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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa ocorreu entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, sendo interrompida devido a um 

intercâmbio acadêmico. Uma das principais motivações do projeto foi a crescente participação social no contexto 

de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil. Esse aspecto se tornou relevante ao envolver uma diversidade 

de atores, seja entre iniciativas de movimentos e coletivos sociais, seja entre atores de investimento social privado 

ou entre organizações da sociedade civil (Andion, 2020). 

Uma dimensão de destaque neste contexto foi a exigência, por parte de algumas organizações, de mais 

transparência governamental sobre as informações relativas à pandemia. O Índice de Transparência da Covid-19 

(ITC-19), por exemplo, foi uma ferramenta criada pela Open Knowledge Brasil que avaliou, entre 2020 e 2021, a 

qualidade dos dados epidemiológicos, de infraestrutura de saúde e de vacinação disponibilizados nas páginas 

oficiais dos Estados e suas capitais, e do Governo Federal (OKBR, 2020). Outra mobilização ocorrida em 2021 foi 

o lançamento da Campanha Caixa Aberta, iniciativa de sete organizações da sociedade civil para pressionar o 

Ministério da Saúde por mais transparência no processo de vacinação contra a doença e no enfrentamento à 

pandemia no Brasil.  

Esses exemplos, assim como outras manifestações surgidas no período, são expressão da importância da 

atuação da sociedade civil para que informações de interesse público sejam disponibilizadas de forma acessível à 

população e para que os interesses da sociedade sejam refletidos na construção de políticas públicas. Brelàz, Alves 

e Fornazari (2007) explicam que essas organizações contribuem para uma maior responsabilização no âmbito 

governamental e para uma maior aproximação entre governo e sociedade.  

Para garantir direitos sociais, algumas organizações atuam em advocacy. De acordo com Alves e Soares 

(2015), o advocacy coalition framework — ou modelo de coalizões de defesa, na tradução em português — é um 

meio de análise de políticas públicas que busca explicar as mudanças que elas sofrem ao longo do tempo. Para 

Brelàz, Alves e Fornazari (2007), essas organizações assumem papéis políticos na defesa de diversos direitos, 

atuando no controle social e no monitoramento da Administração Pública. Uma das principais contribuições do 

modelo surge a partir de estudos de Paul Sabatier, com contribuições posteriores de Jenkins-Smith e Weible (Alves 

e  Soares, 2015).  

Trata-se de um modelo importante para a atuação da sociedade civil, pois, de acordo com Sabatier, 

conforme citado por Alves e Soares (2015), os atores políticos, guiados por suas crenças, estão inseridos em 

subsistemas que incluem não apenas atores em vários níveis de governo, mas também pesquisadores, jornalistas e 

analistas políticos relevantes para gerar, disseminar e avaliar ideias políticas.   

Para Figueiredo (2016), a partir desse recente contexto de atuação social, surgem também meios de que a 

sociedade dispõe para obter informações sobre a atuação dos governos e exigir que as suas responsabilidades sejam 

cumpridas. Nesse sentido, é de grande importância a atuação da sociedade civil para que a democracia brasileira, 

ainda considerada jovem nas palavras da autora, seja legitimada neste novo cenário democrático.  

De que forma a participação social ressoa neste cenário? Quais os meios de que a sociedade dispõe para 

consolidar sua participação social nas esferas de decisão? Uma dessas ressonâncias diz respeito à Lei 12.527, de 

2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), que entrou em vigor em maio de 2012. Segundo 

Michener, Moncau e Velasco (2015), a LAI representa um instrumento fundamental no âmbito democrático, uma 

vez que prevê que os governos disponibilizem informações e o acesso a dados abertos em seus portais eletrônicos 
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(transparência ativa), como também permite que o cidadão solicite informações que antes não estavam 

disponibilizadas (transparência passiva).  

Considerando esses aspectos, a proposta desta pesquisa é investigar os efeitos da atuação de organizações 

da sociedade civil dedicadas a um compromisso com a transparência da Administração Pública durante a pandemia 

de Covid-19. Para tanto, propôs-se um inventário de documentos sobre mobilizações entre 2020 e 2022, tais como 

notas conjuntas, notas de repúdio, boletins de análise de transparência, promoção de campanhas e outras ações 

conduzidas no período para realizar um rastreamento de processos no qual a pesquisa pudesse identificar quais 

foram os efeitos que essas mobilizações geraram no contexto em questão. 

Foram selecionadas duas organizações e duas coalizões da sociedade civil, respectivamente, para o 

levantamento: Open Knowledge Brasil, Transparência Internacional Brasil, Pacto pela Democracia e Rede de 

Advocacy Colaborativo. O que se espera é que este estudo participe do processo de dar visibilidade a organizações 

dessa natureza como entidades importantes na construção de uma democracia mais representativa e participativa 

junto aos governos.  

METODOLOGIA 

Para investigar a relação de causa e efeito entre as mobilizações e o fortalecimento da transparência, a 

pesquisa se dividiu, inicialmente, em dois momentos. O primeiro foi dedicado à produção do inventário de materiais 

sobre mobilizações em transparência da Covid-19 pelas organizações e coalizões citadas na introdução. O inventário 

foi constituído a partir das páginas institucionais na internet. 

O segundo momento da pesquisa estaria dedicado à observação da relação de causa e efeito das 

mobilizações e, para esta etapa, foi escolhida a metodologia de rastreamento de processos. Para Collier (2011), é 

uma ferramenta de análise qualitativa que permite inferências descritivas e causais considerando evidências 

diagnósticas. Após as etapas supracitadas, o próximo passo seria a seleção de uma das mobilizações para estudo de 

caso. Assim, a presente investigação está guiada pelas seguintes perguntas: 

 

1. Do levantamento obtido nos sites institucionais — caso necessário e possíveis de serem verificados via 

informações complementares junto às organizações destacadas — quais foram os efeitos na transparência 

pública?  

2. Quais repercussões foram observadas para além do cumprimento da transparência passiva?  

3. Quais os casos de cumprimento e descumprimento da LAI?  

4. Qual (is) esfera (s) representativa (s) mais aparece (m) nos casos observados? 

5. Quais os efeitos observados quando as mobilizações são articuladas entre duas ou mais organizações e 

coalizões da sociedade civil?  

 

Essas perguntas são importantes uma vez que a hipótese que este projeto de pesquisa quer testar é de que 

as mobilizações da sociedade civil são cruciais para o fortalecimento da transparência da Administração Pública e 

que tais atuações têm implicações políticas importantes na consolidação da democracia representativa.  

Durante o processo de desenvolvimento da pesquisa, no entanto, houve uma adaptação de cronograma após 

percebermos a necessidade de aprofundar conceitualmente o modelo de coalizões de defesa e definir quais materiais 

selecionados são característicos desta atuação. Assim, para o período de setembro de 2021 a janeiro de 2022, a 

pesquisa esteve dedicada ao levantamento e à revisão bibliográfica, não tendo tempo suficiente para avançar nas 

relações de causa e efeito e no estudo de caso, aspectos que serão observados em oportunidades futuras.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
a) INVENTÁRIO 

 

Tabela 1 – Materiais e quantidades encontradas por Organização/Coalizão 
Após a realização do 

inventário, a pesquisa incluiu 

um levantamento bibliográfico 

inicialmente não previsto com o 

objetivo de aprofundar a 

temática das coalizações de 

defesa. O levantamento 
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consistiu em um recorte da literatura nacional produzida nos últimos dez anos para observar quem está trabalhando 

este conceito no Brasil. Foram consultados o repositório da SciELO e o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, 

utilizando as palavras-chave “Advocacy”, “Coalizões de defesa” e “Coalizões da Sociedade Civil”. Especialmente 

na busca da SciELO, que trouxe um número de resultados consideravelmente inferior àquele observado no Catálogo 

da Capes, utilizou-se, ainda, a palavra-chave “Transparência”, que também é tema da presente pesquisa. Desta 

busca, obteve-se os resultados catalogados no próximo tópico, dedicado ao levantamento bibliográfico (Tabelas 2 

e 3). 

 
b) LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

  

Tabela 2 – Resultados encontrados no repositório da SciELO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Resultados encontrados no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes 

Observa-se que os 

resultados obtidos no 

levantamento da SciELO são 

inferiores aos do Catálogo da 

Capes. Em razão disso, não 

houve tempo suficiente para 

ler e observar quais estudos 

encontrados neste último 

repositório poderiam ser 

aproveitados na  revisão 

conceitual. Observando os 

resultados obtidos na  

SciELO, portanto, apenas seis 

estudos desenvolvem uma 

revisão teórica da temática de 

coalizões de defesa — 

somente um deles aproximando o conceito à temática de transparência pública — o que demonstra que o campo de 

investigação, no Brasil, é ainda consideravelmente preliminar. Alves e Soares (2015) confirmam tal diagnóstico 

prematuro na literatura nacional ao reunir as principais contribuições no âmbito internacional com o objetivo de 

ampliar essa discussão no Brasil.  

 
c) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O modelo de coalizões de defesa é um meio de análise de políticas públicas que se preocupa em analisar 

todo o processo da política, preferindo não focar em fases específicas do ciclo de políticas públicas (ALVES E 

SOARES, 2015). Após leitura preliminar, a pesquisa selecionou três estudos mais aprofundados na literatura 

brasileira sobre este campo teórico (Gomes e Vieira, 2014; Ma e Vieira, 2020; e Rodrigues, Sobrinho e 

Vasconcellos, 2020) e um estudo sobre as coalizões de defesa na trajetória da política de acesso à informação no 

Brasil (Rodrigues, 2020). As abordagens teóricas desses estudos trazem, como principal referência internacional, o 

autor Paul Sabatier, responsável pela concepção do modelo em 1988 e que, mais tarde, a partir de 1993, recebe 

contribuições de Hank Jenkins-Smith e Christopher Weible. 

Ma e Vieira (2020), com base nos estudos dos autores supracitados, explicam que o objetivo do modelo é 

o de compreender o processo das políticas, com atenção às mudanças por que passam e ao aprendizado orientado a 
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elas ao longo de sua implementação. O modelo pressupõe que o processo das políticas públicas é complexo, 

exigindo especialização em subsistemas políticos e formação de coalizões daqueles que querem influenciá-lo.  

 
Imagem 1 – Sistema de crenças que moldam as coalizões 

Considera-se que os indivíduos possuem 

racionalidade limitada e por essa razão utilizam 

um sistema de crenças para simplificar a 

compreensão do mundo, que consiste em uma 

estrutura hierárquica tripartite, de acordo com o 

grau de resistência a mudanças que essas crenças 

possuem. Nesse sentido, o sistema possui um 

chamado núcleo duro, dotado de valores 

fundamentais; um núcleo político, que reúne 

aspectos acerca da política pública em si; e um 

núcleo secundário, referente aos instrumentos de 

condução da política (MA E VIEIRA, 2020, apud 

SABATIER & JENKINS-SMITH, 1999; 

SABATIER & WEIBLE, 2007) . 

Gomes e Vieira (2014) desenvolvem 

especial atenção à influência das coalizões de 

defesa na formação ou mudança de uma política 

pública, partindo do princípio de que essas mudanças pressupõem antes disso, alterações nas instituições às quais a 

política está vinculada. Partindo do sistema de crenças já mencionado em Ma e Vieira (2014), o modelo de coalizões 

de defesa — que já possuía dois tipos de variáveis como importantes estruturas de oportunidade de mudança de 

longo prazo nas políticas públicas — foi revisado (Sabatier; Weible, 2007), incluindo outros dois.  

A primeira variável se refere ao nível de consenso necessário para ocorrer mudanças significativas na 

política; em outras palavras, refere-se à parte da estrutura tripartite que compreende o núcleo político. Impactos 

externos como mudanças socioeconômicas, opinião pública e coalizões de governo podem alterar o sistema de 

crenças e possibilitar mudanças. A segunda variável se relaciona ao seu núcleo duro, mais resistente a mudanças, e 

que só pode ser modificado através do aprendizado orientado para a política, o qual permite alterações duradouras 

de pensamento ou comportamentos a partir de novas informações. A terceira variável aponta que uma alternativa 

de mudança possível é aquela ligada a eventos internos do subsistema político que tendem a tornar evidentes suas 

falhas. Por fim, uma quarta possibilidade de mudança é aquela que pode ocorrer através de acordos e negociações 

entre duas ou mais coalizões (GOMES E VIEIRA, 2014). É necessário, no entanto, a ocorrência de mais de uma 

dessas possibilidades para que haja processos de mudança na política (RODRIGUES, SOBRINHO E 

VANCONCELLOS, 2020, apud JENKINS-SMITH ET AL., 2017). 

No que se refere à influência de coalizões de defesa na transparência pública, a contribuição é de Rodrigues 

(2020), ao analisar a influência de diferentes atores na etapa de formulação e posterior aprovação da LAI, em 2011. 

A autora realizou análise de entrevistas, clipping de notícias, leis e documentos, identificando duas principais 

coalizões: uma delas, progressista, favorável ao crescimento do acesso à informação no Brasil e representada por 

atores da sociedade civil, da mídia e dos poderes Executivo e Legislativo; a outra, conservadora, favorável à 

manutenção do sigilo de informações públicas e representada por atores das Forças Armadas, Itamaraty e Comissão 

de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado.  

CONCLUSÕES 

O inventário das mobilizações institucionais demonstrou uma variedade de documentos que confirmam, de 

fato, uma movimentação importante da sociedade civil pela transparência no contexto da pandemia de Covid-19, 

mas ainda não se conhece a relação de causa e efeito na transparência. Fica em aberto ainda o caráter dessas 

mobilizações em relação ao que é considerado pelo modelo de coalizões de defesa, no sentido de influenciar a 

política pública de transparência. No que se refere à revisão conceitual, a pesquisa observou uma tímida quantidade 

de estudos desenvolvidos sobre a temática de coalizões de defesa no Brasil e apenas um estudo que o relaciona à 

temática de transparência. Ainda é necessário que a pesquisa avance além do repositório da SciELO, apesar de já 

haver um diagnóstico de que esta cifra é incipiente, como já mencionado por Alves e Soares (2015). 

Diante do exposto, Gomes e Vieira, 2014; Ma e Vieira, 2020; e Rodrigues, Sobrinho e Vasconcellos, 2020, 

recorreram à literatura internacional para trazer o estado da arte sobre o modelo de coalizões de defesa, utilizando 

abordagens distintas para o estudo que pretendiam desenvolver. A presente pesquisa discorreu sobre a ênfase 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

prioritária de cada estudo ou aquela que complementaria as análises já expostas, como em Rodrigues, Sobrinho e 

Vasconcellos (2020). Por fim, o estudo de Rodrigues (2020), ao identificar duas coalizões distintas diante da política 

de transparência e acesso à informação no Brasil, deixou como curiosidade para a presente pesquisa se houve 

mudanças importantes nessas duas coalizões durante o contexto da pandemia da Covid-19.  

Em síntese, o que os dados parciais da pesquisa nos mostram é que ainda é necessário levantar outros 

estudos sobre o modelo de coalizões de defesa, com especial atenção àqueles relacionados à transparência e avançar 

em outros passos fundamentais para o seu fechamento: i) Para a revisão bibliográfica, é ainda necessário mapear a 

coalizão de defesa sobre a transparência pública no Brasil, observar como essa coalizão se comportou durante a 

pandemia de Covid-19 e verificar como a LAI aparece na atuação dessa coalizão no período observado;  ii) Observar 

o inventário realizado, verificando, a partir do repertório conceitual, se a relação de causa e efeito observada 

caracteriza uma ação dentro do modelo de coalizões de defesa. Essa etapa nos ajudará a responder às perguntas 1, 

2 e 3, que se referem à influência das mobilizações na política de transparência; iii) Verificar os atores envolvidos 

nas mobilizações para responder às perguntas 4 e 5.  
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