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Artigo Livre

1.INTRODUÇÃO

Na introdução de seu livro “Planning in the 

public domain”, John Friedmann apresenta um 

breve panorama do surgimento e desenvolvimento 

conhecimento. O século XVIII é tomado como ponto 

de partida por Friedmann (1987) devido ao seu duplo 

legado razão-democracia. 

Apresentando rapidamente o pensamento 

político republicano norte-americano nas vertentes de 
Thomas Jefferson e Alexander Hamilton, Friedmann 

(1987) procura demonstrar a distinção entre valores 

e fatos, tema este que levou quase dois séculos 

para desenvolver-se e que caracteriza a sociedade 

moderna. Foi essa preocupação que levou Hamilton 

a pensar que políticos, no sistema de representação, 

podem realizar políticas com certos objetivos 

gerais (valores), devendo, portanto, a escolha de 

tais políticas ser deixada para “specially trained 
experts”, uma vez que estes irão se basear nos meios 

adequados de decisão, ou seja, fatos.

Ao apresentar sucintamente o panorama 

histórico do pensamento acerca do planejamento, 

Friedmann (1987) agrupa as diversas correntes 

surgidas ao longo da história em quatro tradições 

principais: social reform, policy analysys, social 

learning e social mobilization.

Tais tradições se desenvolveram em torno da 

indagação de como o conhecimento deve ser ligado 
à ação em uma sociedade. Elas se estendem ao 

longo de todo o espectro ideológico: da defesa do 

qualquer forma de autoridade. A divisão foi feita de 

acordo com o foco, vocabulário, 
e preocupações centrais das visões. As mais antigas 

- social reform e social mobilization - têm sua origem 

na primeira metade do século XIX. Já policy analysis 

e social learning originaram-se no período entre a 

Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial.

 Para o autor, um sistema social “saudável” 

não deve estar preso a nenhuma das quatro tradições, 

mas construir sua própria prática de planejamento 

através do exame crítico dessas tradições, de sua 
evolução ao longo do tempo, do período histórico 

situação.

Nesse sentido, procurou-se na primeira parte 

do presente trabalho apresentar o Planejamento 

Radical – uma das linhas dentro do planejamento 

abordadas por Friedmann (1987). Pretende-se ainda 

mostrar que esta pode ser compreendida como um elo 

entre duas das quatro tradições citadas anteriormente, 
a saber: social learning e social mobilization. Na 

segunda parte, apresenta-se a experiência brasileira 

2. PLANEJAMENTO RADICAL: UM ELO 
ENTRE DUAS TRADIÇÕES

O planejamento radical – apesar de ter maior 

destaque na apresentação inicial de Friedmann (1987) 
dentro da tradição do social mobilization – necessita, 

para uma aplicação efetiva, de estar permeado por 

uma certa dose de pragmatismo que somente a 

tradição do social learning  pode lhe fornecer. Como 
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de maior consistência das relações principais com 

as demais, de se possuir abrangência com respeito 

às variáveis mais relevantes para o sistema de 

transformação e de uma formulação que permita uma 

rápida adaptação da teoria geral para os objetivos 

Sobre os critérios para a construção de uma 

teoria efetiva da transformação social, Friedmann 

(1987) destaca o papel do mediador, função que mais 

para o alcance deste objetivo. Segundo o autor, esses 

critérios para a construção de uma teoria apropriada 

da transformação social também nos fornecem uma 

do planejamento radical, a qual é a mediação entre 
teoria e pratica na transformação social.

 Além disso, o autor destaca novamente a 

à corrente do social learning, para que estes 

possam realizar de maneira satisfatória o processo 

mediação. 

Conjuntamente com os mediadores, os atores 

relevantes na batalha para uma sociedade diferente 

são geralmente as famílias, grupos comunitários 
organizados e também grandes movimentos, os quais 

podem até mesmo ultrapassar barreiras nacionais, 

como por exemplo, algumas ONGs. Porém, até 

mesmo movimentos transnacionais que possuem uma 

rede global de contatos têm suas bases fortemente 

relacionadas com a prática e a ação local, em que 

pessoas comuns estão diretamente envolvidas em 

Dentro da perspectiva do planejamento 
radical, possuem destaque três eixos principais e 

indissociáveis de objetivos a serem alcançados, ou 

seja, estes são aspectos complementares de uma 

mesma estratégia, quais sejam: de-linking,  self-

reliance e self-empowerment. O que se pretende é 

realizar uma “quebra” das relações de poder (de-

linking) que impedem a transformação da sociedade. 

Porém, o alcance deste objetivo isoladamente, sem 

nenhum esforço no sentido dos outros dois, torna-o 

(self-reliance), incentivando desta maneira sua 

participação no processo de transformação social, 

ao mesmo tempo em que se deve promover um 

processo de self-empowerment destes grupos, ou 

seja, deve-se procurar equalizar o acesso à base de 

poder social. Este processo de self-empowerment é 

caracterizado por: i) necessidade de mediação no 

processo; ii) necessidade de envolver os agentes 
diretamente ligados aos conflitos, tais como 

asfamílias e organizações comunitárias; iii) seu efeito 

tem que ser sinérgico, ou seja, deve promover a 

associação entre os agentes na busca pelos objetivos 

(Friedmann, 1987).

destacado por Friedmann (1987), a prática radical 

que visa à transformação social deve estar informada 

e guiada por uma teoria apropriada, pois sem uma 

teoria acerca da transformação estrutural esta prática 

perde seu poder. 
Friedmann (1987) esclarece o que se quer 

dizer por teoria da transformação. Segundo o autor, 

esta seria caracterizada por:

Estar focada nos problemas estruturais da i) 

sociedade capitalista, compreendidos a partir de 

uma visão global do sistema – problemas tais como 

racismo, desigualdade de renda, pobreza, alienação, 

etc;

Prover uma interpretação crítica da realidade ii) 

concreta, enfatizando aquelas relações que, de 

período em período, reproduzem o lado negativo do 

sistema vigente;

Ser capaz de mapear, em uma perspectiva iii) 

histórica, um provável curso futuro do problema, 

levando em consideração a atuação de grupos de 

poderes no sentido de impedir a implementação das 

políticas desejadas;

Elaborar esboços dos resultados desejados iv) 

através de uma prática emancipatória;

Sugerir a escolha da melhor estratégia para vencer v) 

a resistência dos poderes estabelecidos na realização 

dos resultados desejados.

Neste sentido, tal teoria não poderia ser 

inventada. Deveria originar-se, portanto, da 

prática, estabelecendo neste ponto o elo que liga o 

planejamento radical à social learning, ao mesmo 

tempo em que, assim como a social mobilization, 

busca a transformação da sociedade. A conclusão de 

que o planejamento radical pode ser compreendido 

como um elo entre estas duas vertentes do 
planejamento pode ser extraída facilmente das 

citações a seguir. 

Such theory cannot be arbitrarily invented. It 
must grow out from and be informed by long 
periods of sustained oppositional practice. 
Based on experience, it combines an amalgam 
of analysis, social vision, and hard strategic 
thinking with the intent to shape ongoing 
political practice, even as it continuously 
absorbs new learning (Friedmann, 1987, p. 
389). 

The necessary unity of theory and practice 
is one of the deep insights of the social 
mobilization tradition of planning. But 
dialectical unity is not the same as an 
identity, and transformative theory has its 
own distinctive character (Friedmann, 1987, 
p. 391)

As características destacadas por Friedmann 

(1987) que distinguem o planejamento radical 

do social mobilization são: a necessidade de uma 
linguagem compreensível pelas pessoas comuns, 



54

Neste contexto, o papel dos planejadores 

radicais torna-se claro: eles devem ter papel 

fundamental no desenvolvimento do processo de 

transformação social, agindo na implementação e 

orientação das estratégias pelos cidadãos comuns, 
durante o processo de aprendizado social, ao mesmo 

tempo em que devem lutar para que não ocorra a 

cooptação de tais estratégias e atores pelo Estado.

Throughout this effort, radical planners must 
work to expand people’s horizon of possibilities 
by relating pertinent experiences from other 
parts of the world and discovering ways to 
broaden collective efforts once the basic 
objectives of the group have been achieved. 
In this way, the momentum of radical practice 
is maintained, as social space is progressively 
liberated from control by the state and 
corporate capital (Friedmann, 1987, p. 398, 
grifo do autor). 

3. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA: O 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

“A redemocratização brasileira envolveu, 

simultaneamente, grandes doses de continuidade 
política misturadas com algumas doses de inovação 

política” (Avritzer, 2003, p. 572). Em 1989, o 

Partido dos Trabalhadores (PT) – fundado no início 

da década de 1980, tendo-se constituído como uma 

das maiores forças de esquerda do país durante o 

regime militar – venceu as eleições municipais em 

várias cidades importantes, tais como São Paulo, 

Porto Alegre, Santos, Belo Horizonte, Campinas. Em 

todas essas cidades foram introduzidas inovações 
institucionais que visavam aumentar a participação 

popular no governo municipal, sendo que, de todas 

essas experiências, a de Porto Alegre tem sido uma 

das mais bem sucedidas, o que lhe valeu enorme 

reconhecimento internacional. A grande inovação 

administrativa implantada na cidade pelo governo 

local foi o Orçamento Participativo (OP): uma 

iniciativa urbana orientada para a redistribuição 

dos recursos da cidade em favor dos grupos 
sociais mais desfavorecidos, usando os meios 

da democracia participativa. Tendo apresentado 

resultados significativos, o OP se disseminou 

para várias outras cidades administradas pelo PT. 

(SANTOS, 2003).

3.1. OP e sua operacionalidade1

Com a criação do OP em 1989, a cidade 

1   Esta seção basear-se-á na experiência de Porto Alegre. Todo o proces-

e espaço, podendo os detalhes serem encontrados em Genro e Souza 
-

de Porto Alegre foi dividida em 16 regiões. Esta 

sendo que, onde já existiam coalizões, estas foram 

respeitadas. Em cada região ocorrem duas rodadas 

de assembléias nas quais representantes do governo 
disponibilizam informações sobre o orçamento 

municipal e há eleição dos representantes da região 

para os fóruns anuais. Após a primeira assembléia, 

lista de prioridades de investimento. Esta lista é divida 

atualmente em treze temas: saneamento básico, 

política habitacional, pavimentação, transporte e 

circulação, saúde, assistência social, educação, 

áreas de lazer, esporte e lazer, iluminação pública, 

desenvolvimento econômico, cultura e saneamento 
ambiental. Na segunda assembléia são eleitos os 

delegados para cada um dos 16 Fóruns Regionais 

do Orçamento Participativo. Nesta eleição, há uma 

proporção de um delegado para cada dez participantes 

das assembléias, assegurando, deste modo, que cada 

bairro seja representado no Fórum na proporção em 

que seus moradores participarem da assembléia2. 

Nesta etapa do processo, também são eleitos dois 

delegados e dois suplentes por região para integrar 
o conselho municipal do OP.

Nos meses subseqüentes às assembléias 

regionais, os delegados dos Fóruns Regionais 

negociam entre si e apresentam uma lista regional 

de prioridades para projetos de infra-estrutura em 

cada categoria de investimento. Cabe ao Conselho 

do Orçamento Participativo decidir a distribuição dos 

recursos para cada categoria de investimento entre 

as regiões, para, em seguida, elaborar-se a lista de 
projetos em cada região de tal forma que os bairros 

a que os Fóruns Regionais atribuíram prioridades 

sejam os primeiros a ter seus projetos incluídos 

no Orçamento Municipal do ano (Abbers, 1998). 

É também responsabilidade dos Fóruns monitorar 

a execução dos investimentos. Ao Conselho cabe 

supervisionar a formulação de todo o Orçamento 

Municipal, aprovando os planos de investimento 

de cada órgão da administração direta e indireta 

(Abbers, 1998).
Cinco Fóruns Temáticos foram introduzidos 

ao OP em 1994. Da mesma maneira que nos 

Fóruns Regionais, são eleitos delegados para que 

se discutam questões mais amplas do município, 

tais como desenvolvimento econômico, transporte, 

vas quanto à forma da tomada de decisões e a operacionalidade do OP 

existem entre as diversas cidades que implantaram esse mecanismo de 
realização de políticas públicas, sendo os resultados alcançados também 

diferenciados por diversos motivos. Para maiores informações sobre a 
experiência de Belo Horizonte, veja Avritzer (2003) e Nylen (2002). 
Nylen (2002) apresenta ainda o caso de Betim.

2   Na verdade, na busca de um aprimoramento do OP, os critérios 

Contudo, em 2000 foi adotado o critério descrito acima, o qual vigora 
atualmente.
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educação e saúde. Nestas assembléias também se 

elegem representantes para o Conselho Municipal de 

Orçamento. Contudo, como salienta Abbers (1998, p. 

55), “mesmo depois da criação dos Fóruns Temáticos, 

a maioria dos participantes no processo orçamentário 
continuou voltada para a discussão de como os 

investimentos devem ser alocados”. 

Deste modo, o ponto central da forma 

de operar do OP pode ser resumido da seguinte 

maneira:

sim, a partir da discussão e do diagnóstico 

temáticas e governo (Genro e Souza, 1999, 
p. 53).

3.2. OP e a promoção do empowerment

Como se pode inferir do exposto na seção 

anterior, o OP vem ao encontro do que um grande 
número de cientistas políticos sugere como remédio 

para os problemas contemporâneos da democracia 

representativa: certa dose de democracia participativa 

ou deliberativa. Esses autores argumentam que tais 

problemas diminuem quando os cidadãos estão 

diretamente envolvidos no processo de realização 

de políticas públicas, especialmente quando estas 

estão no nível dos problemas diários das pessoas 

(Abbers,2001; Nylen.2002). Além disso, a participação 
dos cidadãos na formulação das políticas públicas é 

desejável por possuir benefícios instrumentais, tais 

etc. Contudo, como destaca Abbers (2001, p. 

169), “for many proponents the principal goal of 

participation is the ‘empowerment’ of those social 

groups that have typically been ignored by social and 

economic development policies”. 

Da necessidade de se aumentar a participação 
popular na administração local – decorrente da 

visão de que a melhoria na qualidade de vida em 

áreas urbanas pobres depende da capacidade dos 

moradores de formar redes sociais e organizações 
cívicas – dois pontos de vista se colocam: i) tal 

capacidade só se desenvolve com a retração do Estado 

e ii) agentes e instituições do Estado podem promover 

o empowerment de comunidades pobres. Do primeiro 
caso, decorre a visão de que instituições democráticas 

fortes só se formariam quando previamente existisse 

um elevado grau de organização da sociedade civil. 

No entanto, Abbers (1998, p. 49) critica este ponto 

de vista, uma vez que: “tal visão do processo de 

democratização é fortemente determinista: apenas 

as regiões dotadas de uma cultura de associativismo 

profundamente entranhada teriam potencial para 

desenvolver instituições de Estado transparentes, 

ágeis e participativas”. Do segundo, pode-se inferir 

que uma cultura de organização cívica pode ser 

construída quando o ambiente institucional e o 
balanço de poder mudam. Neste contexto, o trabalho 

de atores estatais pode ser a força transformadora que 

ajuda a promover o crescimento do associativismo, 

ou seja, existe a possibilidade de que isto ocorra 

por meio do planejamento radical. Segundo Abbers 

(1998), a experiência do OP de Porto Alegre é uma 

evidência desta possibilidade. No entanto, para se 

chegar a esta conclusão, faz-se necessário mostrar 

como o Estado foi capaz de mudar qualitativamente 
a forma de organização da sociedade civil onde ela já 

existia – uma vez que as associações em Porto Alegre, 

assim como no resto do país, eram caracterizadas 

em sua maioria por sua forma de atuação clientelista 

– e incentivar uma forma de participação efetiva 

nas localidades que não possuíam uma organização 

prévia.

Associações clientelistas são caracterizadas 

por seu caráter fechado e não participativo, de tal 
modo que formas participativas de organização civil 

neste contexto são raras por dois motivos: i) existem 

poucos incentivos à organização coletiva, uma vez 

que o meio privilegiado de obtenção de benefícios não 

são o protesto e a pressão, mas a relação pessoal de 

troca articulada por líderes comunitários isolados e 

ii) há muito pouco incentivo à organização coletiva, 

pois as pessoas têm pouca experiência prévia de ação 

cooperativa (Abbers, 1998). Neste contexto, dada a 

conjugação dos dois pontos acima, criar-se-ia um 
círculo vicioso de não-organização muito difícil de 

se quebrar, no qual o resultado mais provável é um 

alto nível de discórdia e de isolamento individual que 

torna a organização difícil. Contudo, como destacado 

por Abbers (1998, p. 50), “recentemente, outros 

autores mostraram que certo tipo de instituições de 

Estado, em geral criadas de cima para baixo, pode 

induzir o ativismo cívico em comunidades com pouca 

experiência prévia de cooperação”.
Segundo Abbers (1998), as explicações 

econômicas de como atores estatais podem promover 

o associativismo parecem não muitosatisfatórias, ou 

seja, “a propensão a se associar não está relacionada a 

certos níveis de miséria ou bem-estar” (Abbers, 1998, 

p. 50). Por outro lado, os fatores políticos parecem 

explicar melhor porque a organização cívica aparece 

em certos momentos e lugares e não em outros. 

Desta forma, seriam as janelas de oportunidades, 
geradas por mudanças e descontinuidades no cenário 

político, que promoveriam o ambiente propício capaz 

de convencer as pessoas de que a ação coletiva 

valeria a pena. Porém, mesmo assim, para que 

pessoas mais pobres mobilizem-se é necessária 
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ajuda externa. “Agentes externos podem ajudar as 

o traquejo político necessário para que possam tomar 

partido das janelas de oportunidade” (Abbers, 1998, 

p. 51). Após destacar os pontos acima, ainda falta 
responder de que maneira o governo do PT conseguiu 

promover o empowerment dos mais desfavorecidos, 

uma vez que criar uma política efetiva de participação 

popular requer mais do que uma boa teoria e um 

bom projeto.

O primeiro ponto importante a ser salientado 

diz respeito ainda à forma como fo i feita a 

redemocratização brasileira. A constituição de 

1988 proporcionou ao país um grande processo 

de descentralização da tomada de decisão das 
políticas púbicas ao aumentar as transferências 

para os municípios, bem como o poder de taxação 

dos mesmos (Abbers, 2001). Um passo importante 

para a implementação do OP foi a realização de uma 

o que possibilitou que, no curso de alguns anos, a 

prefeitura retomasse seu poder de investimento. 

Portanto, o aumento da autonomia no nível municipal 

foi fundamental para que o PT pudesse implantar um 
programa tão alternativo como o OP.

Contudo, para que o OP pudesse ser 

implementado, seria necessário ainda vencer 

outro entrave fundamental. O poder municipal, no 

sistema político brasileiro, reside em duas instâncias 

separadamente eleitas: o prefeito – poder executivo 

– e a Câmara dos Vereadores – poder legislativo. 

Cabe à Câmara dos Vereadores, como estabelece a 

constituição de 1988, aprovar o orçamento. Deste 
modo, para estabelecer o OP, foi necessário à 

se estabeleceu.Vale ressaltar, ainda, que, do ponto 

de vista legal, o OP não tem seu reconhecimento 

assegurado. Porém, como destaca Santos (2003, 

p. 466):

Contudo, visto que a proposta do Executivo 

que delas participam, para a Câmara Legislativa 

se, em termos políticos, um fato consumado, 
tendo em conta os riscos políticos que os 
deputados correriam se votassem contra a 
“vontade dos cidadãos e das comunidades”. 
Por conseguinte, a maioria da Câmara 

participativo sem envolver o órgão legislativo, 

aquele último poderia ter sobre questões 

Percebe-se, portanto, que o OP foi capaz de 

gerar uma grande janela de oportunidades para a 

sociedade na medida em que possibilitou que os 

antigos critérios técnico-burocráticos deixassem de 

No esforço de promover o associativismo e 

a participação efetiva dos cidadãos no processo do 

OP, principalmente os mais pobres e marginalizados 

pela sociedade, os funcionários da prefeitura 
desempenharam um papel fundamental. Como 

destacado por Abbers (1998; 2001), além de 

informarem os moradores sobre o OP, a equipe 

responsável pelo programa fez um tremendo esforço 

para encorajar as pessoas a comparecerem às 

assembléias. Conjuntamente, buscaram encontrar 

potenciais lideranças de bairro que fossem capazes 

de ensejar a participação dos demais e organizar 

novas associações ou alterar qualitativamente a 
forma de operar das antigas associações clientelistas. 

Contudo, para que o OP atingisse um nível de 

mobilização tão grande em pequeno espaço de 

tempo foi fundamental a existência do chamado 

“efeito demonstração” exercido pelas obras que 

foram efetivamente implantadas. Deste modo, “na 

medida em que as pessoas percebiam que ao se 

mobilizarem conquistavam benefícios tangíveis para 

suas comunidades, a participação em associações de 
bairro se multiplicava” (Abbers, 1998, p. 56).

questão importante: dado que o OP foi implementado 

pelo PT e que os agentes da prefeitura tiveram 

papel fundamental na promoção da mobilização, tal 

cooptação da população pelo governo? Realmente esta 

era uma possibilidade inerente ao processo, contudo 

não foi o que ocorreu. Segundo Abbers (1998, p. 56), 
“[sobre atuação da população] Também ajudaram a 

angariar apoio para os candidatos do PT em época 

de eleições, embora não de forma clientelista. Em 

vez de oferecerem votos em troca de favores, os 

participantes contribuíram para a reeleição de quem 

tinha efetivamente atendido a suas reivindicações 

de forma aberta e transparente”. Mesmo não sendo 

uma política de cooptação da sociedade, não se deve 

deixar de perceber que o OP atendia às necessidades 

do PT na tentativa de angariar apoio popular. Se, por 
um lado, o OP atendia a dois pontos fundamentais 

da plataforma petista – promoção da participação 

popular e re-orientação do gasto público em favor 

dos mais pobres – por outro, era um grande trunfo 

político, uma vez que obras de infra-estrutura 

relativamente simples eram altamente visíveis e 

imediatamente afetavam as vidas de um grande 

número de pessoas.

Finalmente, podem-se infer ir,  a parti r 
da experiência de Porto Alegre, alguns pontos 

fundamentais para que uma estratégia de promoção 

do empowerment da sociedade efetivamente alcance 

seus objetivos, sendo capaz de vencer as relações de 

poder pré-existentes. Sendo assim, Abbers (2001, p. 
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184) destaca que:

In sum, although the Participatory Budget 
was the cause and effect of very complex 
political processes in Porto Alegre, two aspects 
of the policy were clearly most central for 
overcoming the dilemmas of participation: 
its central role in a broader political strategy 
of the government and its mobilizing power. 
A policy that provided neighborhood-based 
capital investments to those who participated 
naturally keyed into the basic needs that poor 

to resolve those needs in a relatively short 
period of time. This promise led to the massive 
mobilization of poor neighborhoods throughout 
the city. The effect was threefold: 1) the 
capacity of the policy to mobilize was fruitful 
for an administration seeking to develop 
political support; 2) it helped incorporate 
the “hitherto excluded” into the participatory 
process; and 3) it triggered the organization 
of new civic groups that vociferously defended 
their demands even when the same state that 
had invited them to participate questioned 
their priorities.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como apresentado na primeira parte do 

trabalho, o Planejameto Radical pode ser entendido 

como um elo entre as tradições do planejamento 

social learning e social mobilization. Contudo, o mais 

importante é que tal forma de pensar a atuação do 

o melhoramento das condições de vida de populações 

marginalizadas da sociedade, sendo ao mesmo tempo 

capaz de engendrar um processo de aprendizado e 

mobilização social que transcenda para outros níveis 

da vida política. Isto é fundamental principalmente 

em países subdesenvolvidos, nos quais o passado 

clientelista e a falta de mobilização da sociedade civil 

contribuem fortemente para manter o status quo.

Neste contexto, a experiência de Porto Alegre 

pode nos demonstrar que a implementação de tais 
propostas é factível. Extrai-se daí que: onde os 

planejadores conseguem engajar as pessoas na 

discussão pública acerca dos temas relevantes para 

suas necessidades imediatas, eles podem iniciar um 

processo de aprendizagem no qual as capacitações 

 Deve-se 

destacar ainda o fato de que somente a mobilização 

em uma estratégia política mais ampla se a intenção 
for causar um impacto mais profundo do ponto de 

vista político (Abbers, 2001).
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