jânio corresponde às características do populismo, apontadas por Chaup9:

" _ um poder que procura realizar-se sem as mediaç6es pollticas, isto é, um
poder que procura afastar e que opera ativamente para afastar as
instltuiç6es pollticas, tanto os padidos pollticos, como formas pollticas de
organizaçlo da sociedade civil, quanto a própria estrotura de organlz8Ç1o
do Estado, sob a forma mediada dos tres poderes republicanos. Pretende
operar numa relsçlo direta entre governantes e governados.
_ um poder pensado e realizado sob a forma da tutela e do ftlVOr, em que o

governante se apresenta como aquele que detém nlo só o poder, fTl8S
também o saber sobre o social e alei (o significado da lei) e, podanto, priva
os governados do conhecimento do mundo sócio-polltico, podendo, assim,
tute/á-Ios. Como nlo há medisç6es pollticas nem sociais para que o poder
se exerça, a tutela se fTl8nifesta numa forme can6nica de relsçlo entre o
governante e o governado: a relsçlo do ftlVOr e da clientela;

_ um poder que opera simultêneamente com a transcencMncia e a
imanência, isto 6, o governante se apresenta como estando fora do social,
como transcendendo o social, na medida em que é o detentor do poder, do

38 CASOY, Bons. Jlnio, "filio das massas", ensaia a sua grande vola; Folia de 5.Paulo, 09.06.85,
10 caderno, POLITICA, p.11
39 CHAUl, Marilena. Raizes teológicas do populsmo no Brasil: teocracia dos dominantes,
messianismo dos dominados, Anos 90: Polltica e Sociedade no BrasiVorg. Evelna Dagnino.
5'0 Paulo: BrasiMense, 1994, pp. 19-21.



40

saber e da lei; fT18S,80 mesmo tempo, só consegue realizar sua açlo se
também frzer palfe do todo social, já que nlo opel8 com mediaçóes.( ...)
- o que Weber chafT18de dominaçlo carismMica, isto é, personalizaçlo do

poder, e Kantorowicz designa como incorporaçlo do poder. Há UfT18
indistinçlo entre o poder e aquele que exerc« a funçlo de governo polqUe o
poderio provém de UfT18fonte imaginária extre-social, isto é, da divindade.
Donde o carMer teológico do poder. (...). O governante populista encarna e
incorpora o poder, que nlo lf'I8is se sepal8 nem se distingue de sua pessoa,
Uf118vez que nlo se funda em instituições públicas nem se realiza BtlllVés
de mediaçóes sócio-politicas;
- o poder populista é, polfanto, de tipo autocrMico. (...)
- sendo despótico, teológico e autocrMico, o poder populista é Uf118fOfTT18
palBdigmMica de autoritarismo politico (no caso do Bl8sil, (...), os dirigentes
tendem a governar segundo o palBdigms populista)".

As forças políticas e sociais que apoiaram Jânlo Quadros.

Apesar da negativa do ex-Presidente, ficou evidente que sua candidatura

somou os interesses de diversos partidos, empresários, ex-ministros e de todos os

demais segmentos que tradicionalmente a ele se aliavam, principalmente pelo que

ele representou em termos de minar o PMDB, onde crescia a influência da

chamada "esquerda independente-o Empresários, principalmente empreiteiros

confirmaram que foram procurados por defensores da candidatura de Jãnío, com a

solicitação de apoio financeiro. Segundo dirigentes da FIESP (Federação das

Indústrias do Estado de S.Paulo), JAnio tinha entre seus defensores, o ex-Ministro

Delfim Netto, que também apostou na sua vitória em 85.40

Segundo a revista VEJA41:

"Um bom dinheiro rola do bolso de empresários pal8 a campanha de J'nio.
(...) A diferença mais notável entre 03 adeptos de J'nio e de Fernando
Henrique, nesse terreno das contribuiç6es em dinheiro, 6 que os
empresários que estio com o PMDB (...) falam abelfamente do que
desembolsaram. (...) Na seara de J'nlo depare-se com um muro de
esquivas. (...). 'OcOf1e que muitos empresários desconfiam de J'nio. Com a
fI18sma facilidade com que ele agora veste a máscara de aliado das classes
empresariais, combatendo o comunismo, por exemplo, pode mudar de

4~REIRA, .Aristeu. As forças oculas a favor de Jjnio; in Jornal do Brasil, 23.06.85
41 Ajogada da direita. VEJA, 06.11.85, pp. 38-39.
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m8scara de UmB hora p8ra outra. É um homem instlNel e o empresariado,
mesmo quando o apóia, tende a nllo confiar nele. ( ...) Era um rapaz de
origem modesta, nunca teve emprego fora da vida pública, está
desempregsdo há mBis de vinte anos. Ora, como pode levar a vida que
leva?' [palavras de Manuel Garcia Filho, contemporAneo de JAnio na
Faculdade de Direito do Largo SAo Francisco e que entende que há algo
errado com Jânio no que diz respeito ao dinheiro)."

Jãnio também recebeu o apoio dos evangélicos pentecostais, grupo religioso

que apoiou Maluf e Reynaldo de Barros, em 1982. O pastor Boaz de Melo, filho do

Hder máximo dos pentecostais, Manuel de Melo, começou a acompanhar Jãnío

pelos bairros da cidade e garantiu que

"os nossos duzentos mil fiéis não apenas votarflo no ex-presidente, como
trabBlharflo por ele - " Esta é UmB "recomendBçllo expressa" do missionário
Manuel de Melo e deverá ser cumprida, como num juramento sagrado (...)
Ele tem UmB PregBÇllo moralista que atrsi a nossa igreja, de ceifo modo
conservadors", dizia ele, prevendo ainda o engajamento de outras correntes
religiosas protestantes na campanha de JAnio.42

Em 15.11.85, a Folha de S. Paulo publica um artigo intitulado "Força oculta

de Jãnio é poderosa aüança", indicando os principais aliados pollticos do candidato

Jãnio Quadros: Paulo Maluf, Delfim Netto, Olavo Setúbal, Aureliano Chaves, José

Aparecido de Oliveira, AntOnio canos Magalhães e Ramos de Castro (comandante

do II Exército).

"Os motivos slo os msis diver$03, diz o jornal, e vlo da pura e singela
amizade pessoal 80 mais Objetivo pragmatismo. A campanha de Jênio
conseguiu arregimentar nlo só ums /egilo de janistas históricos, mss
também ums pequena e cautelosa conste/açlo de personalidades, como os
ministros Olevo Setúbal, Aureliano Cheves e Ant6nio Carlos Mege/Mes,
que têm muito a perder com a eventual derrota do seu candidato de hoje.

O principal alvo da adeslo a Jênio Quadros é o PMDB, que emerge
folf/ssimo das eieiç6es e tem seu pólo irradiador em S.Pau/o, onde, aliás
convivem t~s dos postulantes naturais à sucesslo do plfJsidente Sarney: o
próprio candidato à prefeitura Fernando Henrique Cardo$O, o presidente
nacional do palfido Ulysses Guimarles e o governador Franco Montaro. "

Mesmo os que apoiaram Jãnio Quadros reconheciam ser ele um político

personalista e imprevisível, que passou por vários partidos brasileiros, mas nunca

42Fol'la de S.Paulo, 15.07.85
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se ligou a qualquer um deles e jamais se sentiu preso a compromissos com os que

o apoiaram.

As promessas eleitorais do candidato. Jãnlo Quadros.

JAnio Quadros prometeu fazer uma ·revolução· nos transportes da cidade,

trazendo de volta os velhos bondes (nos bairros, em ruas de pouco movimento,

com tarifas integradas com o onlbus, numa solução não nostãlgica, mas

econômica), e implantando o monotrllho, de tecnologia japonesa. Tudo Isso eram

planos, porque programa mesmo o candidato dizia não ter e por uma razão multo

simples: • Eu sou o programa· 43, proclamava Jãmo.

Anunciou ainda que era favorãvel à total estatízação do transporte coletivo

por ônibus na Capital. O argumento de JAnio para justmcar a estatzação era que:

"transporte de massa nlo é comércio, nlo é indústria·, lembrando que nos anos

50, promovera a estatzaçãc do transporte coletivo. JAnlo condenou ainda o projeto

de Mãrlo Covas que tramitava na câmara Municipal visando a contratação de

empresas particulares de ônibus, a partir de 1986 e pelo prazo de oito anos,

dizendo que não tinha sentido legislar ao ·apagar das luzes de uma administração·,

sobre um tema que afetaria o próximo governo.44

Por conhecer a cidade, JAnlo dizia não precisar de um programa de governo .

.Teria ·mals ou menos" algumas prioridades jã estabelecidas: segurança; educação,

higiene, transportes, habitação e até mesmo cultura.

Quanto à segurança, dizia: ·vou criar uma Policia Municipal à feiçlo da

Guarda Civil. Cabe à Prefeitura, sim, o policiamento do transito e da propriedade

43 o Estado de S.Paulo, de 03.10.85
44Fotla da Tarde, de 07.09.85. ·Janlo promete estatizar os 6nibus· , in Corrida. Prefeitura.
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onde quer que ela se encontre. Nlo cobra impostos sobre a propriedade? Pois

ela que defenda a propriedade também. E vai ser defendida".

Sobre habitação, preconizava: "Pevete que esteja em propriedade particular

será erradicada, porque eu defendo a propriedade particular. Nlo vou colocar

água, nem luz em propriedade particular para manter favelados nela. tf

Jânio fez trinta e uma promessas durante o perfodo eleitoraJ45,das quais

vinte seriam viáveis, segundo o jornalista Cláudio Oliveira do jornal Folha de

S.Paulo. Tratavam-se, as 31 promessas, de ações que iam desde a

obrigatoriedade de avental branco para feirantes e Visitas ·Incertas· às repartições,

à criação da Secretaria de Abastecimento e fechamento da Emurb (Empresa

Municipal de Urbanização) e Prodam (Companhia de Processamento de Dados do

Municfplo de S.Paulo), promessas pontuais, que somente Visavama ocultar a falta

de programa.

2.2. Momento hlstÓrlco-politlco da elelçAo de Lulza Erundlna.

O ano de 1988 foi marcado por três fatos polftlcos de importância: a

promulgação da Nova Constituição em 5 de Outubro, a eleição de uma mulher,

paraibana e petlsta à Prefeitura de São Paulo, e o rompimento de parte da

liderança do PMDB com o partido, resultando na fundação do Partido da Social

Democracia Brasileira - PSDB.

O decorrer do ano foi marcado pela elaboração da nova Constituição. Os

grandes temas nas páginas polfticas dos Jornais eram a possfvel data da

promulgação da Primeira Carta da Nova República, redigida em clima de grande

450UVEIRA, Cláudio "J:lnio fez 31 promessas; com certeza, mio cumprirá seis", Folia de S.Paulo,
31.12.85.
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liberdade e sob a pressão da sociedade organizada quanto a temas como a

duração do mandato presidencial. o sistema de governo. a reforma agrária. os

direitos trabalhistas e a ordem econômica.

Ao nfvel federal. o ano de 88 marcou o rompimento das lideranças mais

progressistas do PMOB com o governo Sarney. Essas lideranças não concordavam

com a intençao de Sarney de permanecer cinco anos na presidência e foram se

desligando do governo. para formar um novo partido. Sarney. por sua vez passou a

se aliar aos setores mais retrógados e 1Islológlcos da polftlca brasileira. utilizando-

se explicitamente dos recursos federais para obter o apolo dos partamentares e

governadores. garantindo assim. os cinco anos de mandato.48

Todos esses fatos fizeram com que até a proximidade do perfodo eleitoral

howesse um certo desinteresse da mfdla e das lideranças poUtlcas pelas eleições

municipais em sao Paulo. Tal desinteresse pode ser explicado. também pela

perspectiva da eleição para Presidente da República que ocorreria em 1989. à qual

muitas das lideranças preferiam se candidatar.

No entanto. os pretendentes à Indlcaçao dos partidos. já se movimentavam

nos bastidores. a 11mde viabilizar suas candidaturas à Prefeitura Municipal de sao

Paulo.

Ao 1Inal das convenções partidárias. os candidatos que se apresentaram ao

eleitorado foram: Paulo Maluf do POS. tuza Erundlna do PT. João Osvaldo Leiva

do PMOB. José Serra do PSOB e João Mellao do PL.

. Luíza Erundlna venceu as eleições c0":1 29.84% dos votos. contra 24.45%

dos votos obtidos por Paulo Maluf.

48PEREIRA. Luiz Car10s Bresser. Novo Partido e A Crise Polftica. in A Nova Repúblca: 1985
1990, EdlçcSes C.E.P., S.P., 1993, pp. 2304/236.
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A vttória de Erundina foi praticamente decidida 48 horas antes da eleição e

surpreedeu a todos, até mesmo o seu próprio partido, pois Paulo Maluf vinha se

mantendo na liderança nas pesquisas de opinião.

Contrariamente a Jânlo, candidato de consenso de vários partidos, Erundina

enfrentou desde o infeio grandes dificuldades para ser indicada candidata por seu

partido, do qual não recebeu durante toda a sua campanha apoios significativos.

José Nêumanne47 faz um relato bastante amplo do contexto político dessa

eleição; esse relato é básico para os próximos parágrafos.

A preferência do grupo Articulação, corrente majoritária do PT, liderado por

Luiz Inácio Lula da Sltva recafa sobre o deputado federal PUnia de Arruda Sampaio,

cujo per111polftico o tomava, na visão desta corrente, um candidato forte, com real

possibilidade de ganhar a eleição. PUnia era considerado um membro do partido

com posições menos radicais que Erundlna, com trânsito livre entre as lideranças

do PSDB (o que poderia eventualmente abrír uma perspectiva de aliança

PSDB/PT) e com expel1êncla administrativa, podendo arregimentar votos dos

eleitores de centro-esquerda da classe média.

No entanto, grupos ligados à Igreja progressista e aos movimentos dos

favelados apresentaram a candidatura de Lulza Erundlna. Erundlna era deputada

estadual, Uder do partido na Assembléia Legislativa e era considerada "xIlta-46 até

dentro do PT. Somente as correntes mais à esquerda do PT se alinharam com a

sua candidatura.

Erundlna foi pressionada pela cúpula do partido, Inclusive Lula, para que

renunciasse em favor de PUnia. Não tendo renunciado, a única promessa que ela

47N~~NE. José. o p~ndulo perverso, ERUNDINA: a muller que veio com a chuva, Rio
de Janeiro, Ed. Espço e Tempo, 1989, pp.182-208.
48-xiita"- miltantes pertencentes à ala mais à esquerda do partido, também considerados mais
radicais e avessos a a.anças com partidos à direita do PT.



46

obteve desse grupo era a de que todos acatariam o resultado da prévia e

trabalhariam pela candidatura vencedora, qualquer que ela fosse.

Vencida a prévia, Erundlnanão contou efetivamente com o apoio da cúpula

do partido, nem de Pllnio de Arruda Sampaio, que se dedicaram mais aos trabalhos

da Constituinte e da campanha de candidatos de outras capitais, que apresentavam

maiores chances de vitória, como foi o caso de Ollvio Dutra, em Porto Alegre.

No campo adversário, Maluf após certa hesitação - pois pretendia

candidatar-se à presidência da República em 89 - resolveu entrar na disputa pela

prefeitura, tornando-se o primeiro candidato com grandes possibilidades de vencer.

Sua candidatura manteve-se em primeiro lugar nas pesquisas de opinião pública

durante todo o período pré-eleitoral, sendo superada, somente, nos últimos dias.

A candidatura de João lelva do PMOB, Secretário de Obras do governo do

Estado, foi imposta por Quércla, que queria na Prefeitura, um homem de sua

Inteira confiança. lelva havia sido o responsável pelas 1Inanças,na campanha de

Quércia a governador em 1986. Para a sua vitória, Quércla precisaria investir

numa forte aliança polftlca, tempo na TV e enfrentar adversários fracos. A aliança

com o PFl, que permitiu o aumento de tempo na TV e sendo as demais

candidaturas (Erundlna, Serra, Mellão), nomes sem grandes chances eleitorais,

tudo parecia favorecer o projeto de Quércia, até o momento da definição da

candidatura de Maluf.

O fato é que nas eleições de 1988, os eleitores expressaram o

descontentamento com a condução da polltlca que, na Nova República, ainda não

demonstrara mudanças signtncattvasem relação ao regime autorttárlo e elegeram

36 prefeitos petistas, manifestação de protesto e de esperança em mudanças mais

efetivas. O PT elegeu entre outros, os prefeitos de Porto Alegre, VItória, Campinas,

Santos, Santo André e São Bernardo do Campo ( berço do partido).
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No caso de S.Paulo, entretanto, não se pode creditar apenas ao protesto os

votos recebidos por Erundlna.A imprensa, na época, Imputou sua vitória aos votos

da mulher da classe média, mas foram os eleitores dos bairros pobres, da

periferia, que asseguraram a vitória a Erundlna. Isto porque Erundina vinha

realizando, junto aos movimentos populares, um longo e consistente trabalho

polftlco, iniciado desde a sua mudança para sao Paulo em 1971, e, reforçado

desde a sua candidatura à Câmara Municipal, em 1982.

Florestan Femandes49,endossa essa tese, escrevendo:

-As circunstáncias de túiz« Erundina slo também mtJrcantes (para a
sua ele íção). Professora, trab8lhadora do serviço social, militante saliente e
impoftante de um paftido poftador da promessa socialista, polltica
experiment8d8 e vitoriosa em UmtJ carreira conhecida, mulher de paltIVra e
de coraçlo. Subiu ca/ej8d8 por umtJ vida sofrida e por b8talh8s que
assinalam a do8çlo da peSS08, a priorid8de da "causa", a defesa destemida
dos enjeitados, a dedictJÇlo total 80S movimentos populares. NIo surgia,
pois, como umtJ figura obscura e indecifrável do "inte/ectual socialista" _
expunh8-se como a socialista em tJÇlo, vencendo ou perdendo, mtJs fiei 80S
seus compromissos fundamentais. Seu catolicismo moderno e tlVançado,
que lhe permitia 8Ceitar o mtJfXismo e pefTTltlnecer crente e 'Temente a
Deus", provocou sulcos em sua militáncia no PT e vinculou-a a várias de
suas correntes envolvidils ITIIJisa fundo nos movimentos populares, sofrendo
riscos, s8Criflcios e brutalid8des. NIo era a moralid8de do "ftJÇao que digo",
nem a pret}lJÇlo teórica, visando a luta de classes em abstrato ou a
construçlo do socialismo no futuro. Repelindo o obreirismo e o
humanitarismo de opereta, esses movimentos amlstam consigo a f6 na
'ransfofTTI8Çlo da sociedade no ElqUi e tJgOra. Os outros candidlltos, sob
esse aspecto, busctlVam a "boa il'Tll!:lgemeleitorar. tutz« Erundina nlo se
preocupava com isso, pois formara sua irnt!lt}em na tJÇlo direta, ombro a
ombro com os eleitores que se dellnetIVam como suas hastes pollticas. Nem
os deslizes de uma propagtJnda desfoctlda do seu ser e do seu querer como
candidllta deSfIgUraram a sua imsgem, fol'jBd8 110$ poucos, sem a idéia
preconcebida de chegar 110 topo do poder. Acresce que ela soube aproveitar
a opoftunidade, agB"á-la pelos cabelos, utllizando-se dos erros presentes
ou fJ8ssados dos contendores. Acima de tudo está o PT como paftido. A
maioria dos militantes e/egeu-a voluntariamente, aloj8ndo-se com PtlCiência
e persist!ncia nas trincheiras do seu embate e/eitoml e polltico. NIo em o
celeiro dos "cabos eleitorais", mas de agentes de um processo, cujo alvo
consistia na conquista da periferia de SIo Paulo. A afticul8Ç1o com outros
paftidos de esquerda reforçou a vitalidade da candidlltura, demonstrando

49FER~DES, Florestan. -Ainda a vitória do pr, in A Transiçã« Prolongada: O periodo pós-
constitucional, Cortez Editora, S.P., 1990, pp. 139-140.
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que ums c8ndid8t8 e um partido que repelem o ritU8liSmo e/eitof81 têm
gf8ndes prob8bilidBdes de vencer. ,.

Outro fator que também parece ter ajudado Erundina foi a sua absoluta falta

de favoritismo, gerando o descrédito de todos, inclusive da cúpula de seu partido,

quanto às suas possibilidades de vitória. Diz Nêumann~ sobre o assunto:

"O Instituto Brasileiro de Estudos de Comunicaçlo (IBEC) fez ums análise
compaf8tiva dos noticiários publicados nos grsndes jornais do país a
respeito da campanha, e descobriu que ela foi a candidsta menos atacada
por seus adversários. Enquanto os favoritos se engslfinhavem, ela ere
presefVada por sua própria condiçlo de "zebf8", cuja vitória era considerada
improvével até pelos seus mais crédulos correligionários. Quando seu nome
começou a correr, num incrlvel fenómeno de comunicaçlo, de boce a boca,
nos dois últimos dias, qualquer ataque passou a ser inócuo. Uma verdadeira
corrente elétrica deu o sinal de que haveria uma reviravolta no dia 15. Mas,
para os seus adversários era tarde demais. "

Vale lembrar também que o fato de não ter sido aprovado o segundo turno

nas eleições municipais pode ter favorecido a vitória de Luiza Erundlna, assim como

como pode ter favorecido a vitória de JAnlo Quadros.

De qualquer forma, o eleitorado paulistano não fugiu, também desta vez, à

·tradiçAo· de exercer o voto oposicionista, ant~governo, votando em um candidato

ideologicamente antagônico ao prefeito anterior. Tal comportamento voltaria a se

manifestar, na elelçAo seguinte, quando foi eleito Paulo Maluf, sucedendo Luiza

Erundina.

Trajetória poUtlca de Lulza Erundlna.

Nascida na Paraíba, filha de artesão (seleiro) pobre, formada assistente

social pela Universidade Federal da Paraíba, Erundlna chegou a S.Paulo, no ano de

1971, vítima da repressão polftica da ditadura.

5ON~l.t$HNE, José, op. clt., p. 203.
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Segundo seu próprio depoimentoS1• trabalhava junto à Pastoral da Igreja

Católica. como assistente social e lecionava na Universidade Federal da Paraíba,

tendo sido impedida de lecionar nessa Universidadepor motivos poHtlcos.

O trecho seguinte demonstra o projeto de vida de Erundlna, segundo suas

próprias palavras:

"NIo vim PBra SIo Paulo, portanto, devido 8 falta de trabalho ou ameaçad8
pela própria sobrevivência, o que tem sido comum na vida de muitos
nordestinos. Faço parte de ums minoria que conseguiu superar as
dificuldades da vida e teve acesso 8 educaçlo e 8 qualificaçlo profissional.
Isso me toma responslNel e comprometida nlo só com minha famllia, mss
com o povo nordestino, que vive em condiç6es de atraso e mstginalidade. E
tambémcomprometida com a minha classe social de ongem. Ela tem muito a
ver com meuprojeto de vida pessoal, profissional e polltico. " 52

Chegando à cidade, Erundlna começou a dar aulas para sobreviver. Seus

primeiros empregos de professora foram na Faculdade Paulista de Assistência

Social, na PontifJciaUniversidade Católica (PUC) e nas Faculdades Metropolitanas

Unidas (FMU). Também tomou-se funcionária concursada da Secretaria do Bem-

Estar Social da Prefeitura do Municrplo de São Paulo (SEBES)53, cuja atuação

estava voltada para o atendimento do segmento mais pobre da população. Entre os

programas desenvoMdos por SEBES, cita-se o atendimento habitacional de

Interesse social. alfabetização de adultos, atendimento a crianças através de

creches e cursos profissionalizantes.

Em 1977, aquela Secretaria iniciou um processo de desconcentração de

seus serviços, criando Supervisões Regionais de Serviço Social (SURSS). Erundlna

foi trabalhar na Supervisão Regional de Serviço Social de Vila Maria e Vila

Guilherme, a partir de 1978.

51SOUSA, Luiza Erundina. Exerclcio da paixio polltica, S.Paulo, Cortez Editora, 1991, p. 55
52S0USA, Luiza Erundina, op. cit., p. 56
53N~LMANNE, José, op. cito p. 132
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A luta pela redemocratização do pais que se travava na sociedade

brasileira, na época, contra o regime militar, refletia-se nessa Secretaria,

manifestando-se através das concepções dos seus técnicos de ·como· realizar os

trabalhos. Estes deveriam pautar-se na diretriz: "criaç§o de mecanismos de

participaç§o popular nas ações e aectsões do órg§o".

Erundlna foi trabalhar na área de habitação e iniciou, junto com outros

técnicos, um trabalho na favela Marconl, situada em terreno da Prefeitura, na zona

norte de S.Paulo. Em 1978, após um Incêndio que destruiu quase a metade dos

barracos da favela, foi iniciado o trabalho de reurbanização da favela, com o ate o

da áre ,a regularização do terreno e a construção de novos barracos.v Todo este

trabalho foi realizado com a participação dos moradores, que organizados m

comissões, definiram critérios e prioridades de atendimento às famillas, bem como

critérios de demarcação e de distribuição de lotes. A construção de barracos e a

Instalação de canos de água e esgoto foram feitas em mutirão. Pode-se dizer que,

na favela Marconl, Erundlna, Iniciou, em S.Paulo, a prática de sua concepção

ideológica.

Nos anos finais da década de 70 e inicio dos anos 80, a SEBES

experimentou algumas tentativas de democratização do órgão, Instituindo um grupo

de trabalho, composto por funcionários de carreira e funcionários em cargos de

confiança da administração, para se pensar uma proposta de trabalho e de

estrutura organizacional que possibilitasse a participação popular e de servidores

nas decisões do órgão. Esta proposta foi exaustivamente discutida entre os

técnicos da SEBES: as chefias das Supervisões Regionais, unidades de execução

do órgão, chegaram a ser eleitas pelos funcionários dessas unidades, numa

expressão da participação dos mesmos nas decisões polfticas do órgão.

54S0USA, Luiza Erundina, op. cit., p.62-63
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Entretanto, a proposta global nuncafoi efetivamente oficializada pelo enUlo prefeito,

Reynaldo de Barros.

Aquela proposta de trabalho e o movimento grevista do funcionalismo

municipal e estadual, no qual os servidores da SEBES tiveram papel relevante,

serviram para a mobilizaçao dos funcionários e para a consctentízação de seus

direitos e compromissos para com a população. Erundlna partícípou ativamente

desses dois eventos, tendo se destacado como grande liderança poUtica na

primeira greve do funcionalismo.

Essas experiênciasvtvidas por Erundlnaem um órgao público municipal, e o

conhecimento que adquiriu da máquina administrativa e seu funcionamento, foram

os fundamentos para o seu projeto de uma administraçao democrática e popular,

quando eleita prefeita.

O trabalho como assistente social em SEBES, levou-a a participar da

reforma de uma antiga associação da categoria, que estava desmoralizada e

desativada depois de longos anos de lntervenção da ditadura militar. Sob sua

presidência conquistada numa elelção à qual concorreu como candidata da

oposição, em 1978, a Assoclaçao Profissional das Assistentes Sociais de S.Paulo

(APASSP). readqulrlu prestfglo e força de sindicato. E foi na conoícão de Ifder

sindical que Erundlna conheceu o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, em 1979.

Na mesma conolcão e apresentada por Lula, ela compareceu à reuníão que fundou

o PT no Colégio Slon, no Infeio da década de 80.

Na eíelção de 1982, na qual foi eleita a primeira bancada do PT, os

movimentos de base da periferia, principalmente os ligados às questões de

habãação, conseguiram eleger uma representante na Câmara Municipal de

S.Paulo: Luiza Erundlna de Souza, que obteve 26 043 votos, a maioria dos quais

obtida nas favelas e bairros da periferia, mas muitos também da classe média, por

causa de sua atuação polltlca com os colegas assistentes sociais e funcionários



52

municipais. No começo dos anos 80, ela já era considerada IIder dos movimentos

do funcionalismo público municipal e, também, da categoria das assistentes sociais,

por sua atuação na Associação dos Assistentes Sociais.

Ao se eleger vereadora, tornou-se IIder da pequena bancada do PT na

Câmara Municipal, de oposição, primeiro a Mário Covas, prefeito nomeado por

Montoro, e, depois a Jãnlo Quadros, eleito em 1985.

Erundlna participou das eleições a prefeito de S. Paulo, em 1985, como

candidata a vice-prefeito, na chapa de Eduardo Matarazzo Supllcy.

Em 1986, mais uma vez, unza Erundlna candldatou-se a deputada estadual

e foi eleita com 35 622 votos, sendo a deputada estadual mais votada na capital,

tornando-se também IIder da bancada do partido na Assembléia Legislativa do

Estado de S. Paulo.

Ao se eleger prefeita em 15 de novembro de 1988, renunciou ao mandato de

deputada estadual.

Planos para administrar a cidade.

Tendo sido eleita prefeita, sem contar com apoio sequer dos lideres do seu

partido, Erundlna não contava, evidentemente, com o apolo de empresários ou de

outros setores da iniciativa privada.

Segundo o jornalista Jorge Caldeira, do Jornal Folha de S.PauloSS:

-A cBndid8tB do PT elegeu-se sem sequer conversBr com Blguns setores
empresBriais mais stuantes junto li Prefeitura, como os empresários de
trensoon« coletivo, coleta de lixo ou imobiliárias. Antes das eleições, o
único setor que teve uma convers« com Erundina foi o dos empreiteiros.( ...)
Normalmente, os grandes lobbies Bpostam em mais de um nome durante a
cBmpanhB eleitoral, p8ra evite« surpresas desBgfEldilveis no finBI. Como nlo
esperavam a vitória do PT, ninguém se preocupou com ele. Nos últimos 15

55CAl.DEIRA, Jorge. -Erundina se elege sem empresários e agora procura lobistas, FSP, 04.12.88
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dias, depois de confif1T18d8a vitória de Erondina, a busca de interlocutores
no palfido, começou. Apesar disso, a teia de relações nlo está mont8d8.
Mas, para a cidade andar, essa teia precisa existir".

Erundina esperava manter uma relação transparente e de respeito com os

empresários tendo declarado, a respeito:

"Ienno confiança que conseguirei reduzir a resistência dos setores
empresariais. (...) Acho que UfTIB coisa que facilita minha relaçlo com esses
setores é que nunca escondi n8d8 do que penso e vou teaer. E confio
conseguir um dié/ogo com eles - transparente, honesto, leal - e pelo menos
a nlo reaçlo 110 in/cio de governo.(...) Acho que o setor que vai apresentar
meiores dificuldBdes seré o das empreiteiras, que é o meis beneficiBdo
atualmente. Esse plano de obras que esté ai foi induzido por eles. É um
plano iff8Cional que nlo tem viabilidade nenhume dentro dos limites
orçamentérios e financeiros do municlpio e comprometeu seriamente a
administraçlo municipal s custo pmzo".56 .

Em 28 de outubro de 1988, Erundina esteve no Sinduscon-SP (Sindicato da

Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo), para

debater com empresários desse setor as suas idéias e planos para administrar

S.Paulo.

~ bem verdade que as colocações foram feitas para empresários. No

entanto, como foram abordados temas abrangentes, desde a concepção ideológica

da então candidata Erundina, até um claro posicionamento sobre as prioridades de

governo que ela pretendia implantar, parece válido resgatar o seu discurso, como

expressão da visão que nortearia o governo petista, caso saísse vitorioso da

eleição.

Dizia ela então:

·0 déficit socisl, que cresceu na atual admlnistraçlo (de Jflnio), é algo
absolutamente injusto porque se investiu muito em obras desnecessérias,
obras que até poderiam justificar-se em outro estégio, quando já tivéssemos
resolvido, por exemplo, o problema do saneamento básico, o problema da
molfalidade infantil, o problema das creches, (...), o problema das escolas
para as nossas crianças e nossos jovens, para prevenir a malt}inallzaçlo
desses jovens, a qualidade do seNiço de transpolfe coletivo, que está

56sA, Vera de. VocaÇao de S.Paulo é prestaçao de serviços e nãe indústria. diz Erundina; Folla
de S.Paulo, 03.12.88.
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BgfBVando-se (...). Esse é um serviço essencial: a Prefeitura tem que dar
prioridade a um serviço desses, gBrantindo a tarifa real, subsidiando a tarifa
para alguns segmentos que nlo podem arcar com o custo desta tarifa; tem
que ampliar a frota; tem que beve« fiscalizaçlo e controle rigorosos sobre
esse serviço; tem que disciplinar o trfmsito; tem que integrar os vários
sistemas, de trem, onibus e metrO, para dar um ordenamento racional 80 uso
do espaço, na cidade, para todos os segmentos. (...) E a qualidade de vida?
A questão ambiental? A poluição? Tudo isso diz respeito a t0d8s as pessoas
que vivem nessa cidade.

Então nós queremos pensar São Paulo assim: de todos os que vivem,
moram e constroem essa cidade. É evidente que em primeiro plano nos
preocupam aqueles com quem a administração pública tem ume divida
enorme, UIT18 divida social muito grande. (...) os postos e hospitais da
Prefeitura estio com 70% de sua cap8Cidade octose.t. ..) NIo há médicos,
não há enfermeiras, nlo há medicamentos, nlo há a infra-estrutura
indispensINel para que a população tenha esses serviços a um nlvel pelo
menos suficiente para o atendimento da sBÚde. TrabslhBr por Silo Paulo, no
interesse de todos, é primeiro atender a essas necessidades básicas,
essenciais, que estão sendo relegBdBs 80 último plano, sobretudo na atual
administração. Nós vamos invelter as prioridades. Vamos gBrantir transpolte
coletivo de boa qualidade a um preço supoltlNel para o bolso do
trabslh8dor. Vamos ordenar o transito, (...}, vamos investir num Plano Diretor
da cidade - e ai precisamos da palticipaçlo dos sindicatos, das entidades
que os senhores representam, no sentido de pensar São Paulo g/obslmente,
estruturalmente. Pensar São Paulo nêo só para os quatro anos da futura
administração, IT18S pensar São Paulo até o final do século ( ..).

Não dá para administrar apenas a culto prazo, precisamos traçar
planos plurianuais, até para que as empreiteims, as permissionárias e as
concessionárias tenham meior segurança nos seus contratos com a
Prefeitura, para não ficarem dependendo desta ou daquela administração,
substitulda a c8ds quatro anos ...

Eu penso que essa visão de administração, dentro de um paltido que
tem um claro compromisso de classe com os trabslh8dores, nlo exclui
outros segmentos, entre eles o dos empresários e das empreiteiras, para,
juntos, conseguirmos viabilizar sotuçõe« que interessem a todos que vivem
nessa cidade.

(...) Vou tentar dentro dos limites da minha possibilidde, estar dando
meu concurso e minha colaboração para tomar msis humsna a vida de quem
habita nesta cidade. Temos que colocar como meta meior a possibilidade de
as pessoas serem felizes. E para isso precisamos ver, primeiro, atendidas as
necessidades básicas de alimentação,. de moradia, de transpolte, de
educação e de tudo aquilo que apenas ume minoria tem visto atendido
satisfatoriamente, não só em SIo Paulo, mss no pais inteiro".

Um empresário lhe perguntou como o PT esperava contar com o

empresariado, se a linha poHtica do partido, em certos momentos, vai totalmente

contra os interesses econômicos e sociais dos empresários. Erundinarespondeu:
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"A proposta do PT alongo prazo é uma proposta socialista. Tem um
c/aro compromisso de classe, com trabalhadores e assalariados. Mas temos
a clareza de que isso é um processo histórico de longo prazo. N~ temos a
ilusão de que ganhando a Prefeitura de S~ Paulo, ou mesmo a Presidência
da República, já se viabiliza o nosso projeto socialista
(...).ConseqUentemente, nosso compromisso é com o desenvolvimento
nacional, com o desenvolvimento de S.Paulo. Esse compromisso com o
desenvolvimento, seja de S~ Paulo, seja do país, não dispensa nenhum
segmento, muito menos o segmento que é aquele que opera a economia.
Vejo que uma forma concreta de aproximar os empresáriOS de uma
administraç~ petista é discutirmos juntos os problemas da cidade, por
exemplo, um Plano Diretor para a cidade, que ordene o seu
desenvolvimento, o que interessa nêo só 80 trabalhador da periferia, mas a
todos que vivem nessa cidade.

(...) Acho que podemos começar a construção dessa sociedade mais
justa, mais segura e livre, onde as peSSOBSs~ mais felizes e convivem de
maneira mais humana, na Prefeitura de S.Pau/o, dividindo melhoro que é de
todos. Na medida em que se invertem as prioridades e os senhores nos
ajudem inclusive a entender essa inversão, estaremos juntos, criando os
alicerces dessa sociedade com a qual sonhamos: a sociedade socialista.
(.. .) A idéia do socialismo é a da construç~ de um homem novo, de uma
convivência comunitária nova, de uma distribuiç!o mais justa dos bens que
todos produzem, sem eliminar ninguém. Nesse sentido, acho que podemos
até entender-nos. Só que na meta final, que ainda está muito longe, vamos
divelfJÍr. (...) Temos pontos de entendimento e convergência muito mais
numerosos do que os das divergências, que certamente existem e se
acentuarão em outro momento do processo. Hoje eu não quero acentuar
nossas divergências, para que possamos ir superando os entfflVes que
estão ai colocados por todos nós. Há interesses poderosos em que a
Prefeitura funcione de outra forma. Por nossa vez, também temos nossos
interesses. Então vamos juntar tudo que temos em comum para seNir
S.Paulo e, por tabela, o pals.(. ..) Acho que nossa filosofia de governo passa
muito por uma mudança de atitude, de comportamento,de valores. Estamos
começando a fazer uma mudança, mais do que construir muitas obras, fazer
muita coisa. Faremos tudo isso, mas mudando a mentalidBde e o
comportamento das peSSOBS,mudando a relação entre a administração
pública e os cidsdãos. Enfim, eu acredito nisso e por isso estou nessa
guerra."

Quanto à posição do partido em relação à administração de Jãnlo, Erundina

se posicionou da seguinte forma:

·Sabemos que Jênio está investindo de formapes8dB para tornar suas
obras irreverslveis. E n!o tem sentido deixar tanta buraqueira aberta a
pretexto de que era obra da Bdministraç!o anterior. Vamos avaliar c8dB
projeto, c8dB obra. Aquela que tiver sentido ser preseN8dB e conclufda, no
interesse público, será assim. Acho que o mal do nosso pais é que c8dB
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administração quer começar tudo de novo e, quando sai, sai com as glórias
do que ecenou e pronto. (...) Vamos apurar cad8 projeto, com auditoria, e
mesmo propor és e~reiteiras reprogramBr os prazos e, 80S poucos, ir
8Certando as contas5 . Queremos, até o final do primeiro ano, sanear as
finanças municipais, deixar tudo em ordem e retolT18ro prestigio que a
Prefeitura de São Paulo tinha no cumprimento de seus compromissos. Não
vamos abrir novas obras enquanto não estiverem acertad8s as pendentes.
Se possível, procuraremos inviabilizar esses últimos editais que estão em
vias de realizar-se para que não se abra novas obras antes de concluir as
que estão ai, antes que o Jânio pague o que a administração deve és
empreiteiras. E vamos ter que ver isso juntos. Que obras podem ser
concluldss? Vamosdimensionar os compromissos ds PrefeituI'Bno tempo e,
de msneira muito clal'B, discutir dos dois lados os interesses mútuos. Nas
obl'Bs cujo contrato compense rescindir nós faremos isso. Nas que não
compensa, vamos continuar a cumprir'.

Ainda que não apresentasse um programa detalhado de governo, Erundina

demonstrou claramente as prioridades de seu governo e sua visAo da cidade, ao

contrário de Jânio que, dizendo ·0 programa sou eu·, fazia um rol de promessas

pontuais a serem realizadas em sua administraçAo.

CAPíTULO 111- A TRANSiÇÃO E A DESCONTINUIDADE ENTRE OS DOIS

GOVERNOS.

3.1. As descontinuidades mais marcantes nas gestões de Jânlo Quadros e

lulza Erundlna.

Conforme convencionado neste trabalho, consideramos como

descontinuidades administrativas as mudanças ocorridas que tiveram como

fundamento a divergência ideológica e polltica dos prefeitos.

57Erundina referia-se ao pagamento das empreiteiras que estava atrasado em mais ou menos cinco
meses.
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Para se analisar as descontinuidades ocorridas na passagem da gestão de

Covas para Jãnio, torna-se necessário, mesmo que sumariamente, caracterizar a

administração de Mário Covas.

Mário Covas, foi norneaoo= Prefeito do Municlpio de São Paulo pelo

governador eleito Franco Montoro, assumindo o cargo em 10 de Maio de 1983.

Em estudo do governo Mário Covas realizado pela Secretaria Especial da

Reforma Administrativa (SERA) da PMSp59, aparece o panorama descrito a seguir.

Seus objetivos prioritários foram: a integração e melhoria dos sistemas de

transporte coletivo, o combate às enchentes, a regularização dos loteamentos

clandestinos e a redução dos déficits educacionais e habitacionais. Seu lema era

'encutter a distância social entre o centro rico e a periferia pobre". Covas destinou

às regiões centrais, obras de manutenção dos equipamentos e dos serviços

essenciais e, prMlegiou os investimentos em bairros periféricos.

Na área de transportes, foi importante a intervenção nas empresas

particulares em 1983, o que permitiu à Prefeitura apurar irregularidades e obter

dados reais para o cálculo das tarifas. Também criou o passe dos idosos,

concedendo aos usuários com mais de 65 anos o direito de utilizar gratuitamente os

transportes coletivos. Implantou, ainda que parcialmente, o corredor de tróleibus de

Santo Amaro na zona sul à Praça das Bandeiras no centro. Outra realização foi a

decisão, numa ação conjunta Estado e Prefeitura, de prolongar a linha leste-oeste

S8Na época, os governadores nomeavam os prefeitos das capitais, ouvidas as Assembléias
Legislativas. Montoro resowu, num primeiro momento, aguardar a aprovação da emenda
constitucional apresentada pelo senador Mauro Benevides, devo~ndo às capitais a prerrogativa de
éscolher diretamente os seus prefeitos. Enquanto isso assumiu a prefeitura, constitucionalmente, o
vereador ,l)Jtino Lima (PfvI)B), presidente da Câmara Mmicipal, que nomeou um secretariado,
através de ampla negociação dentro do partido, pois pretendia permanecer no cargo. Montoro,
percebendo que a emenda constitucional não seria aprovada tão jé e para evitar a formação de
uma crise polltico-administrativa na capital, nomeou Mário Covas, que assumiu em 10.05.83.
(Pfv1SP, SERA; O Poder em S.Paulo: História da Administração Pública da Cidade, 1554-1992,
S.P .. Cortez, pp. 120-121)
s9PREFElTURA DO tvlJNICíplO DE S. PAULO, S.E.RA, O Poder em São Paulo: História da
Administração Púbica da Cidade 1554-1992, Cortez Editora, S.Paulo, 1992, pp.120-124
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do MetrO e de definir um modelo operacional Inegrando as linhas de onibus,

tróleibus, metrOe trens de subúrbio.

Na área habitacional entregou, entre unidades habitacionais novas e

recuperadas, cerca de 75 mil, tendo também implantado programas de provisão de

habitação, através de mutirões.

Em sua gestão foram identtncados quatrocentos pontos de enchentes na

cidade, dos quais conseguiu controlar cerca de cem, tendo contratado obras para

mais clnquenta desses pontos, ao final da gestão. Os quatro mil loteamentos

clandestinos registrados em 1983 foram regularizados ou com processos

aguardando apenas a decisão final na Secretaria dos Negócios Jurfdicos.

Realizouainda pequenas e inúmeras iniciativas na periferia, como a abertura

de ruas e praças de lazer, as colocações de guias e sarjetas com a participação

dos moradores, em mutirões.

Covas realizou, portanto, um governo voltado para a periferia, com

Intervenções que visavam a resolver os problemas da população mais pobre,

muitas das quais com a participação dos demandatários desses serviços.

Levando a sério sua frase ·0 programa sou eu", JAnio assumiu a Prefeitura

sem apresentar um plano de governo de1lnldo.Só idéias e promessas. Após três

meses de governo, Jãnlo Quadros ainda não havia apresentado qualquer programa

de governo.

Das principais descontinuidades noticiadas pela Imprensa da época,

destacam-se:

1. Retomada do programa de remoção de favelas das áreas nobres da

cidade - contrariamente à poUtlca de Covas de assentamento de favelados nos

seus locais de moradia.
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2. Extinção da Secretaria da Famflia e Bem-Estar Social (FABES),

transformada em uma das Superintendências da Secretaria de Educação, com as

atMdades de habitação transferidas para a Secretaria de Habitação e

DesenvoMmento Urbano. A intenção de Jãnío era desarticular FABES, órgão onde

estariam incrustrados, segundo ele, dezenas de filiados ao PT e ao PC do B, em

posições estratégicas. Para o cargo de Secretário de Educação foi nomeado o

jornalista Paulo Zingg, considerado homem de ultra-direita, inimigo declarado dos

comunistas e ligado ao meio milltar.BO

3. Recolhimentodos exemplares dos livros Retratos do Brasil e Programas

de Primeiro Grau, dlstribufdos na rede escolar municipal pela administração Mário

Covas, que segundo Jânlo, se destinavam a ·perverter o pensamento do

professorado e dos jovens estudantes", pois tratava-se de obras de •comunistas,

comunistóides e de inocentes úteis, alguns até da alta hierarquia da Igreja

Católica. (...l. Os livros recolhidos serõo vendidos "a peso de ouro", revelou o

Prefeito, para "salvar alguns cruzeiros dos munões que foram dispendidos para

essas publicações delituosas".

A ex-Secretária municipal de Educação. Guiomar de Mello. defendeu-se.

esclarecendo que Retratos do Brasil é uma série de publicações vendida em

bancas. O número que trata da Constituinte foi dlstribufdo aos professores da rede

escolar, com a finalidade de Informar sobre a história das Constituintes no mundo e

sua Importância. Gulomar disse que a publicação analisa as Revoluções Francesa,

Americana e Russa, e as Constituições que delas resultaram.

A ex-Secretária disse ainda que. Programas de 1'Grau é material didático

com a programação de todas as disciplinas, elaborada pela própria Secretaria de

Educação. -É um material de boa qualidade do ponto de vista pedagógico, que

600 Estado de S.Paulo. de 14.12.85 - J~nio tem planos para esmagar a esquerda.
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entreguei até para o ministro da Educação, Marco Maciel. O material apenas não

falseia a realidade brasileira ".81

4. Ao assumir a Prefeitura em janeiro de 1986, Jãnlo encontrou funcionando

17 Administrações Regionais. Dois anos depois, elas passaram a 33. A maioria das

Administrações Regionais criadas não chegou a funcionar. No entanto, os

administradores regionais foram nomeados e trocados várias vezes. O Prefeito

chegou a nomear 71 administradores regionais (até 87), o que dava uma

permanência média, no cargo, de 9,2 dias para cada um deles.

5. Restabelecimento de poHtlcas tradicionais voltadas às grandes obras.

Em 1987, no segundo ano de seu mandato, anunciou o pacote de obras viárias,

com que pretendia marcar a sua gestão: os túneis sob o rio Pinheiros e sob o.

Parque Iblrapuera e a reurnanízacão do Vale do Anhangabaú, unindo a Av. 23 de

Maio na Zona Sul à avo Lineu de Paula Machado, na zona Sudoeste. Conforme

declarou na ocasião o urbanista Cândido Malta, ex-secretário de Planejamento nas

gestões de Olavo Setúbal e Reynaldo de Barros: " (. ..) desde a década de 50

nenhum urbanista defende o melhoramento da estrutura da cidade com a

ampliação do acesso do automóvel ao centro".62

Restabelecia, assim, as antigas prioridades da Prefeitura: voltar-se para o

centro, em detrimento da periferia, dar mais atenção a obras do que a serviços,

retorno a uma visão basicamente -rodoviária- da cidade e de primazia ao transporte

indMdual, diretrizes antagônicas às do ex-prefeito Mário Covas, que havia

priorizado o transporte coletivo e o atendimento à periferia pobre. Jânlo afastava-

se, assim, da preocupação com os moradores carentes da periferia que tanto

proclamara em sua campanha eleitora~. O jornalista Tão Gomes Pinto, escreve a

61Jomal do Brasil. Jtnio proíbe 'obras comunistas', 30.0".86.
B2T.AHAN, Ana Maria. Um guarda-livros no comando da máquina. Jornal do Brasil, 29.11.87,
Polltica.
63 Weffort diz que o populsmo, qualquer que seja a sua forma, implca em traiçé10 à massa popular.
Porque se Imita às formas pequeno-burguesas de açto, o populsmo traz em si a íneonsístência
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respeito, no Jornal Correio Brasiliense de 14.03.88: "Jánio Quadros está

conquistanto a classe médIa de S.Paulo. (...) Suas obras estão à vista de quase

toda a cidade, mas marcam de maneira especial os bairros da zona sul e oeste,

redutos da burguesia".

A descontinuidade na passagem da gestão do prefeito Mário Covas para o

prefeito Jânio Quadros, foi marcada pela reversão nas prioridades de investimento,

da periferia para o centro e zonas sul e oeste, habitadas, em grande parte, pela

população de classe média; maiores investimentos em obras viárias em detrimento

dos serviços.

Além disso, faz-se mister ressaltar as preocupações de caráter Ideológico,

cujo controle se manifestou no desmonte de uma Secretaria e no recolhimento de

material didático e pedagógico destinado à rede municipal de ensino.

Em sua gestão, Jãnto tratou de afirmar, sobretudo o princIpio de sua

autoridade pessoa~. O prefeito demitiu, puniu ou transferiu servidores vinculados a

partidos da oposição e abriu 6 446 processos administrativos, a maioria deles para

demitir funcionários grevistas. Enfrentando uma maioria formalmente oposicionista

de vereadores na Câmara Municipal, Jânlo Quadros recorreu a pressões e

barganhas para inverter a correlação de forças e aglutinar uma maioria dócil que

passou a garantir a aprovação de seus projetos, utilizando manobras de

esvaziamento do plenário e do decurso de prazo.

que leva inevitavelmente à traiç'o. Trata-se de uma polttlca de transiç'o que leva, através do
desenvoNimento capitaista. ao esmagamento da pequena burguesia pelos grandes
capitais.(WEFFORT, 1989: l4).
64Sé1oPaulo (SP) Prefeitura. O peder em Sé10Paulo: história da administraçé10pÚbica da cidade.
1554.-1992/ Prefeitura do MJnclpio de S.Paulo - S.P, COrt82, 1992.
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Em 10 de janeiro de 1989 assumiu a Prefeitura Luza Erundlna. Um de seus

primeiros atos foi reintegrar os funcionários grevistas demitidos por Jânío Quadros.

A Superintendênciado Bem-Estar Social da Secretaria da Educação. voltou

a ter status de Secretaria. A nova prefeita também anunciou a interrupção do

projeto de desfavelemento do prefeito Jãnlo Quadros. priorizando o atendimento

habitacional. O educador Paulo Freire. nomeado Secretário da Educação. mandou

desencalhar 18 000 exemplares de livros que Jãnlo Quadros havia mandado tirar

de circulação. por considerá-los subversivos. para devolvê-Ios à rede municipal de

ensino.

No entanto. segundo Damasco e GentlleBS.foi na área de obras. que o PT

identificou uma das maiores distorções da administração Jânio Quadros. A nova

administração julgou que o governo estaria desperdiçando dinheiro no pacote viário

(26% do total de aplicações) em prejufzo dos chamados gastos sociais (20.5%).

Algumas obras. como o controvertido túnel Plnheirosllbirapuera (custo total de

quase US$ 500 milhões) estariam completamente fora do projeto do partldo, por

tratar-se de obra considerada supérnua, que estaria privilegiando apenas uma

parte. a parte rica. da cidade.

A descontinuidade mais polêmica do governo de Jânlo para o de Erundina.

foi. sem dúvida. a Interrupção dessas grandes obras viárias. não só por motivos

financeiros. mas sobretudo Ideológicos.

Do pacote de obras Iniciadas por Jãnlo Quadros em 1987. com conclusão

prevista no governo seguinte (1989). Erundlnaterminou apenas a reurbanização do

Vale do Anhangabaú.

• É um descaso com o dinheiro público e o oomrtbuime", protestou o

deputado estadual Afanásio Jazadjl. do PFl.BB autor de um projeto de lei que

65 D.AMA.SCO, Maria A & GENTllE, Paola. PT recebe SJo Paulo em crise; in O Estado de
S.Paulo,20.11.88
66PAUlINA, Iracy. ·Por que parou?·, in VEJA SP, 29.0...92, Urbanismo, p. 22-24.
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proíbe novos governos de interromperem obras iniciadas por seus antecessores.

Pelas declarações desse deputado, "esse tipo de atitude é antidemocrático e

acaba acarretando gastos desnecessários, além de privar a populaç60 de

serviços que lhe seriam úteis."

Rebatendo essas acusações, o presidente da Emurb, José Vitor S. Couto,

responsável pelo gerenciamento das obras, declarou que - democracia é

justamente a possibilidade de fazer alterações e rever os rumos de projetos",

acrescentando que a maior parte das obras teria prosseguimento, interrrompendo-

se apenas o que era -Ioucura-. Ainda nesse mesmo artigo, justifica-se o presidente

da Emurb: -Ao assumirmos, verificamos que todos os projetos estavam com seus

custos subestimados. A escassez de recursos nos cofres municipais agravava a

snueçõo. Ocorre que a prefeitura tinha uma grande divida com as empreiteiras, e

alguns empréstimos que Jánio esperava, acabaram n60 vindo. Assim, podlamos

contar apenas com recursos próprios. "

A solução, segundo a administração foi a de estabelecer prioridades,

deixando de lado as obras que exigiam um Investimento considerado alto demais

em relação aos beneffclos que trariam à cidade.

Segundo a revista VEJAB?

-A principal vitima desse diagnóstico foi o delirante e polêmico Sistema
Sudoeste-Centro, que englobave dois túneis debaixo do Rio Pinheiros, uma
vi« expresse sob e Av. Juscelino Kubitschek e corredores subterrflneos
conendo o Perque do Ibirapuera. Arremetendo o complexo, heverie e
duplicaç§o da Ponte Eusébio Metoso e e construçlo da vte rebaixeda sob e
Praçe Lineu de Peut« Mechado. A únic« cois« que deve seir - se seir - é e
duplicaçlo da Ponte Eusébio Met030. (...) e prefeite tutz« Erundine
enunciou einda um lote de obres que continuemo congeledas. E o ceso da
última etepa para e concluslo do minienel viário, um imponente corredor
previsto pera ligar es margineis do Tiet6 e do Pinheiros, desviendo o
tráfego pesado do centro da cidade. (...) Os trabalhos continuerêo
iguelmente emperrados no túnel sob o rio Pinheiros (...) Dos dois túneis
previstos, epenes um foi feito, e um custo de USS 127,8 milh6es. "É o

67 \lEJA SP, 29.04.92
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suficiente para construir até dezesseis pontes de travessia sobre o
Pinheiros", compara o engenheiro Sérgio Antunes de Oliveira e Souza,
diretor de obras da Emurb. "

Ao se considerar os custos, diz ainda a mesma revista:
BAs obras consumiram uma soma considerável de dinheiro público no

Boulevar JK e nos túneis que cortariam o Ibirapuera em direção à sv. 23 de
Maio, definitivamente paralisados. Cerca de 800 metros dos 5 000 metros de
canais subterrâneos projetados para o parque tinham sido executados, a
partir de cinco poços, durante a gestão Jânio Quadros. Gestetem-se nessa
operação 27,5 milhões de dólares e a administraçêo de Erundina empregou
mais 11 milhões de dólares para encerrar as atividades, tampando os poços.
Somando as duas verbas, torradas inutilmente, haveria dinheiro para
construir 170 postos de saúde ou comprar 960 ambulâncias. O boulevar JK
devorou um volume maior de recursos. Foram 57,5 milhões de dólares para
escavar alguns trechos e 5,2 milhões de dólares para fechar tudo e
reconstituir o pavimento. Com essas quantias, dan'a para erguer 125
escolas. "Fizemos um estudo e chegamos à conclusão de que o gasto para
encerrar as atividades na Juscelino e liberá-/a para o tráfego normal
empataria com o prejuizo que a população teria em três meses de
congestionamento na região", considera Couto. "Nos dois casos, não
inutilizamos o que já havia sido feito. Se no futuro houver interesse e verba,
as obras podem ser retomadas. "

Ainda sobre o assunto, o Jornal da Tarde, analisando o primeiro ano de

governo petista, publica em artigo de seu articulista Vicente Vilardaga68:

"Em nenhum momento, Erundina cultivou expectativas sobre a continuidade
das grandes obras viárias, na escala prevista por Jânio Quadros. E poucos
meses depois de sua posse, como era previsto, algumas passaram a ser
tocadas em ritmo lento e outras foram definitivamente interrompidas. A
justificativa apresentada pela Prefeitura foi a falta de recursos, já que a
continuidade das obras dependia de empréstimos junto à Caixa Económica
Federal, que não foram liberados. Além disso, a Prefeitura levantou a
questêo da "inversêo de prioridades", que implicava mais no atendimento às
necessidades locais do que na execução de grandes obras de impacto.

É certo que a cidade pagou um preço por essa paralisação: o trânsito
ficou ainda mais comprometido, a circulação de pedestres foi limitada pelos
tapumes e US $ 125 milhões foram enterrados, com a interrupÇão das obras
sob a avenida Juscelino Kubitschek e sob o parque do Ibirapuera. Mas,
segundo a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), a conclusão destas
obras, de importância questionável, implicaria num gasto de mais cerca de
US$ 1bilhão".

68Jornal da Tarde 13.12.89
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De qualquer forma, apesar dessa polêmica através da imprensa, não houve

por parte da administração abertura para uma ampla consulta à sociedade ou

mesmo aos segmentos afetados diretamente por essa decisão.59

Um dos principais objetivos da administração petlsta, durante o primeiro ano,

foi iniciar o processo de descentraliZação administrativa, baseado na maior

autonomia das administrações regionais, na desburocratiZação e no aumento da

participação popular. Nesse aspecto, a Prefeitura conseguiu alguns avanços, como

a implantação dos Núcleos Regionais de Planejamento (NRPs.), nas 20 regionais

da cidade (Erundlna limitou o número de Administrações Regionais de 33 para 20),

com representantes de todas as secretarias, que debatiam junto com os

representantes das forças sociais da área, os problemas daquela região para um

ordenamento das prioridades de atendimento (os NRP foram posteriormente

desativados), e a abertura da possibilidade de os administradores regionais

abrirem licitações, antes prerrogativa da Secretaria das Administrações Regionais,

de forma centraliZada.

Uma crltlca freqUente dirigida à admlnlstraçAo foi a do "assembtetsme-,

caracterizado pelo excesso de reuniões, causando morosidade nas decisões.

Como as decisões eram, democraticamente, compartilhadas com o Secretariado,

contrariamente ao estilo centraliZador e autoritário de JAnlo, essas reuniões eram

inevitáveis.

Na área de Finanças, Erundina atingiu plenamente seus objetivos, ao

conseguir renegociar as dlvidas e recuperar o crédito da Prefeitura. Uma Inovação

foi a criação do 1Iuxode caixa diário, que contribuiu para que a administração

terminasse o ano sem dé1lcit.

59RIBEIRO, Carlos AC. e CM1ARGO, Manuela l.G. ·Obras púbicas: a polltlca do stop snd 9O·,ln
O Estado de S.Paulo, 03.05.93, Economia, p.2
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Ao final do primeiro ano de governo a prefeita Lulza Erundlna foi acusada de

ter investido pouco na cidade - NCr$ 183 milhões até outubro de 89, contra NCr$ 2

bilhões e 600 milhões investidos por Jãnío em 19887°. A justificativa dada pela

prefeita foi a de ter sofrido "boicote" na liberação de verbas por parte dos governos

federal e estadual, além da necessidade de "administrar" as dIvidas deixadas pelo

governo anterior. Assim, ela afirmou não ter feito mais investimentos no primeiro

ano porque estava pagando as dIvidas e retomando obras da administração

anterior. A prefeita citou como exemplo a obra do vale do Anhangabaú, retomada

com recursos próprios da Prefeitura. Outras obras ainda foram realizadas com

recursos próprios, como a canalização de córregos e a retomada da construção de

um dos túneis sob o rio Pinheiros. Disse ela, ainda, que estava dando continuidade,

com recursos próprios, sem receber recursos de financiamentos, a obras já

iniciadas e que não faria, mas que era obrigada a continuar. A proposta do

governo seria inverter prioridades, não Investir em grandes obras.

Ao final da sua administração, Erundina investiu mais em serviços sociais,

paralisando obras de grande porte iniciadas por Jãnío. Em seu último ano, 1992, a

prefeitura havia gasto 29,8% em serviços sociais e 13,3% em obras, ao passo que

Jãruo havia gasto em 88, último ano de seu governo, 23,3% em serviços sociais e

25,2% em obrasJ1

A Prefeita Luza Erundlna deixou a Prefeitura em excelentes condições do

ponto de vista financeiro. Pagou todas as dIvidas deixadas por Jãnío, não deixou

dividas dos serviços e obras que contratou72.

?OFolla de S.Paulo. Um ano de Erundina: Prefeita diz que só administrou dividas _ Caderno Geral,
19.01.90 p.6
71Folla de S.Paulo. PT pára obras e investe em serviços _. 11.11.9272

0 Estado de Slo Paulo. MakJf herda a Prefeitura com finanças em dia _ (F.l.). 17.11.92
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As principais descontinuidades administrativas ocorridas nas duas gestões

consideradas, revelam que as dferenças poHtico-ideológicas dos prefeitos,

manifestam-se, sobretudo na escolha das prioridades de investimento: periferia ou

centro/bairros de classe de renda mais alta e entre obras ou serviços sociais.

A tomada de decisões e a forma de condução das poHticas públicas

também se constituem em diferenciais importantes, que não são apontadas pela

imprensa, mas que serão tratadas em outra parte desta dissertação, quando do

estudo da polftica de nabftação.

3.2. O CASO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

URBANO (SEHAB) - Superintendência de Habitação Popular - (HABI), da

Prefeitura do Município de S.Paulo.

A Superintendênciade Habitação Popular (HABI) da Secretaria da Habltaçao

e DesenvoMmento Urbano da Prefeitura do Municfpio de sao Paulo, foi escolhida

nesse estudo , como o caso a servir de análise das descontinuidades verificadas

nas gestões analisadas, em razão de a poutica pública por ela desenvoMda _

habüacão popular - possibilitar um trabalho direto dos seus funcionários com a

população demandatárla, além de envolver interesses de outros segmentos da

sociedade, como os das empreiteiras e projetistas. Esta Superintendência também

tem um corpo estável de funcionários de nfvel superior - engenheiros, arquitetos,

sociólogos e assistentes sociais - que possibilita verificar as relações que se

estabelecem entre os burocratas e os poUticoseleitos ou por eles nomeados.

Ao redor desta Secretaria também gravitam movimentos sociais organizados

que tentam influir nas decisões poUticasdo setor.
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3.2.1. Breve histórico da política de habitação popular no Município de

S.Paulo

Segundo Veras e Bonduki,73

"... a expressão "habitação popular' e sua po/ltica refere~se à rooradia das
classes trabalhadoras, de "baixos rendimentos", dos "pobres", que não
disp6em de meios e renda para adquirir uma habitação no mercado corrente.
A expressão popular sulT}iu como forms de identificar a maioria, os
"interesses gerais", dos quais o Estado seria o provedor. Neste sentido, a
po/ltica habitacional, impulsionada pelo poder público, deveria constituir-se
em instrumento para garantir o direito à habitação às camadas de menor
poder aquisitivo.

(...) A origem da intervenção do Estado na produção da habitação data
do Estado Novo e do populismo. Até então, a questão era tratada como
assunto da iniciativa privada, limitando-se o Estado a regular as condições
de produção via legislação sanitária, urbanistica ou predial. Após 64, a
po/ltica habitacional e seu corolário, a po/ltica urbana, assumem feitio
bancário e economicista e devem ser entendidas no bojo do Estado
burocrático autoritário que então se implantou. Por outro lado, é também
eixo privilegiado para análises po/lticas e de diferentes conjunturas,
revelando o jogo de forças e lutas entre classes, frações e facções sociais.

A criação do BNH (Banco Nacional de Habitação) em 1964, obedeceu
a uma estratégia de hegemonia da classe dominante representada no
Estado autoritário, buscando na habitação popular um instrumento de maior
legitimação ("ouvir o povo", diminuir o efeito do arrocho salarial, através da
ideolOflia da casa própria) 74 e, acima de tudo, uma forms de oferecer
emprego para a ~bra não qualificada, estimulando a construção
civil, tornand0-8 atrativa para o capital e servindo de amortecedor para a
recessão económica.

(...) Deste êngulo, tornada prioritária a po/ltica habitacional abria
oportunidades de emprego para absorver, além da massa de trabalhadores
não qualificados e os semiqualificados, escritórios de engenharia,
planejamento, projetos, arquitetura e, principalmente, estimular a construção
civil. If

73VERAS, Maura Pardlni Bicudo e BONDUKI, Nabll Georges. ·Polltlca Habitacional e a ~a peto
direito à habitaçAo·. in A Cidadania que não temos, Maria de Lourdes Manzini Covre (org.)
S.Paulo, Brasilense, 1986, pp. 39-72.
74 Um trecho da carta de Sandra Cavatcanti encaminhando sugestlo para a criaçlo do BNH
expressa essa preecupaçãe: " ...achamos que a Revoluç~o vai necessitar agir vigorosamente junto
às massas. Elas estio órfls e magoadas, de modo que vamos ter de nos esforçar para devolller a
elas uma certa alegria. Penso que a resolução dos problemas de moradia, peto menos nos grandes
centros, atuará de forma amenizadora e balsêmica sobre suas feridas civicas."(VERAS &
BONDUKI, op. cit., p. 48 )
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o resgate da intervenção do governo municipal nesta área baseou-se no

documento "Relatórío de Gestão 1989-1992: Balanço da Atuação de Habr' ,

elaborado pela Superintendência de Habitação Popular (HABI), da Secretaria de

Habitação e DesenvoMmento Urbano (SEHAB), da Prefeitura do Municfpio de

S.Paulo (PMSP).

Iniciado na década de 50, o atendimento habitacional da população de baixa

renda foi executado, historicamente, no âmbito do poder público municipal, através

de um órgão da administração direta, com competências na área de bem-estar

social. O problema habitacional era tratado como problema de assistência social, e

não habitacional.

Na década de 60, sua atuação, através da Secretaria de Bem-Estar Social

(SEBES), estava voltada para a remoção de famflias residentes em favelas

localizadas em áreas destinadas a obras públicas, ou seja, não se orientava para a

provisão de moradias, mas, tratava-se de facilitar as ações da Prefeitura, para a

execução de obras viárias, de edttlcação ou de outra natureza.

Até o final dessa década, a visão que o poder público e a sociedade tinham

sobre a favela era a de que se tratava de um espaço perigoso na cidade, habitado

por marginais e dellnqUentese que se constitula em principal foco de criminalidade.

Essa imagem era mais forte no Rio de Janeiro do que em S.Paulo, e a intervenção

do poder municipal carioca foi a de remover os favelados para conujuntos

habitacionais distantes. Em S. Paulo, dado que as favelas não eram tão

numerosas, não havia uma poutica estabeleci~a de remoção de favelas, a não ser

em casos especificados acima.

Na primeira metade da década de 70, o entendimento do poder público e da

sociedade era o de que a favela era a primeira -parada- dos migrantes rurais, a

partir da qual, eles partiriam para uma integração efetiva na cidade.
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Algumas propostas de intervenção na questão habitacional começaram a se

delinear, 1icando mais a nível de propostas do que de reaíízações, como são os

casos do Sistema Municipal de Habitação (incluindo as Vilas de Habitação

Provisória - V.H.P.) e o Programa Municipal de Habitação de Interesse Social. Na

prática, porém, a atuação municipal restringiu-se a programas como remoção das

famílias moradoras em favelas em situação de emergência ou destinadas a obras

públicas, para alojamentos provisórios (V.H.P.) construidos em áreas municipais,

onde eram desenvolvidos trabalhos de promoção social e construção de casas por

mutirão.

A segunda metade da década de 70 não viu por parte do poder municipal,

programas que atendessem as carências habitacionais, mas remoções por

emergências ou obras, sendo que as soluções oferecidas a essa população

removida eram do tipo: passagens para retorno ao local de origem e mudança para

outras favelas com áreas dlsponlveis.

Em 1979, pela Lei 8906 de 27/04/79, foi criado o FUNAPS - Fundo de

Atendimento à População Moradora em Habitações Sub-Normals, com o objetivo

de prover habitações ou melhorar as condições de habitabilidade do segmento da

população mais pobre, a fundo perdido. Este fato significou uma mudança na

atitude do poder público municipal no trato do problema habitacional da população

de baixa renda e um maior empenho em garantir recursos para esse atendimento.

Essa mudança pode ser explicada pelo processo acelerado de taveüzacãc que se

verificava na cidade, levando o poder público a reconhecer que grande parte dos

que vão morar nas favelas era constltulda de trabalhadores que já haviam morado

em outro tipo de habitação, mas devido ao processo de pauperízacão constante,

foram obrigados a ir morar na favela, para a sobrevivência sua e de suas famllias.

O perlodo de 1979 a 1982 foi importante pelas mudanças signi1lcattvas na

polltica de atendimento habitacional até então desenvolvida pelo poder municipal.
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As orientações que passaram a nortear a ação municipal, no perlodo, foram:

· propiciar condições para a fixação da população no local de moradia;

· priorizar a provisão de moradias como solução efetiva da problemática

habitacional;

· desenvolver programas de melhorias das condições de habitabilidade nas

favelas;

· priorizar o atendimento coletivo no uso das verbas do FUNAPS;

· criar condições de participação da população nas soluções habitacionais.

É nesse perlodo que, começam a surgir as revindicações por água e luz

para melhorar as condições de habitabilidade nas favelas, pressões essas que o

poder público responde com a criação dos Programas Pr6-água e Pr6-luz.

Também são desse período os Programas PROMORAR (este integrante da

política habitacional federal) e PROFAVELA, executados por órgãos da

administração indireta, apesar de o órgão da administração direta não ter sido

desativado.

As atividades relativas à polftica habitacional do Municlpio de São Paulo, nos

anos seguintes são, a seguir, especificadas, por gestão.

3.2.2. Intervenção dos governos Covas, Jânlo e Erundlna na área de

Habitação Popular.

Administração Covas.
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Em maio de 1983, assume a Prefeitura Mário Covas, que ficaria no governo

até Dezembro de 1985.

Sendo o primeiro governo municipal de oposição após o regime militar,

Covas, realizou uma gestão mais democrática, implantando programas

habitacionais que propiciassem a participação da população no processo de

decisão e de execução dos projetos de seu interesse, institucionalizando a auto-

construção, sem recorrer ao B.N.H. e com recursos própríos". Covas implementou

sua polltica habitacional através da Secretaria da Familla e Bem-Estar Social.

O fundamento teórico de sua política habitacional, com a implantação de

projetos alternativos, do tipo construção de habitações através do processo de

mutirão, era dado pelas idéias de John TurnerJ8 A justificativa para esse tipo de

75TASCHNER, Suzana Pastemak. Favelas, Fatos e Pollticas, in Espaço e Debates, na 18, 1986,

Pf:79 a 105.
I Alguns argumentos que embasam a construção por auto-ajuda são, segundo VALlADARES,
Lícia: Politicas Alternativas de Habitação Popular: Um vôo sobre a literatura internacional. in
Espaço e Debates, n° 16,ANO V, 1985, pp.42--49:
1. Os programas de auto-ajuda (em inglês self-help) atendem às necessidades das populações
pobres. São elas que conhecem mellor do que ninguém a sua própria ·realdade e necessidades·
habitacionais. Esses programas dão a cada familia a possibilidade de construirem uma habitação
conforme seu padrão cultural e econ6mico. Tumer enfatiza a diferença que existe entre a
concepção dos planejadores, que são membros da classe média e por isto mesmo supervalorizam
o padrão de qualidade, e a concepção dos pobres para quem mais importante seria a Iocaização
da habitação e a segurança da posse.
2. Esses programas permitem que cada famlHa tome as decisões referentes aos investimentos a
serem rea~ados, os tipos de material a empregar, o desenho da casa, a energia a ser empregada,
enfim, garantem à familia autonomia na produção de sua casa.
3. Outro argumento a favor da auto-construção seria o menor custo. A redução do custo adviria da
eHminação dos lucros das empreiteiras, dos agentes comerciais e pelo uso não remunerado das

famílias.
4. Enfatiza-se a "participaçãc" da população nesses programas. A nível individual, de cada famila,
é! participação nas decisões redundariam em habitações mais condizentes com a necessidade de
cada família. Anivel comunitário, defende-se que os movimentos populares, as associações locais,
de moradores, teriam voz e vez nos projetos. Outro argumento é o de que tais programas
permitiriam um contato maior e mais constante entre os atores sociais envoMdos: população,
movimentos sociais, agências estatais e e seus funcionários. Esses contatos seriam importantes
para a absorção das demandas da população por parte dos agentes e funcionários, resultando em
habitações mais condizentes com as prioridades e/ou necessidades dos Muros moradores. Outro
fator importante desse tipo de trabalho seria o papel educativo e social desempenhado pelo próprio
processo participatívo de tomada de decisões e de execução das tarefas: o contato com grupos,
movimentos e com o poder público reforçariam mecanismos de solidariedade e colaboração.
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iniciativa baseava-se sobretudo na garantia da participação popular, de forma que

os os moradores teriam voz e vez nos projetos.

Os programas habitacionais realizados através do processo de mutirões

eram criticados pela sua baixa produtividade77 e pela super-exploração da força de

trabalho dos moradores. No entanto, os técnicos da Prefeitura, responsáveis pelas

políticas habitacionais, desta administração, apesar de reconhecerem essas

restrições, achavam válido implantar esses programas, argumentando, que:

"a. a auto-construção, bem ou mal, cabe dentro do salário do

trabalhador;b. o desgaste do trabalhador é compensadopela segurança do abrigo,
que é também uma mercadoria rentável. De qualquer maneira é menor que
na auto-construçoo isolada, dado que insumos técnicos racionalizam o
trabalho, diminuindo o desgaste tisico e garantindo melhor qualidade do

produto:c. frente à escala do problema, é impossível se pensar apenas na
entrega de unidades acabadas;

d. na auto-construção tem-se melhor controle dos materiais e do

orçamento;e. o projeto da unidade tem características próprias e resulta mais
adequado aos anseios do usuário:

f. a unidade resulta mais barata, porque não se pega honorários 8S
empreiteiras e pode-se escapar do financiamento do BNH: .

g. o andament%rçamento da obra segue o ritmo do desembolso do

usuário."
Além do programa de provisão de habitações através da auto-construção, o

governo Covas aumentou a oferta de 145 lotes urbanizados existentes no inico de

sua gestão para 1300 lotes, programando, para o início de 1986,4471 lotes
76

.

77 TASCHNER, S. P. op. cit .. ,p. 93: ',A,penas 233 casas construídas em 34 meses de governo,
sendo que as primeiras 40 casas, no conjunto Vila Nova Cachoeirinha, zona norte, iniciaram-se no
começo de 1983 e só foram entregues em junho de 1984; ver Reinach. 1985'.
78Segundo VALL.ADARES, L1cia, op. cit .. lotes urbanizados são 'Ioteamentos dotados de traçado
regular e equipados com um mínimo de infra-estrutura; a ocupação de tais espaços se dá de forma
orientada e dirigida, e pela venda dos lotes a preços acessíveis.( ...) a construção das moradias é
responsabilidade da população. prevista para participar com o seu trabal10 também na implantação
dos equipamentos coletivos e dos projetos como um todo."
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Desenvolveu ainda três programas especlflcos para as favelas, com

recursos do FUNAPS.Tais programas eram: urbanzação de favelas, provísão de

habitaç~o e recuperação de favelas.

No programa de urbanízação de favelas era executado um conjunto de

obras que compreendia a cotccacão de Infra-estrutura, parcelamento do solo e a

construção de unidades habitacionais em alvenaria. Nesse programa, previa-se

inclusive a concessão do título de propriedade aos moradores. Iniciou-se nesta

gest~o o estudo sobre a concessão de tltuíos de propriedade, sem se chegar a

uma solução, por tratar-se de problema jurldlco complexo. No entanto, no governo

Covas, entre 1983 e 1985, procedeu-se à uroanzação de 24 áreas, sem esperar

pela solução jurldlca da terra.

Para serem urbanizadas, as favelas deveriam apresentar alguns requisitos:

estar ocupando propriedade municipal, não ser área sujeita, historicamente, a

emergências e já estar consolidada como favela há mais de cinco anos.

Para as favelas que ocupassem terrenos particulares (de propriedade

privada), pensou-se na 'ransferência do potencial construtívo", ou seja, o

proprietário do terreno invadido doaria o terreno à Prefeitura e em troca ganharia o

potencial construtivo. Essa idéia, modlflcada79, foi mais tarde retomada, no governe?

de Jãnto Quadros, ficando conhecida como "projeto de desfavelamento", gerando

grande polêmica. No governo de Erundlna, a lei de desfavelamento foi utilizada,

com o nome de "operações interligadas·, para a provísãc de habitações e não para

o desfavelamento. As operações Interligadas serãc objeto de estudo em outra

parte deste trabalho.

79Para Jãníe, os proprietários de terrenos ocupados por favelas ou interessados em desfavelar
áreas públicas construiriam moradias populares para os favelados em outros locais, doando essas
habitaç6es para a Prefeitura que as venderia, preferenciamente, aos favelados. Em cempensaçã«
os proprietários poderiam construir edificios com áreas superiores ás permitidas pela legislação, no
terreno desocupado.
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Quando as favelas não preenchiam os requlsistos necessários à

urbancacão, faziam-se obras de contenção (contra as erosões) ou obras mlnlmas

de saneamento. Essas intervenções eram conhecidas como recuperação de

favelas.

o programa de provisão de habitação era constitufdo de: fornecimento de

lotes urbanizados, lInanciamento de material de construção para uma casa-ernbríão

e assistência técnica de prollssionais da Prefeitura. A construção seria por auto-

construção.

No governo de Mário Covas, entre 1983 e 1985, foram atendidas 25.859

famflias, sendo 59,37% desse total, pelo programa de urbanzação de favelas;

19,90% pela provisão de habüação e 20,73% através do programa de recuperação

de favelas (dados da Secretaria da Famflia e Bem-Estar Social do Municfpio de

S.Paulo, 1985).

A avaüação do governo Covas é feita pelos técnicos municipais responsáveis

pelos programas habitacionais no documento -Balanço da Produção de Habl no

perlodo 1983 -1991-, produzido pela Superintendência de Habitação Popular, em

1991:
- O periodo dB Bdministr8Ç80 Covas se caracterizou pela

preocUpaç80 com a problernética dB habitBÇ80 de interesse social,
demonstr8dB logo no inicio pela e/abofBÇ80 do Plano Municipal de
HabitBÇ80, por equipe inter-secretarial (PlanejBmento, Bem-Estar Social e
HabitBÇão), especialmente designBdB paf8 a tarefa.

Embof8 as metas estabelecidBs n§o tivessem sido cumpridBs, a
Bdministr8Ç80 em quest80 deu um impulso significBlivo na fOfTTIBcomo Habi
vinha tratando o problelTlB dB habitBÇ80 popular, iniciando, nessa geSt80, a
provisão efetiva dB habit8Ç80. Assim sendo, foi concretizBdB a aquisiç§o de
49 áreas, mediante a dinamizBÇ80 e reestrutufBÇão do FUNAPS, que passa
a ser utilizado como um mecanismo de financiamento.

Imponante, também, foi o enfoque dado 8 fixBÇ80 da população
favelBdB através da implantBÇ§o do ProgralTlB de UrbanizBÇ80 de Favelas,
do projeto de lei que propunha a desafetaç§oBO de 99 áreas municipais

00 Segundo Taschner (Favelas, fatos e pollticas, Espaço & Debate n018, 1986): Desafetar significa
tornar de propriedade do Poder Púbico as áreas de uso comum dos loteamentos (que estão sob a
guarda púbica, mas pertencem aos proprietários dos lotes)
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ocupadas por tevete (d8s quels PATf?B1 pnottzou 44) par8 posterior
concessão de direito de uso aos seus ocupantes e negoci8ção e/ou
intermedi8çoo com proprietários de áreas particulares inv8did8S, vtsenoo à
solução definitiv8 do problema h8bitacion81dos invesores.

Ainda ne perspectiva de propor soluções de maior alcance social
frente ao problema de terras, HABI encaminhou à Superior Administração,
além do projeto de lei de des8fetaç80 de áre8s de uso comum, vénes
otopostes como: projeto de lei possibilitando transferir o ootenciet
construtivo de terrenos particul8res invadidos; projeto de lei possibilitando
aumentar o potencial construtivo de terrenos no caso de novas casas para a
ooouteçõ« e proposta estebetecenao normas e fisc8liZaç80 para edif1cios
ocupados por cortiços.

Outro 8SpeCtOimport8nte a considerar é o fato de ter tievkio a
participação ativa da população de baixa renda, objeto dos programas
desenvolvidos, na busca e encaminh8mento de soluções par8 SU8
problemátic8.

Est8 participação se deu em pratic8mente todas as teses dos projetos:
na indic8Ção de étee«par8 aquisição, ne discussão do projeto da unidade
h8bitacion81 e da infr8-estrutur8 e, principalmente, ne construçêo d8S
C8S8S."

Administração Jãnio Quadros.

Em janeiro de 1986 tomou posse Jãnio Quadros no governo municipal.

Uma das primeiras medidas adotadas por Jãnio foi transformar a Secretaria

de Bem-Estar Social em uma das Superintendências da Secretaria da Educação. A

Supervisão de Atendimento à População Moradora em Habitação Sub-Normal

(SATHS) da Secretalia do Bem-Estar Social foi transferida para a Secretaria de

Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB), pelo decreto 21 862 de 15.01.86;

e, o FUNAPS também foi a ela vinculado. A SEHAB já existia desde 1977, na

estrutura da Prefeitura, mas suas funções eram mais abrangentes e, principalmente

normativas (uso e ocupação do solo, aprovação de edificações, controle do uso de

imóveis, parcelamento do solo e intervenções urbanas), não atuando na área de

provisão habitacional.

81 PATR _ Departamento de Patrimônio da Secretaria dos Negócios Jurídicos da Prefeitura do
Municlpio de S.Paulo
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Jãnio, que se elegeu apoiado pelas forças polfticas conservadoras e

comprometido com os empresários do setor imobiliário, desde a campanha já havia

manifestado sua posição contrária à fixação dos moradores em favelas,

principalmente, em terrenos de propriedade particular.

Considerando que a política de fixação dos moradores de favelas

implementada por Covas propiciava o crescimento da violência urbana e a

desorganização da cidade, pois entendia a favela como "antro" de desocupados,

marginais e desordeiros, propôs um projeto de segregação espacial, promovendo a

desocupação dos terrenos e a remoção dos moradores para conjuntos

habitacionais distantes.

Sem recursos para o desfavelamento, o governo prometia oferecer

vantagens urbanlsticas a quem se dispusesse a fazer o desfavelamento. O

proprietário do terreno particular, ocupado por favela, e, que estivesse interessado

em desocupá-lo, construiria casas populares em outra área, arcando com todas as

despesas. Em troca, a Prefeitura abriria exceções na lei do zoneamento e no

Código de Obras, que permitiriam um maior índice de ocupação do terreno

desocupado pela favela, ou em outro terreno escolhido pelo promotor do

oesravelamentow

Para a desocupação de favelas localizadas em terreno municipal, a

prefeitura abriria concorrência pública aos interessados em obter franquias no

zoneamento, com a construção de conjuntos habitacionais. Os empresários ligados

ao setor da construção civil aprovaram esses projetos de erradicação de favelas,

interessados na liberação de terrenos situados em áreas valorizadas e, também,

82 Já no início de 1986, Jãnic encaminha à Camara Municipal. projeto de lei regulamentando a
participação da iniciativa privada no desfavelamento, que ficou conhecido como "projeto de
desfavelamento", dando inicio ao mecanismo de captação de recursos, mais tarde conhecido como
"operaç6es interlgadas".
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em maiores lucros, advindos do aumento do ínotce de ocupação e do relaxamento

do Código de Obras83.

A remoção de favelas propiciou, de um lado, a abertura de terreno para a

construção de residências para a classe média, e, sobretudo, para a implantação

do projeto de grandes obras viárias com que Jãnio pretendia marcar sua gestão.

De outro lado, permitiu ao setor da construção civil atender a dois tipos de

mercado: o mercado do setor público, com a realização de grandes obras viárias e

o mercado do setor privado, com a oferta de apartamentos para as classes média

e alta nos terrenos desocupados e, como conseqüência do desfavelamento,

construção em massa de conjuntos habitacionais populares, para a população

removida. 84

No centro de São Paulo, dentro da proposta de renovação urbana, demoliu

antigos casarões que serviam de abrigo à população pobre. Sem recursos, apelou

para a iniciativa privada. Como os casarões não pertenciam à municipalidade, o

prefeito decretava as áreas onde se localizavam os casarões como de utilidade

pública, arcando a iniciativa privada Interessada em reurbanlzar a área, com os

custos da desapropriação, desde que o valor não fosse inferior ao determinado

pela justiça. Essa solução, além de permitir a recuperação das finanças municipais,

vinha de encontro aos interesses dos construtores, que necessitavam, também,

recuperar-se dos anos de crise em que encontrava o setor da construção civil.85

Foi a partir desse pertodo que se passou a adotar o processo de construção

via empreiteiras, diminuindo os programas de auto-construção que eram até então

utilizados pelo poder municipal, ellminando-se, desta forma, a participação popular

na condução desses programas.

83 TASCHNER, Suzana P., op.cit., p. 98.
64 TASCHNER, Suzana P., op. cit .• p. 98.
85TASCHNER, Suzana P., op. cito p.97
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Jãnto, cuja prioridade era o desfavelamento, passou a executar esse programa

através da Secretaria de Negócios Extraordinários, utilizando-se dos recursos

orçamentários alocados no gabinete do Secretário de SEHAB. Esses recursos

eram repassados ao FUNAPS,na ocasião de sua utilização.

João Aparecido de Paula, vereador pelo PFL , havia sido nomeado por

Jãnio, como Secretário de Habitação. Foi o terceiro secretário a ser nomeado

nesta pasta, decorridos apenas dois meses do mandato do novo prefeito. Não

sendo ligado ao setor, e, sendo a prioridade do governo - o desfavelamento _

programa este ligado diretamente à Secretaria dos Negócios Extraordinários,

conservou as chefias nomeadas na gestão anterior, em HABI -Superintedência de

Habitação Popular, dando prosseguimento àqueles programas já comprometidos,

na gestão anterior, sem interferir, basicamente, nos trabalhos em realização.

A atuação de HABI, no perlodo, foi, portanto, de dar continuidade a

programas como a urbanização de favelas, provisão de terra e moradia e melhoria

em favelas.

Os técnicos municipaistêm a seguinte visão do governo janista, expressa no

"Balanço da produção de HABI no perlodo 83 - 91·, citado anteriormente:

• A BdministfBÇãomunicipal referente a esse perlodo, iniciado em 1(
de janeiro de 1986 e finalizado em 31 de dezembro de 1988, introduziu
alteraçóes na estrutura da PMSP que acabaram por influir no
desenvolvimento dos programas de habit8ção de interesse societ, uma vez
que estes deixaram de ser executados por FABES (Secret8ri8 da F8m1/i8e
Bem-Estar Societ), que foi extint8, e SU8S competências relBtiv8s à
habitação passaram para SEHAB (Secret8ria dEi H8bitação e
Desenvolvimento Urbano), órgjo Bté' aquele momento, besicememe,
normBtivoe distante dEi problemática em questão.

(...) Com a extinção da FABES, o enfoque no tratamento da questão
h8bitacional par8 a população de baixa renda começou a apresent8r 81guma
8lteração: de predomin8ntemente social, já que era trBtado por um órgAo de
8ssistência social, paSS8a ser aboldado, com mais énf8se, pelo sspecto
f1sico.
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Foi nessa gestão que se passou a adotar o processo de construção
por empreiteira, diminuindo a incidência do processo de auto-construção
utilizado em grande escala até o momento.

No inicio do per/odo, a superior administração não confere, de
imediato, a impolfância devida 80 papel de HABI, que continuou a
desenvolver seus programas, a principio, com dificuldade.

A êntese da administração é dada 80 desfavelamento, o qual não
sendo a politica adotada por Habi, é executado pela Secretaria dos
Negócios Extraordinários, com recursos alocados no gabinete de Sehab
apenas para aquisição de casas da Cohab - Verba Desfavelamento _
contribuição a fundos, os quais por ocasião da utilização eram repassados
ao Funaps.

Não existe no peltodo em questão, um plano de habitação de
interesse social que envolva Habi, tendo sido elaborado apenas o prografT18
global de habitação da Prefeitura do Município de S.Paulo que dizia
respeito à atuação da COHAB.

ObsefV8-se,nesse perfodo que, embora tenha havido a continuidade
dos programas habitacionais vindos da gestão anteriot88, howe mudanças
no tratamento do problefT18da habitação de interesse social. Sendo ums
administraç§o mais autoritária, a palficipação dos movimentos sociais, bem
como da demanda, fica meis restrita. Este fato, entre outros, colaborou para
a adoção do sistema de construção por empreiteira em detrimento da auto-
construção até ent§o adotada.

Paralelamente, e apesar de parecer contrBditÓrio, foi no governo de
Jânio que foram desafetadas sete áreas de uso comum do povo ocupadas
por favelas, onde haviam sido desenvolvidos projetos habitacionais, e
autorizada a concessão de uso 80S moradores, equacionando, assim, o
problema de posse da tetre.

Foi também na Bdministração de Jânio Quadros que foi promulgada a
lei sobre as operações interligadas, a qual foi concebida na Bdministração
anterior (Mário Covas)".

Admínlstração Luiza Erundina.

Em janeiro de 1989 tomou posse a prefeita Luiza Erundina.

Ao assumir o cargo na cidade de são Paulo, Erundina, historicamente ligada

aos movimentos de moradia, anunciou que habitaçfto era o problema mais grave da

população de baixa renda.

88 Segundo depoimento de Ant6nio Carlos Teixeira, Diretor de Planejamento de Habi nos governos
Covas e Jânio, na medida em que a Secretaria de Negócios Extraordinários desfavelou
rapidamente algumas favelas. Jé1nio deixou continuar programas vindos da gesh10
anterior.(entrevista em 23.08.~)



81

Nesse sentido é interessante assinalar que no inicio de sua gestão, Erundina

enfrentou uma série de invasões e ocupações, além de mobilizações diversas dos

movimentos dos sem-teto". A partir deste momento, deslancharam-se iniciativas

que levaram à construção, ao término de sua gestão em 1992, de 33 189 casas ou

apartamentos populares e 16 799 em obras.

Erundina, nomeou para o setor habitacional, intelectuais militantes e

assessores de movimentos de moradia de São Paulo. Como secretária da SEHAB,

foi escolhida a arquiteta Ermlnla Maricato, professora da USP e assessora da

ANSUR - Articulação Nacional do Solo Urbano. Para a presidência da COHAB foi

indicado Miguel Afonso Reis, assessor jurldlco dos movimentos dos Sem- Terra da

Zona Leste. Para HABI foi indicado o arquiteto Nabil Bonduki, presidente do

Sindicato dos Arquitetos e assessor de vários movimentos de moradia na zona sul

de S.Paul088. A quase totalidade dos cargos de confiança, desta Secretaria, foi

preenchida por técnicos militantes do PT e/ou assessores com alguma experiência

junto aos movimentos populares.

87GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e klta pela moradia, Edições Loyo la, S.P., 1991, p.
157, faz as seguintes observações a respeito do fato: "A primeira dificuldade que a nova
adminisnis1ração enfrentou foi justamen1e na área de habitação. Dezoito dias após a posse, a
prefeita se defron1ou com invasões de áreas e de conjun1os habitacionais nas regiões sul e leste da
cidade. As invasões do inicio de 1989 tiveram vários significados. Para a Prefeitura foi um grande
teste politico. Para o movlmen1o popular significou a articulaçio de setores populares antes
desmobilzados, ligados a pollticos que estiveram na situaçc10 de poder na capital paulista e que,
naquele momento, encontravam-se na oposiçio. A Prefeitura tentou o diálogo com os invasores,
mas a situação foi resoMda à moda tradicional: via policial, ocasionando grande desgaste para a
administração. A surpresa da situação levou a declarações precipitadas de alguns técnicos da nova
administração, rejeitando as ações dos invasores como movimentos da direita, orquestrações de
agentes da oposição ao PT etc. Eles nio eram considerados como "movimentos", mas como ações
de grupos isolados. Observamos que se utilizou como critério de classificação, para quem seria ou
0;10 movimento, o tempo de participação em associações e entidades organizadas. Reconhecemos
a necessidade de que fosse elaborado algum critério naquele momento da klta, para diferenciar o
participante do movimento organizado, e inscrito há anos na fila de espera para ter direito ao
acesso aos imóveis construidos pelo poder público, do militante de úlima hora, que havia se
aproveitado do abandono temporário das obras, na transiçâo do governo municipal, invadindo
apartamentos inacabados. O que estranhamos foi a posiçc1o da adminis1ração de não reconhecer a
natureza dos invasores como parte do movimento social, desquaificando-os como meros
agitadores da oposição, numa atitude semel1ante à dos governos an1eriores."
88GOHN, Maria da Glória; op. cit., pp. 155-164.
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Segundo depoimento de uma assistente social que trabalhou em Habi nas

duas gestões89:

"Trouxeram muita gente de fora, principalmente arquitetos, pessoas que
estudavam ou militavam junto 80S movimentos. Para eles, tudo que vinha
antes era ruim. Levaram cerca de dois anos e meio para se entenderem com
a burocracia. Muitos técnicos da casa haviam batalhado anteriormente para
modificar a linha de atendimento e também havia muitos petistas na casa,
que foram guindados a chefes. No entanto, howe discriminaç6es contra
alguns antigos.

Inicia/mente a Secretária era contrária 80 atendimento 8S áreas de
risco, conforme nossa recomendação. Mas ai, logo no início da gestão,
aconteceu a tragédia da favela Nova República e e/a teve que rever.
Contratou escritórios para fazer um estudo geotécnico das áreas de risco e
foi feito um mapeamento das áreas de risco, com inteNenç6es tlsices
naquelas com maior risco. "

Nesta gestão, a SEHAB através de HABI, procurou atender à população de

baixa renda a partir de uma outra perspectiva. Abriu canais de negociação para a

população organizada e incentivou a sua organização em função de suas condições

e necessidades mais urgentes, como é o caso dos moradores em áreas de risco

nas favelas. Com isso, procurava-se quebrar o ciclo das velhas formas de polltica

assistencialista.

A PoUtica HabitacionalOO, conforme documento dessa administração, era

baseada nos seguintes pressupostos:

aa) Direito 8 moradia e 8 cidade, reconhecendo a existência da cidade
real (dos assentamenos precários como favelas, loteamentos irregUlares,
coniços e coabitações);

b) Direito à arquitetura (e engenharia) e respeito 80 meio ambiente;
c) Direito 8 cid8d8nia e panicipação POPular na fofTTltl/ação e

implementação de Programas e Projetos e estImulo à auto-gestão;
d) Redução de custos sem perda da qualid8de, administração ágil e

eficiente.

89 Entrevista com Nahomi Onken, ex-chefe de Programação nas gest6es Covas e Jlnio, em
23.08.94.
ooPMSP; SEHAB; HABI - Relatório de Gestlo 1989-1992: Balanço da Atuaçlo de Habi.
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Teis diretrizes se convetietem em dois grandes eixos d8 potntc«
h8bit8Cion81: 1) Provisão de terra e moradi8; 2) Ação em Favel8s,
permitindo identific8r especificid8des nos conteúdos Progr8mMicos
diversos e nos pil8res õess« Btu8Ção: com tr8b8lho societ, PSrticipsção
oooute« e essisténci« 80 munícipe.

Desdobr8-se, essim, Uf118 estnnure progr8mátic8:
1) Provis§o de morBdi8s

· por empreiteir8
· mutirão
· intelVenção em cortiço

2) Açoo em tevete«
· urb8niz8Ção
· remoç§ol8loj8mentolemergénci8
· melhori8s
· regul8riz8ção fundiári8

3) Convénios Jurídicos
4) Tr8b8lho Societ
5) Comerci8Iiz8Ção: contrBtos, tinenciememos."

A poHtica municipal de habitação ganhou novo impulso na gestão de Luza

Erundina. Com dirigentes ligados aos movimentos populares, esta administração

procurou implementar propostas alternativas geradas no convivio e experiências

dos movimentos.

Criou um sistema financeiro de habitação de interesse socíal, com o objetivo

de financiar a urbanização de favelas, projetos de melhoria em cortiços e

construção de conjuntos habitacionais, através do sistema de mutirão

autogestionário.

O FUNAPS, instrumento bastante utilizado em outras gestOes, foi

transformado em FUNAPS COMUNITÁRIO (FUNACOM), constituindo-se em um

sistema financeiro que repassava os recursos para as associações de moradores,

que viabilizavam a construção. de moradias, em regime de mutirão. Essas

associações de moradores, muitas das quais se transformaram em cooperativas

habitacionais, gerenciavam todo o processo de construção, desde a compra da

terra, contratação de assessoria técnica para a elaboração do projeto, montagem

do canteiro de obra, compra do material de construção, contratação de mão-de-
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obra especializada, de pessoal administrativo etc. Em contrapartida, deveriam

prestar contas, mensalmente à prefeitura, até o final do empreendimento.91 O

retorno do financiamento era feito pelos moradores, após o término das

construções das casas e conforme a renda familiar e o número de dependentes.

Nesta gestão foram executadas obras também pelas empreiteiras, além das

obras realizadas em regime de mutirão com autogestão ou coqestão.

Fiel aos compromissos de dar prioridade à área social, especialmente à

habitação, a administração petista garantiu a participação popular nos projetos

desenvoMdos, procurando desenvolver a responsabilidade coletiva e, trabalhando

para criar e fortalecer a consciência da cidadania, de respeito ao meio ambiente e

de interação com a cidade.

3.2.3. Relação das administrações estudadas com os movimentos populares.

Na década de 80, a recessão, com o aumento do desemprego, o

encarecimento dos aluguéis, as dificuldades legais para a formação de novos

loteamentos populares, o esgotamento de espaços dlsponrveis nas favelas,

levaram os sem-teto a Invasões coletivas de áreas urbanas e à formação e

fortalecimento dos movimentos de luta por terra e pela moradia.

Os sucessivos governos municipais respondiam às pressões desses

movimentos, alternando formas asststenctaustas, clientellstas ou de repressão a

esses grupos organizados de moradores.

O prefeito Mário Covas, devido à ampliação e pressão desses movimentos,

abriu alguns canais de participação para os mesmos, estabelecendo relações com

91 SilVA, Ana Améla (org). O Programa de Habitação de Interesse Social- Gestão luiza Erundina
(1989-1992), in ·Urbanização de favelas: duas experiências em censtruçãe", S.P., PÓLlS,
199.4, PP. 23-25.
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o Movimeno Unificado de Favelas (MUF) constitufdo em 1982, reconhecendo-o

como Intelocutor legftimo do seu governo, procurando atender algumas de suas

reivindicações, implementando programas de urbanização e melhoria em favelas.

Em 1985, o MUF entregou ao prefeito um ante-projeto de lei propondo a concessão

do direito real de uso (CDRU), expressando aquela que seria, daí em diante, a

principal reivindicação de todos os movimentos de moradia de São Paulo.92

A administração de Jânio Quadros representou a ruptura desse

relacionamento entre poder público municipal e os movimentos. Priorizando o

desfavelamento, reprimiu as manifestações dos movimentos, inclusive utilizando-se

da Guarda Municipal,por ele criada. Os movimentos de luta pela moradia voltaram-

se para o governo do estado, uma vez que era impossrvel o diálogo com a

prefeitura.93

A gestão de Luza Erundlna, reconhecendo ser a habitação um dos

problemas mais sérios da população de baixa renda, dá prioridade à questão,

nomeando pessoas ligadas a esses movimentos em posições-chaves na

administração, e imprimindo novo rumo a essa poHtlca, Incentivando a organização

desses moradores, negociando com essas organizações e implementando

programas alternativos, embasados nas propostas e experiências delas surgidas.

Partindo da premissa de que o processo de democratização tem como um

dos elementos centrais o caráter público dos serviços do Estado, como um direito

.do cidadão, a prestação desses serviços deveria ser marcada por uma relação

mais aberta e participatlva dos seus usuários.

92SllVA, Ana Améia (org). ·Urbanização de favelas: duas experi'ncias em construção·, São
Paulo, PÓUS, 1994, p.17.
93 GOHN, Maria da Glória, op. cit., pp. 81-83.
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o relacionamento do poder municipal com os movimentos de luta por

moradia na gestão Luiza Erundina é relatado por uma assessora técnica desse

govern094:

"A potttice h8bit8cion81 õesenvotvioe por HABI-H8bit8Ç80 Popul8r,
oene da premissa de que é imprescindlvel a participação popular em todas
8S teses do processo, p8ra que esta se realize. Assim é que desde o inicio
da gestão em 1989, õesenvotvem-s« políticas e programas habitacionais
que são incorporados pelo poder público como resultado das lutas históricas
dos movimentos de moradia n8 cidade: favelas, cortiços e sem-tetos.

(...) Um outro ângulo da participaçfJo popul8r e que diz respeito
diret8mente à democratização da gestão refere-se aos canais de
participação poputer.

Nesta direção HABI se relaciona no perfodo de 89/90 com os
movimentos de moradia a partir dos foruns regionais de habit8Ç80.

Estes foruns se constituíram em processo de construção relacional
entre o Estado e os movimentos, n8 perspectiva de: formulaç80 da política
habitacion81, definiç80 de critérios de atendimento, formulação de proposta
orçamentária e de sua execuçéo.

(...) No final de 90, av8liava-se que era necessário avançar na
construção de ceneis de participação: os foruns apresentavam fragilidades
como: quem participa dos foruns, com que critérios, qual seu carMer; enfim,
era imprescindlvel avançar em outro patamar, onde a represent8Ç80 e a
democracia estivessem claramente definidos.(. ..) 'frente à necessidade de
aprimorar esse processo, adequs-Io às diretrizes apontadss para o
Municlpio, adiantar-se à criaç80 legal dos Conselhos, garantir um cenet
institucional para discussáa, entre outras, do Orçamento Programa para 92 e
da política habitacional que vem sendo implantads, HABI ptooôe a criação
dos Conselhos de Habitação "(GT sobre Conselhos de Habitação Popular,
911HABI).

Em 1991, a proposta de institucionalização dos Conselhos de Habitação é

amplamente discutida em Seminário com a participação de 80 movimentos da

cidade de São Paulo, representantes dos servidores públicos e da administração,

sendo segintes as principais deliberações:

1. aprovação da constituição do Conselho Municipal de Habitação Popular,

na cidade de São Paulo, como canal institucional de participação popular na

gestão municipal;

94 ABftOMlDES, Maria Beatriz Costa. Os Consellos de Habitaçé10 Popular na cidade de S.Paulo:
Construindo a Democracia e a Cidadania. (mimeo) . Sem data.(199-) A autora é assistente social,
funcionária municipal e foi assessora de Participaçãc Popular da SEHABIHABI no governo petista.
É professora da PUC/SP.
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2. Estrutura:

01 Conselho Municipal

09 Conselhos Regionais

06 Conselhos por Problemas: favelas, cortiços, sem-moradia,

mutirão, mutuários do FUNAPS, uso e ocupação do solo.

3. Composição:

60% usuários

20% administração

15% servidores públicos

05% Indicado pelo conselho eleito.

4. Caráter do Conselho: deliberativo.

Atribuições: definir prioridades e diretrizes gerais dos programas, dos

critérios de atendimento e financiamento, das demandas, das

áreas e do tipo de intervenção nos vários níveís, do

Orçamento Programa proposto pelo Executivo, fiscalização e

controle do Orçamento e das ações de HABI e de outros

órgãos afins.

5. Processo eleitoral.

Dos votantes: voto universal.

Das eleições: proporcional.

A proposta resultou no Decreto Municipal n° 29 947/91 que regulamentava a

ins~ituição dos Conselhos de Habitação Popular.

No entanto, em meio ao processo de discussão, formação e registro de

chapas, com vistas às eleições marcadas para setembro de 1991 ,a Câmara

Municipal questionou o fato de o Executivo ter formulado a proposta e sustou o

Decreto Municipal, através de Decreto Legislativo.
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A administração e os movimentos elaboraram, então, um novo projeto de lei

para ser encaminhado ao Legislativo, incorporando modificações ao projeto original.

Resta dizer que o projeto de lei não foi aprovado pela Câmara Municipal.
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3.2.4. Operações Interligadas: continuidade ou descontinuidade?

Como parte da memória da política de habitação popular dos dois governos,

é interessante destacar a introdução de um mecanismo de obtenção de recursos

para a viabilização dessa política - as operações interligadas - concebidas na

gestão de Mário Covas, iniciadas na gestão de Jânio Quadros e continuadas na

gestão de Luíza Erundina.

Já no governo Mário Covas, a idéia de "transferência do potencial

construtivo" vinha sendo estudada, para se resolver o problema das favelas

localizadas em terrenos de propriedade particular, uma vez que estas não

apresentavam os pré-requisitos estabelecidos para o programa de reurbanização

de favelas - o qual exigia, em primeiro lugar, que a favela estivesse ocupando área

pública. Os proprietários doariam os terrenos ocupados pelas favelas à Prefeitura

e ganhariam em troca o potencial construtivo.

Jânio Quadros, cuja prioridade era a liberação de terrenos ocupados por

favelas, encaminhou em 28 de fevereiro de 19861
, projeto de lei à Câmara

Municipalque regulamentava o desfavelamento pela iniciativa privada.

De acordo com o projeto de lei enviado pelo Executivo, os proprietários de

terrenos ocupados por favelas ou interessados em desfavelar áreas públicas,

poderiam construir moradias populares para o~ favelados em outros locais, doando

essas habitações à Prefeitura que, por sua vez, as destinaria aos favelados. Como

compensação, esses proprietários (ou a iniciativa privada) poderiam requerer, no

1 O projeto de lei foi inicialmente encaminhado para a câmara em 28.02.86. retirado em 14.05.86.
sendo novamente encaminhado em 30.05.86.
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terreno desocupado pela favela, ou em outros, modificações dos índices e

características de ocupação do solo permitidas pela atual legislação, sendo cada

caso submetido apenas à apreciação da Comissão de Zoneamento.

o projeto de lei, conhecido como projeto de desfavelamento, causou intensa

polêmica entre urbanistas e favelados. O Jornal da Tarde, de 27.08.86, traz artigo

assinado por Regina Helena Teixeira, onde pode ser lido:

"O Projeto de lei de desfavelamento entrou na Ordem do Dia da ClJmara
Municipal, em meados de agosto, quando então começou a contagem das
semanas consecutivas (referentes ElO decurso de prazo - 40 dias e 10
sessões consecutivas). Desde então, tmctou-se uma verdadeira
peregrinação, quase que diária, de favelados ElOptédio do viaduto JElCarei
(ClJmara). Todos preocupados com as interferências desse projeto,
elaborado pela Secretaria de Planejamento, na Lei do Zoneamento e
também no futuro das favelas da cidade. (...) A bancada do PT, ligada ElO
Movimento Unificado de Favelas, Cortiços e Pró-Morar (que representa
cerca de 400 favelas da cidade) foi contra o projeto e os substitutivos
apresentados por vereadores de outros partidos, tendo a vereadora petist«,
tuiz« Erundina, declarado: "não abrimos mijo da não remoção dos
favelados, já que tanto o projeto do Executivo como o do vereador Getúlio
Hanashiro não prevêem para que locais os favelados podem ser removidos,
o que poderá gerar problemas de emprego e transporte para esses
favelados. "

O projeto de lei, apesar do repúdio de muitos urbanistas, preocupados com

as interferências na Lei do Zoneamento e dos favelados, preocupados com o seu

desfavelalmento, foi aprovado por decurso de prazo e transformado em lei: a Lei

N° 10 209/86. de 09 de dezembro de 1986.

Só em 1988 a lei começou a ser posta em execução. Neste ano foram

apresentadas 63 propostas, com recursos para 1607 habitações.

Segundo Azevedo Nett02 (em cujo trabalho foram coletadas as informações

sobre a questão das operações inter1igadas), no governo de Jânio Quadros a

:2 AZEVEDO NETTO, Domingos Theodoro; O JOGO DAS INTERLIGADAS - Uma Polltica Pública
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desocupação de favelas ocorreu, prioritariamente, naqueles terrenos onde estava

prevista a realização de obras pela Prefeitura, tais como: obras viárias, retificação

de córregos, saneamento de áreas, etc (p.45).

Sucedendo 'o governo janista, o PT que sempre flzera oposição à Lei N° 10

209/86, verificando a escassez dos recuros orçamentários herdados do governo

anterior e a possibilidade de captar recursos (nao desprezíveis) para a viabilização

de habitações populares através desse mecanismo, optou por introduzir

modificações na Lei, encaminhando projeto de lei para a Câmara, criando

restrições e limites para a aplicação de mudanças de índices urbanísticos e

estabelecendo critérios para a aprovação das propostas. No entanto, devido a

problemas com a Câmara, o projeto (que recebeu o número 200) não foi aprovado,

tramitando no Legislativo por quatro anos, sendo retirado por Paulo Malut. A Lei

continuousendo aplicada pelo governo, mas obedecendo os critérios estabelecidos

pelo projeto de lei.

Os critérios estabelecidos nesta administração procuravam resguardar,

entre outras, as diretrizes do desenvolvimento urbano, o respeito às zonas

exclusivamente residenciais, proteçào às áreas de mananciais, a participação na

análise urbanística dos proponentes e dos moradores afetados, e dos vizinhos ao

lote objeto da operação.

No governo de Luiza Erundina foram apresentadas 169 propostas, sendo a

prioridadé desta gestão:

em Avalação: A lei n° 10209/86 do Mmiclpio de S.Paulo; Dissertação de Mestrado em
Administraç'o Pública da EAESP/SPIFGV, S.Paulo, 19~.
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. favelas localizadas em áreas de risco (deslizamentos, desabamentos,

enchentes);

. favelas em processo de urbanização, necessitando de habitações

complementares.

As operações interligadas, não sofreram solução de continuidade nos dois

governos considerados, mas demonstram que as diferenças idelógicas de

governantes mudam a interpretação e a aplicação de uma mesma lei.

Assim, se de início, o objetivo de Jãnio estava voltado para o

desfavelamento e a liberação de terrenos para obras e edificações de interesse do

setor imobiliário e da construção civil, no governo de Luiza Erundina, o objetivo

prioritário voltou-se para a solução de problemas habitacionais da população de

renda baixa.

Em seis anos de operacionalização, apesar do enfoque diferente dado pelas

duas gestões, a lei proporcionou mais de 4.300 habitações de interesse social

(HIS), aparentemente sem quaisquer Onus para a Prefeitura, a não ser os

decorrentes dos procedimentos burocráticos.



93

CAPíTULO IV - COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES.

Q objetivo desta dissertação não era o de chegar a conclusões definitivas,

nem o de propor soluções para o problema da descontinuidade administrativa.

Tratava-se, simplesmente de levantar alguns pontos para reflexão, desvendando-

se, principalmente, o conteúdo ideológico que norteia e fundamenta as

descontinuidades.

Não se trata de questionar a validade do processo de mudanças

introduzidas a cada eleição de um governante que é poHtica e ideologicamente

divergente do governante anterior. Q que se discute é como esse processo de

mudanças (descontinuidades) deveria ser conduzido pelos governantes eleitos, de

forma a avançar e não retroceder no processo de consolidação de um projeto

político maior da sociedade, ou seja, o desenvoMmento e a democracia, com o seu

pressuposto fundamental de alternância no poder, porém, garantindo-se a busca da

eqüidade e da justiça social, ampliação dos direitos sociais e participação da

população nas decisões do governo.

4.1. Descontinuidade administrativa e a questão da democracia nos governos

de Jânlo Quadros e lulza Erundlna.

Q'Donnell apresenta alguns indicadores de avanço democrático que

referenciaram a análise das gestões consideradas.
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Assim, um indicador seria a príorízação de políticas sociais em detrimento de

políticas voltadas para o aspecto físico da cidade. Este indicador já demarca os

compromissos assumidos pelo governante: se com as camadas mais pobres da

sociedade ou com as demais camadas mais afortunadas e os empresários do setor

privado.

Covas, como se viu anteriormente, tinha como lema de governo: "encurtar a

distância entre o centro rico e a periferia pobre", priorizando as polfticas sociais,

entre as quais, a politica de habitação popular, marcadamente voltadas para as

camadas de renda baixa da população.

Jânío Quadros, cujo apoio vinha do empresariado, principalmente dos

setores imobiliários e da construção civil, e dos politicos conservadores, dirigiu

seus investimentos para obras de grande porte, em detrimento das áreas sociais.

No tocante à política de habitação popular, sua preocupação se voltava mais para

o desfavelamento, liberando áreas valorizadas e as necessárias para a execução

de obras, do que propriamente para a solução de problemas habitacionais.

A gestão de Erundina, apoiada por movimentos populares, volta a priorizar

as politicas sociais, colocando como primeira prioridade a questão habitacional das

camadas de baixa renda .

. Outro indicador de avanço democrático, apontado por O'Oonnell diz respeito

à institucionalização da representação popular nas decisões do governo, uma vez

que ela fora excluída no regime anterior. As pressões dos movimentos populares

levaram Covas a abrir um canal de interlocução com o Movimento Unificado de

Favelas para a implementação dos programas habitacionais do seu governo.
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Jânio restabeleceu o divórcio entre o poder público e os demandatários dos

serviços, fechando o canal de participação aberto por Covas, no caso de

habitação, induzindo os seus representantes a procurar o governo estadual, mais

aberto ao diálogo com esses segmentos da população.

Na gestão Luiza Erundina, a SEHAB tentou institucionalizar o Conselho

Municipal de Habitação Popular, com representantes dos diversos movimentos de

luta por moradia, porém, a Câmara Municipal não aprovou o projeto de lei que o

institucionalizaria, como canal de participação popular na gestão.

Segundo Sader1
:

«o movimento popular, por sua vez, demonstf8 um grau insuficiente de
politiz8Çilo e orgeniz8Çilo, PBfa que se erij8, em base a ele, Conselhos
Populares representativos e que possam mudar a qualidade da atu8Ção
polltica da popul8Çilo.(...)

Desde o inicio de sua gestilo totem feitas tentBtivas de trensten«poder
de decisilo para o movimento popular. FOf8m,no entanto, cometidos erros
que comprometeramessas tentativas. O fl18iOfdeles foi o de nilo conseguir
fazer chegBr a esses movimentos - até mesmo por falta de clareza por palte
da própria equipe de governo - as limitações do poder executivo em
relação ao legislativo e à própria institucionalidade no seu conjunto."

Além disso, o nível de demandas da população se manteve, em geral, num

plano muito corporativo, sendo que as lideranças desses movimentos, procuravam

diretamente os dirigentes setoriais para a solução de seus problemas, prática

tradicionalmente adotada em governos anteriores e reforçada pela forma como os

vereadores costumam atuar.

A participação dos movimentos, portanto, direcionou-se para a

implementação de projetos especificos e nesses casos, mostrou-se intensa.

1 SADER, Emir; Governar para todos: uma avaiaçtlo da geshl0 Luiza Erundina; S. P., Editora
Página Aberta Ltda., 1992, p.51
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Um indicador, este interno ao aparelho do Estado, diz respeito à participação

dos funcionários nas decisões do governo. Tratando-se de governo autoritário, não

houve na gestão janista abertura para a participação dos funcionários na definição

das políticas públicas a serem implementadas. Nesta gestão, também foi sendo

limitado o contato dos técnicos com a população demandatária, introduzida que foi

a contratação de empreiteiras para a construção das habitações de interesse

social.

Foi diretriz do governo de Luiza Erundina a participação de funcionários na

tomada de decisões, embora essa participação fosse diferenciada por setor,

dependendo da tradição participativa de cada setor.

As descontinuidades administrativas verificadas nessas gestões, apontam

para um retrocesso da administração janista no processo de democratização, ao

passo que a gestão Luiza Erundina avançou nessa direção, principalmente, no setor

habitacional.

Apesar dos avanços apresentados pelo governo de Luiza Erundina no

processo de democratização, faz-se mister ressaltar que, no caso específico da

paralisação das grandes obras viárias, essa administração não procedeu a um

amplo debate com a sociedade civil, nem apresentou estudos sobre os custos

sociais, impactos ambientais, qualidade de vida e outras informações importantes

para que a sociedade se posicionasse sobre a continuidade ou não das obras. As

justificativas de custo financeiro e de mudança nas prioridades do governo, não

parecem ser suficientes para caracterizar a decisão de paralisação das obras
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como um procedimento democrático. Esclarece-se que não se está questionando a

validade ou não da interrupção, mas sim, a forma de conduzir o processo.

4.2. Burocratas e políticos - Impressões para uma tlpologla.

Tomando como base as quatro imagens, como chama Aberbach, das

relações que se estabelecem entre os políticos nomeados e os burocratas, pode-

se dizer que ao governo de Jãnio, corresponde melhor a Imagem I:

Política/Administração, ou seja, a autoridade polftica eleita define as íntervenções

que serão feitas, e a burocracia trata de executar.

Segundo as palavras do jornalista João Batista Natali "...0 prefeito eleito

Jânio Quadros é bastante centralizador para que a palavra equipe - trabalho

conjunto, a partir de uma ampla delegação de poderes - fique reduzida à mais

pura tormetideoe".

Certamente este é o modelo de relação que se estabelece, principalmente,

naqueles setores considerados prioritários pelo governo. Os demais setores ficam

relegados a um segundo plano e vão depender dos atributos pessoais dos políticos

nomeados, que no entanto, nunca terão a mesma força junto ao Prefeito, do

político nomeado para os setores prioritários. Os políticos nomeados em setores

não prioritários do governo, tendem a submeter-se, sem questionamentos, às

orientações da autoridade superior.

2 N.ATALL Joilo Batista; "Novo prefeito vai centralizar todo o poder"; in Folla da Tarde, 25.12.85.
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Normalmente o que vem ocorrendo em administrações autoritárias são

diferenciações muito definidas entre setores prioritários e não-prioritários, estes

últimos cumprindo tarefas meramente rotineiras, uma vez que os recursos são

canalisados para os programas prioritários da gestão, restando pouco recurso para

os demais setores.

À falta de iniciativas de intervenção, corresponde rigidez no controle dos

horários e nomeação de funcionários sem qualificação técnica e profissional para

as chefias. Mesmo as chefias dos escalões intermediários ou inferiores devem ter

suas nomeações aprovadas por autoridades superiores à chefia imediata. O

principal critério para a escolha das pessoas a preencherem os cargos de

confiança é o critério político.

O governante eleito não abre mão de nomear para os setores que considera

prioritários os seus mais tradicionais aliados/amigos, ou seja, aqueles em quem tem

a mais absoluta confiança, deixando abertura para nomear os indicados pelos

partidos da coalizão, os cargos dos demais setores.

No caso da Imagem I, o tipo de relação que o político estabelece com a

burocracia diz mais respeito, principalmente na relação que dicotomiza

políticos/burocratas, à não utilização do conhecimento e da experiência dos

funcionários de carreira, que se vêem alijados de qualquer processo decisório,

desestimulando e desencorajando seu envoMmento no trabalho, levando-os a

comportamentos mecânicos e voltados apenas para os seus interesses específicos

e corporativistas, fazendo-os perder de vista a finalidade do seu trabalho, que é o

de atender aos interesses e os direitos dos municipes.
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A imagem de Aberbach que melhor corresponde ao tipo de relação

estabelecida entre a burocracia e os políticos nomeados no governo petista é a

Imagem 111- Energia I Equilíbrio. De acordo com esta imagem, tanto os burocratas

quanto os politicos nomeados estão engajados na formulação das politicas

públicas.

O papel dos politicos nomeados seria o de energizar, de introduzir temas

inovadores e trazer para a burocracia conhecimentos e experiências da realidade

externa ao aparelho estatal, enquanto os burocratas provêem equilíbrio politico e

conhecimento administrativo. O papel de ambos seria complementar.

No caso particular da habitação, objeto de análise do trabalho, os dirigentes

nomeados em SEHAB/HABI, de uma forma ou de outra ligados aos movimentos de

luta por moradia, trouxeram experiências e propostas oriundas dos mesmos para

serem implementados. Por outro lado, a burocracia contribuiu com dados colhidos

na sua atuação anterior apontando prioridades de atendimento que foram

incorporadas pelos novos dirigentes, como foi o caso das favelas localizadas em

áreas de risco.

Um dos problemas que os politicos nomeados enfrentam nesse tipo de

relação é a resistência dos burocratas, normalmente, avessos às inovações. Os

burocratas tendem a desacreditar das inovações propostas, principalmente, pelas

normas legais que dificultam a introduç~o de programas alternativos que

pressupõem alterações e adequações legais. A argumentação pelos burocratas

dessas restrições legais que realmente ocorrem, são vistas pelos politicos como

resistências da burocracia e são motivo de constantes conflitos que acabam por

desgastar a relação entre ambos.
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É certo que existirá sempre uma parte da burocracia resistente tanto às

inovações quanto às mudanças de qualquer tipo, seja por motivos ideológicos, seja

por acomodação. No entanto, sempre existe uma parcela da burocracia pronta a se

engajar em projetos inovadores e desafiadores que contribuam para uma melhor

prestação de serviços à população.

o político nomeado deverá possuir algumas características para ser bem

aceito pela burocracia:

. respaldo político de seus superiores (político eleito) para conseguir

implementar sua politica;

conhecimentotécnico relativo ao setor para onde for nomeado;

capacidade de identificar e articular com a burocracia competente e

respeitada no setor.

4.3. Uma Ilustração: Impressões sobre o Interior do aparelho estatal.

Em complemento aos comentários anteriores referentes à relação entre

burocratas e poutícos, pode ser útil acrescentar algumas impressões da autora

desta dissertação, a partir de sua experiência como funcionária da municipalidade

paulistana.

"Gerslmente, qusndo um prefeito é eleito, emes mesmo de sue posse,
os funcionários, têm uma noção, muito sproximsds, das peSS08S que têm
cnences de escenoer 80 poder. Se o novo governsnte representsr uma linhs
político-ideológics diferente do governsnte no poder, haverá epenes uma
respost« mlnims do corpo de funcionários 80 sntigo comando, que ainda
está no poder, mBSjá não mais detém poder.

Definido o resultBdo das eleições, há UmB movimentação dos
funcionários vinculBdos 80 governsnte eleito na disputa pelos cargos que
ficsrão disponíveis. Aqueles que perderão os cargos, por sua vez,
movimemem-se à procurs de outros locais onde possam trsbBlhsr - em
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outros órgãos da Prefeitura, no Legislativo, no Governo do Estado, no
Governo Federal, etc, uma vez que os novos chefes não os quererão como
subordinados. Isso com certeza é verdadeiro para os funcionários de nível
superior, em condições de elaborar e implementar as politices piJblicas, os
funcionários conhecidos como "técnicos" na Prefeitura Municipal de
S.Paulo. Os funcionários que desempenham atividades propriamente
administrativas não são tão afetados pelas mudanças de governantes.

De qualquer modo há um deslocamento de poder de uma parcela da
burocracia para outra parcela. Isso 8Carreta o congelamento de uma parcela
da burocracia que fica alijada de qualquer processo decisório, pois não
recebe informações de qualquer natureza e muito menos é consultadà pelos
novos chefes. Muitas vezes não lhe é permitido desenvolver um trabalho
técnico ou lhe são solicitadas tarefas muito aquém de sua capacidade, pois
a parcela da burocracia no poder, teme que esse trabalho técnico
desestabilize o seu comando.

Há uma "politizaç80" do funcionário de nível superior na
administração pública paulistana. Essa "potiuzeçêo" não decorre de uma
maior consciência pol/tica dos funcionários, nem de um maior nível de
filiação aos partidos políticos. Ela se manifesta na formação de blocos
ideológicos não tão definidos, identificados como de direita ou de esquerda,
conforme suas posturas os identifiquem és administrações de um ou de
outro governante, identificados política e ideologicamente, com a direita ou
a esquerda.

Muitas vezes, o fato de um funcionário ter exercido um cargo de
confiança em um governo mais conservador o credencia a exercer um cargo
em outro governo conservador, apesar de os governantes serem de partidos
políticos diferentes. Assim, também, um governante conserveoor não
convidará alguém que tenha exercido um cargo em um governo mais
progressista (ou identificado como de esquerda) para exercer qualquer
cargo.

É notória essa discriminação que se faz, segundo o funcionário ocupe
algum cargo em uma gestão ou se tenha dedicado 80 trabalho de forma a
comprometê-Io com determinada gestão, apesar de não ter ocupado nenhum
cargo. A discriminação também ocorre pela amizade manifestada a pessoas
ideologicamente classificadas como de direita ou de esquerda. Essa
estigmstização não permite a solidariedade entre funcionários, que são
obrigados a escolher um dos lados.

A conclusão é de que a cada governo com orientaçilo ideológica
diferente da anterior, a parcela da burocracia que está no poder e seus
adeptos é obrigada a trabalhar quase que pelo órgão todo, enquanto os
outros ficam 8 margem sem poder contribuir ou pelo menos contribuir muito,
subaproveitando-se, muitas vezes, funcionários capacitados e com
potencial.

Por outro lado, em governos em que o processo de escolha das
chefias não leva em conta a capacidade técnica ou gerencial, enfim o
mérito, mas somente a lealdade a quem indica para o cargo, as chefias silo
exercidas, muito freqüentemente, por pessoas menos qualificadas que seus

BIBLIOTECA KA' L • OEDEC
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subordin8dos, causando senão revolta, pouco caso ou nenhum respeito 80
superior hierárquico.

Inversamente, o funcionário de carreira que ocupa cargo de confiança
em um governo, sabe que amanhã poderá estar como técnico em outro
governo, submetido a seus subordin8dos de hoje, o que o "impede" de agir
como chefe de fato, cobrando tarefas, horário ou responsabilidade.

Outro fator relacionado 80 preenchimento de cargos de confiança é
que não existe outra forma do funcionário melhorar sua remuneração a não
ser ocupando esses cargos, pois inexistem planos de carreira na
administração pública municipal. Os funcionários de carreira tendem,
portanto, a adular os seus superiores, se submeterem sem questionamentos
às suas ordens, tomando-se incapazes de manifestar criticas, bem como em
pensar alternativas independentes. "

4.4. Aspectos da descontinuidade administrativa no aparelho de Estado e na

Sociedade.

No contexto teórico-emplrico do texto apresentado, pode-se ainda colocar

algumas breves considerações sobre a relevância prática da descontinuidade

administrativa:

a) No aparelho do Estado.

Como refere Ozslak, a cada governante com projeto polltico diferente

correspondem reagrupamentos das forças existentes no interior da máquina

administrativa e, muitas vezes, rearranjos ou reordenações da própria estrutura

organizacionalexistente.

A conseqüência do sem-número de mudanças por que passa o aparelho do

Estado é a perda da noção da finalidade do aparelho administrativo - atendimento

às necessidades da população - por parte da burocracia, que se volta cada vez

mais para seus interesses específicos.
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A dificuldade em manter uma linha coerente de trabalho (cuja orientação

muda de um governo para outro), desgasta a relação dos funcionários com a sua

clientela, gerando descrédito em relação ao serviço público, tanto por parte dos

funcionários quanto da clientela. Tomando-se como exemplo a questão da

participação da população na implementação dos programas, verifica-se que, em

um governo essa participação é negada, em outro governo ela é enfatizada. Os

funcionários devem responder a ambas as orientações; no entanto, identificam-se

com uma ou outra linha de trabalho. Como fazer?

Profissionalizar, como preconizam muitos autores, seria a solução para esse

tipo de problema? Não se duvida de que é necessário o aperfeiçoamento

profissional dos funcionários, hoje, cada vez menos qualificados, devido não só ao

desinteresse dos governantes, mas também ao arrocho salarial. Esta situação

tende a direcionar para o setor público somente aqueles que, não encontrando

lugar no setor privado, submetem-se a receber salários aviltantes.

Como pensar o papel dos burocratas no momento em que o papel do

Estado, após o fim da era keynesiana com o seu modelo de Estado

intervencionista, vem sofrendo transformações sob a influência da doutrina

neoliberal que preconiza o Estado mínimo.? De qualquer forma o Estado há de

persistir ainda por muito tempo, assim como os burocratas. E qual seria o papel da

burocracia neste tipo de Estado?

Por outro lado, como escreve Aberbach, descrevendo a sua Imagem IV: O

puro h/brido, o final do século XX sugere o desaparecimento da distinção entre o
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papel do burocrata e do político, uma vez que os seus papéis são cada vez mais

convergentes, como acontece em alguns países de capitalismo avançado",

Portanto, é difícil pensar em soluções para a burocracia ou para a

organização do Estado enquanto não ficar mais claro o papel que cada um deve

desempenhar no futuro.

b) Na sociedade.

Ao nível municipal, o Estado atende, prioritariamente, através dos seus

serviços, as camadas de renda mais baixa da população.

Assim as descontinuidades administrativas, causadas pelos governos de

ideologias antagônicas que se sucedem, atingem mais essas camadas da

população: os goVernos que priorizam obras e as regiões mais ricas da cidade

interferem diretamente na qualidade de vida das populações da periferia, que vêem

as suas necessidades básicas, como educação, transporte, saúde e habitação

relegadas a planos secundários na agenda do governo.

Por outro lado, as relações que o governo estabelece com essa parcela da

população mudam de um governo para outro, e a fragilidade de suas organizações

não tem garantido a continuidade da sua participação na tomada de decisões

governamentais, após a passagem de governos mais democráticos, em que tal

participação é facilitada, como foi o caso dos governos de Covas e tuíza Erundina.

A análise das gestões de Jãnio Quadros e Luiza Erundina permite afirmar

que estão, principalmente, na ideologia e nos interesses representados pelo

3 Sobre o assumo ver ABERBACH, PUTN,OM E ROCKMAN; op. clt., p.p. 17-19.
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governante eleito, as razões da ocorrência do fenômeno da descontinuidade

administrativa. Pois de que outra maneira seria possível explicar a interrupção, no

governo Erundina, de obras iniciadas por Jânio? Caso tivesse continuado e

terminado essas obras dentro de sua gestão, Erundina poderia ter-se apropriado e

usado das mesmas como marco de sua administração, como tem ocorrido em

outras administrações e como, de certo modo, ocorreu com a reurbanização do

Vale do Anhangabaú. No entanto, optou por interrompê-Ias às custas do desgaste

político de sua imagem, em nome do compromisso com as camadas menos

afortunadas da população, priorizando as políticas sociais.

Políticas de construção de habitações populares através de mutirões auto-

gestionários, ao invés da utilização de empreiteiras; ou, as intervenções físicas em

cortiços para melhoria da habitabilidade dessas moradias ao invés da derrubada

dos casarões, certamente têm a ver com a ideologia do governante.

A descontinuidade na participação dos funcionários e, especialmente, da

população na tomada de decisões e na implementação de programas é outro

indicador da presença do fator ideológico incidindo na forma de condução das

políticas públicas.

A análise e interpretação da descontinuidade administrativa não pode ser

limitada apenas aos aspectos burocráticos, de simples mudanças das rotinas

administrativas no interior do aparelho estatal, sem considerar a ideologia e os

grupos de interesse aos quais estão ligados os governantes eleitos.

Esta dissertação procurou mostrar a importância, a força da ideologia e dos

interesses que atuam no governo, assim como sua relevância para a compreensão

das descontinuidades.
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Ideologia e interesses de grupos podem levar os governantes a dispor da

verba pública de maneira discricionária; levar a burocracia a distorcer a sua

missão; e, inviabilizaresforços para ações mais eficientes e sobretudo eficazes da

burocracia e, portanto, do aparelho de Estado.

Para que as descontinuidades administrativas que são decorrência da

alternância do poder, fundamental na democracia, ocorram sem que haja prejuízos

aos interesses da maioria da população e aos avanços no processo da

consolidação da democracia, é necessário que haja maior controle da sociedade

sobre as ações do governo. A citação, a seguir, ilustra bem esta questão:

"Qualidade dos serviços, maneira como estes serviços são prestados,
justiça na distribuição de beneficios, como também na distribuição dos
custos econômicas, sociais (...) dos serviços e bens produzidos; grau de
adequação dos resultados dos programas às necessidades das clientelas ...
(são padrões que devem ser avaliados em um governo). O verdadeiro
controle do governo só vai ocorrer efetivamente se as ações do governo
forem fiscalizadas pelos cidadaos.

Embora essencial, o processo eleitoral, por si só, não é suficiente para
salvaguardar o interesse público. A legitimidade do poder delegado (pelo
povo 80 Estado) precisa ser assegurad8 pelo exercício ativo da cid8d8nia,
por partidos pollticos sintonizados com seus eleitores e por uma opinião
pública bem informada. w4

Em estudo subsequente à presente dissertação seria necessário examinar,

em teoria e pesquisa empírica (assim como em opções práticas), as formas desse

controle da sociedade sobre as ações do governo, no sentido da articulação -

desejável e complexa - entre democracia e eficiência administrativa. Um processo

de democratização, que incorpore uma burocracia mais eficiente e mais aberta à

participação da sociedade, poderia ser menos vulnerável à manipulações

4 CAMPOS, Anna Maria; ACCOUNT.ABIUTY: Quando poderemos traduzi-Ia para o português?, in
Rev. Administraç~o Púbica, Rio de Janeiro, fev/abriI1990, p.34.
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ideológicas e à interferências autocráticas. Mas esta é uma questão que

transcende aos limites da presente dissertação.
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