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RESUMO 

 

Nesta pesquisa, o objetivo geral foi compreender os elementos que influenciaram a adoção de 

políticas para cães e gatos nos municípios de Porto Alegre – RS e Recife – PE. A partir da 

literatura, desenvolveu-se um modelo apresentado no referencial teórico que trouxe três 

influenciadores que explicam a adoção de uma política pública inovadora: o contexto, o ator 

social e as características da política. Cada influenciador possui elementos, tais como: os 

eventos críticos (GARUD; KARNØE, 2000; BITTENCOURT; OLIVEIRA, 2014), os 

problemas (SUBIRATS, 1992; LASCOUMES; GALÈS, 2012), as necessidades (BEKKERS; 

EDELENBOS; STEIYN, 2011), a agenda (SUBIRATS et al., 2010); as barreiras e os 

indutores (BRANDÃO, 2012; DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2008); as predisposições 

individuais dos atores, suas posições formais e redes interpessoais (ROGERS, 1883; LEWIS; 

CONSIDINE; ALEXANDER, 2011); e as características da inovação (BORINS, 2001; 

FARAH, 2008b; KOCH; HAUKNES, 2005; SPINK, 2006; MULGAN; ALBURY, 2003). Por 

elementos, entende-se todo e qualquer aspecto que se considerou importante para adotar uma 

política inovadora. Realizaram-se entrevistas semiestruturadas e abertas, totalizando 53 

entrevistas: 8 com atores públicos, 25 com tutores de animais que fizeram uso de alguma 

política e 20 com protetores de animais. O método de análise consistiu na análise de conteúdo, 

técnica categorial (BARDIN, 2011), com apoio do software IRaMuTeQ para sistematização e 

descrição dos dados. Esta Tese defendeu que na adoção de políticas públicas inovadoras, o 

contexto social e político, o ator social e as características da inovação são influenciadores. 

Ou seja, a suposição inicial, construída com base na literatura, confirmou-se com os casos 

empíricos de Porto Alegre e Recife. Mostrou-se que não é possível compreender a adoção de 

políticas inovadoras sem antes compreender os eventos críticos que possibilitaram a mudança; 

os problemas e as necessidades que a justificaram; a forma como os problemas entraram na 

agenda política; as barreiras e os indutores da inovação. Também se concluiu que atores 

públicos possuíam vínculos com a causa animal e, quando ocuparam cargos na prefeitura, 

influenciaram a adoção de políticas para cães e gatos. Além do contexto e do ator social, esta 

Tese também confirmou que características da inovação influenciam a adoção das políticas. 

Portanto, o modelo dos influenciadores da adoção de políticas inovadoras se mostrou 

aplicável à realidade investigada e se pode utilizá-lo para compreender o mesmo objeto de 

estudo em outros municípios que já tenham adotado políticas para cães e gatos ou mesmo 

inspirar reflexões em municípios que queiram adotá-las.  

 

Palavras-chave: Inovação. Inovação no setor público. Políticas inovadoras. Adoção de 

inovação. Animais domésticos. 

 



 

ABSTRACT 

 

In this research, the general objective was to understand the elements that influenced the 

adoption of policies for dogs and cats in the municipalities of Porto Alegre – RS and Recife – 

PE. From the literature, a model presented in the theoretical framework was developed that 

brought three influencers that explain the adoption of an innovative public policy: the context, 

the social actor and the characteristics of politics. Each influencer has elements, such as: 

critical events (GARUD; KARNØE, 2000, BITTENCOURT; OLIVEIRA, 2014), the 

problems (SUBIRATS, 1992, LASCOSUM; GALS, 2012), the needs (BEKKERS; 

EDELENBOS;, STEYN, 2011), the agenda (SUBIRATS et al., 2010); the barriers and the 

inductors (BRANDÃO, 2012; DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2008); the individual 

predispositions of the actors, their formal positions and interpersonal networks (ROGERS, 

1883, LEWIS; CONSIDINE; ALEXANDER, 2011); and the characteristics of innovation 

(BORINS, 2001; FARAH, 2008b; KOCH; HAUKNES, 2005; SPINK, 2006; MULGAN; 

ALBURY, 2003). By elements, it means any and all aspects considered important to adopt an 

innovative policy. Semi-structured and open interviews were carried out, totaling 53 

interviews: 8 with public actors, 25 with guardians of animals that made use of some policy 

and 20 with protectors of animals. The method of analysis consisted of content analysis, 

categorical technique (BARDIN, 2011), with the support of IRaMuTeQ software for 

systematization and description of data. This thesis argued that in the adoption of innovative 

public policies, the social and political context, the social actor and the characteristics of 

innovation are influential. That is, the initial assumption, built based on the literature, was 

confirmed with the empirical cases of Porto Alegre and Recife. It has been shown that it is 

not possible to understand the adoption of innovative policies without first understanding the 

critical events that made possible the change; the problems and needs that justified it; how the 

problems have entered the political agenda; the barriers and inductors of innovation. It was 

also concluded that public actors had ties to the animal cause and, when they occupied 

positions in the city hall, influenced the adoption of policies for dogs and cats. In addition to 

the context and social actor, this thesis also confirmed that characteristics of innovation 

influence the adoption of policies. Therefore, the model of the influencers of the adoption of 

innovative policies has shown to be applicable to the researched reality and can be used to 

understand the same object of study in other municipalities that have already adopted policies 

for dogs and cats or even to inspire reflections in municipalities that want adopt them. 

 

Keywords: Innovation. Innovation in the public sector. Innovative policies. Adoption of 

innovation. Domestic animals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Em 1978, em Bruxelas, na Bélgica, ativistas da causa animal levaram à Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 1978) uma proposta de 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais que foi proclamada no mesmo ano com o 

intuito de criar parâmetros jurídicos para países membros da Organização das Nações Unidas. 

 No Brasil, as preocupações relativas aos direitos dos animais foram institucionalizadas 

em 1924, ou seja, 54 anos antes da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. O Decreto 

nº 16.590/1924 regulamentou as casas de diversões proibindo qualquer entretenimento que 

causasse sofrimento aos animais (BRASIL, 1924). Em 1934, com o Decreto nº 24.645, houve 

o marco para a história dos direitos dos animais, quando o Presidente Getúlio Vargas proibiu 

a crueldade e os maus-tratos, estabelecendo penas e multas para quem maltratasse um animal 

e reconhecendo os animais como sujeitos de direito (BRASIL, 1934). Contudo, esse decreto 

foi revogado em 1991, juntamente com outros decretos, pelo Presidente Fernando Collor. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, afirma que cabe ao poder público 

“proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade” 

(BRASIL, 1988). 

 Atualmente o regulamento responsável por punir os maus-tratos aos animais ficou a 

cargo da Lei nº 9.605/1998, conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais. Essa lei “dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências” (BRASIL, 1998). Entretanto, apresenta caráter genérico, 

aplicando-se a diferentes situações onde se pode incluir o caso dos animais domésticos. 

 Embora os direitos dos animais estejam garantidos na Constituição e em lei, há déficits 

de políticas públicas para os animais domésticos. O conceito de animais domésticos é 

definido na Portaria nº 93/1998, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA, 1998), que delimita como animais domésticos aqueles que, 

dentre outras coisas, apresentam características biológicas e comportamentais em estreita 

dependência do ser humano.  

 Esta Tese delimita seu estudo aos animais domésticos mais comuns nos domicílios 

brasileiros: os cães e os gatos. Dados divulgados pela Pesquisa Nacional de Saúde 2013 

apontaram que há 52,2 milhões de cães em 28,9 milhões de unidades domiciliares (44,3% do 

total de domicílios brasileiros), o que equivale dizer que há uma média de 1,8 cachorro por 

domicílio. Já a população de gatos em domicílios foi estimada em 22,1 milhões de gatos em 
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11,5 milhões de unidades domiciliares (17,7% do total de domicílios brasileiros), o que 

equivale dizer que há uma média de 1,9 gato por domicílio (IBGE, 2015).  

 Estes dados revelam que a interação entre humanos e animais em 2013 já era 

considerável a ponto que passou a ser importante para o Ministério da Saúde compreender 

melhor essa nova realidade. E foi justamente na área da saúde que surgiram as primeiras 

políticas voltadas aos cães. A preocupação com a forma como a saúde animal e a saúde 

humana estão interligadas situam-se no século XX, com a criação dos primeiros canis 

públicos nas principais capitais. Os primeiros centros de zoonoses foram criados no Brasil na 

década de 1970 e suas ações estavam voltadas para recolher, vacinar e realizar eutanásia em 

cães com o objetivo de fazer o controle da raiva. O foco dessas políticas era a prevenção, 

proteção e promoção da saúde humana (BRASIL, 2016), não a saúde e o bem-estar do animal. 

 Além do campo da saúde e do campo do meio ambiente que considera crime os maus-

tratos a esses animais, outras compreensões foram sendo desenvolvidas na tentativa de 

reconhecer os animais como sujeitos de direito e garantir seu bem-estar. Mas, estas 

compreensões são recentes. Prova disso é que apenas em 30 de março de 2017, o ex-

presidente Michel Temer sancionou a Lei Federal nº 13.426 que “dispõe sobre a política de 

controle da natalidade de cães e gatos e dá outras providências”, para mostrar que a única 

forma correta de fazer o controle populacional desses animais é por meio da esterilização 

(BRASIL, 2017).  

 Essa lei que regulamenta o controle de pequenos animais em todo o território nacional 

é mais um reconhecimento que o problema da superpopulação de cães e gatos precisa ser 

tratado, pois causam transtornos à saúde pública e ao meio ambiente. Além do controle 

populacional, a guarda responsável desses animais também carece de políticas, uma vez que o 

bem-estar animal está intimamente relacionado ao comportamento humano. As pessoas 

precisam ser instruídas a não abandonar, não maltratar e oferecer os cuidados necessários aos 

seus animais, pois os “proprietários têm o dever de fornecer cuidados suficientes e 

apropriados a todos os seus animais e a seus descendentes” (ALIANÇA ICAM, 2007, p. 5). 

Assim, a educação humanitária tem sido apontada como alternativa para orientar as pessoas 

sobre a posse responsável (SANTOS et al., 2014). 

 Por bem-estar, compreende-se que o animal seja considerado um ser senciente, que 

possui emoções como medo e felicidade. Assim, um animal com alto grau de bem-estar deve 

possuir boa saúde e condições de expressar seu comportamento natural, segundo a Comissão 

de Ética, Bioética e Bem-estar Animal, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV, 

2019). Ainda segundo o CFMV (2019), bem-estar animal, bem-estar humano e 
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sustentabilidade são conceitos indissociáveis: “É o chamado Bem-estar Único, conceito ligado 

ao de Saúde Única, que fala da integração entre a saúde e o bem-estar dos animais, seres 

humanos e condições ambientais”. 

 O conceito de bem-estar animal tem sido associado ao conceito das Cinco Liberdades. 

As Cinco Liberdades indicam que os animais devem ser livres de fome e sede (Liberdade 

Nutricional); de dor e doença (Liberdade Sanitária); de desconforto (Liberdade Ambiental); 

de medo e estresse (Liberdade Psicológica); e para expressar seu comportamento natural 

(Liberdade Comportamental) (AUTRAN; ALENCAR; VIANA, 2017). Assim, qualquer 

animal precisa ter garantido seu bem-estar como condição para uma qualidade de vida 

satisfatória.  

 No caso do Brasil, alguns estudos sobre políticas para cães e gatos mostram um 

cenário preocupante, principalmente no que diz respeito à guarda responsável desses animais. 

De acordo com Santos et al. (2014), a população felina e canina errante (de rua) é um 

problema vivenciado em todos os municípios brasileiros e traz agravos à saúde pública 

quando esses animais estão doentes ou são vetores de doenças para os seres humanos. 

Doenças como a raiva, a leishmaniose e a toxoplasmose causam consequências severas ao ser 

humano (SANTOS et al., 2014). 

 Moutinho, Nascimento e Paixão (2015) realizaram um estudo em 47 municípios do 

estado do Rio de Janeiro para compreender a percepção das pessoas a respeito dos cães de 

rua. Investigaram gestores de centros de zoonoses, gestores de organizações não 

governamentais (ONGs) e a população em relação à qualidade de vida e o controle 

populacional desses animais. Um dos resultados indicou que 97,9% dos gestores de Serviços 

de Controle de Zoonoses (SCZs), 64,3% dos gestores de ONGs e 44,4% da população geral 

concordaram que os cães de rua representam um risco à saúde pública. Ou seja, há um 

reconhecimento quase que unânime dos gestores públicos que cães de rua são um problema 

público. 

 Ao mesmo tempo em que esses animais foram considerados um risco à saúde, para 

100% dos gestores de ONGs, 80,9% dos gestores de SCZs e 67,4% da população em geral os 

cães de rua estão em risco de sofrimento. Soma-se a esses resultados a conclusão que a 

maioria dos gestores entrevistados, tanto do SCZs como das ONGs, acreditam que a resolução 

desse problema envolve a sociedade e o poder público (MOUTINHO; NASCIMENTO; 

PAIXÃO, 2015). Entretanto, para a Aliança Internacional para Controle de Animais de 

Companhia – International Companion Animal Management Coalition (ICAM) –, o controle 
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populacional dos cães é de responsabilidade apenas dos governos nos âmbitos local e federal, 

não podendo as ONGs e a sociedade fazer esse controle (ALIANÇA ICAM, 2007).  

 Em outro estudo, realizado no município de Pelotas – RS em 2012, sobre guarda 

responsável, 1.558 domicílios foram investigados e 59% deles possuíam animais de 

estimação, o que equivaleu a um total de 2.185 animais, sendo 1.605 cães e 580 gatos. Desse 

total, menos de 20% haviam sido esterilizados; apenas 39% dos animais haviam recebido 

vacinação antirrábica nos últimos 12 meses; e apenas 25% dos proprietários recolhiam as 

fezes do animal durante os passeios. Esses resultados indicam que esses cães e gatos careciam 

de maior atenção quanto à questão da reprodutividade, da saúde e da educação ambiental do 

próprio tutor uma vez que “a capacidade reprodutiva tanto de cães quanto de gatos torna 

necessária a criação de programas de controle populacional com a esterilização em massa 

acompanhada de políticas educacionais e de serviços gratuitos para a população de baixa renda” 

(DOMINGUES et al., 2015, p. 191). 

 Somam-se a esses animais devidamente domiciliados, os que vivem em situação de 

abandono nas ruas, os que são retirados desse ambiente para viver em abrigos e os que são 

abandonados diariamente pelos tutores. De acordo com Pontes (2012), o abandono de animais 

se configura como uma prática cruel que contribui para a sua superpopulação nos centros 

urbanos e a ausência de políticas públicas adequadas só contribui para aumentar o problema.  

 A existência desses e outros problemas apontam a necessidade de políticas. Quando a 

gestão pública municipal coloca o bem-estar animal na agenda, leis e políticas antes 

inexistentes, tais como a esterilização para controle populacional, os projetos educativos que 

incentivam o respeito aos animais e a adoção de animais passam a ser oferecidas à população. 

De acordo com Dias e Matos (2012, p. 15), “as políticas públicas constituem um meio de 

concretização dos direitos que estão codificados nas leis de um país”.  

 Por meio de pesquisas exploratórias realizadas na Internet sobre políticas para animais 

domésticos, foi possível identificar que há poucos anos dois municípios brasileiros criaram 

secretarias próprias para desenvolver e implementar políticas públicas de bem-estar animal: 

Porto Alegre – RS e Recife – PE. 

 Em 2011, em Porto Alegre, o Prefeito José Fortunati, do Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), que ficou como prefeito de 2010 a 2016, criou a Secretaria Especial dos 

Direitos dos Animais de Porto Alegre (SEDA-POA) por meio da Lei nº 11.101/2011. No art. 

2º desta lei, afirma-se que “a SEDA é o órgão central de formulação e estabelecimento das 

políticas públicas destinadas à saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar dos animais no 

âmbito do Município de Porto Alegre” (PORTO ALEGRE, 2011). No início de 2017, com a 
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mudança de gestão municipal e início do mandato do atual prefeito, Nelson Marchezan, do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), esta secretaria foi reduzida a uma 

coordenadoria ficando suas atividades sob responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e da Sustentabilidade (SMAMS) (WEISSHEIMER, 2017). 

 Em 2013, a Prefeitura Municipal do Recife por meio do Decreto nº 26.908/2013, sob a 

gestão do prefeito Geraldo Júlio, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), também criou uma 

secretaria voltada ao bem-estar dos animais domésticos, a Secretaria Executiva dos Direitos 

dos Animais do Recife (SEDA-REC), vinculada à Secretaria de Governo e Participação 

Social. As atribuições desta secretaria, conforme o art. 2º, são “estabelecer e executar políticas 

públicas destinadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar animal no Município do Recife” 

(RECIFE, 2013a).  

 Importante ressaltar aqui que diferente da SEDA-POA, cujo status era semelhante aos 

das demais secretarias, a SEDA-REC nasce subordinada à outra secretaria. Porém, as políticas 

que ambas desenvolveram são semelhantes, tais como: campanhas de sensibilização e 

estímulo à adoção; guarda responsável; microchipagem dos animais; hospitais públicos 

veterinários; esterilização; campanhas de vacinação; parcerias com pessoas da causa animal 

(protetores) e organizações não governamentais.  

 Além das semelhanças observadas nas primeiras pesquisas no que diz respeitos as 

políticas para animais domésticos, essas duas capitais possuem outras semelhanças 

demográficas, educacionais e econômicas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2019a) estimou que, em 2018, a população de Porto Alegre era de 1.479.101 pessoas, 

enquanto em Recife era de 1.637.834 pessoas (IBGE, 2019b). No que diz respeito ao Índice 

de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB) nos anos finais do ensino fundamental em 

2015, o de Porto Alegre era de 3,6, enquanto o do Recife era de 3,9. 

 Considera-se que as políticas para cães e gatos implementadas nesses dois municípios 

são casos de inovação no setor público e busca-se compreender nesta Tese os elementos que 

influenciaram a adoção dessas políticas a partir da análise do contexto social e político em que 

as políticas surgiram, dos atores públicos participantes do processo de adoção e das 

características inovadoras das próprias políticas. Portanto, o interesse fundamental é a 

compreensão dos elementos que influenciaram a adoção de políticas públicas para cães e 

gatos no setor público.  

 Para fundamentar teoricamente esse processo de compreensão, a partir da literatura já 

disponível foi desenvolvido um modelo apresentado no referencial teórico que traz três 

influenciadores que podem explicar a adoção de uma política pública inovadora: o contexto 
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em que surge a inovação; o ator social; e as características da inovação. Cada influenciador 

possui elementos que serão explorados no referencial e na análise dos dados, tais como: os 

eventos críticos que foram determinantes para influenciar a adoção dessas políticas; os 

problemas e necessidades que cada município possuía; as barreiras e os indutores à inovação; 

as predisposições individuais dos atores sociais para inovar; as redes interpessoais que os 

atores participavam; e as características inovadoras das políticas.  

 A seguinte Tese é defendida: o contexto social e político, o ator público e as 

características das políticas são influenciadores na adoção de políticas inovadoras. Ou seja, a 

adoção de uma política inovadora acontece ao se considerar pelos menos esses três 

influenciadores. Neste sentido, a questão de pesquisa que esta Tese se propõe a responder é: O 

contexto social e político, os atores públicos e as características das políticas influenciam a 

adoção de inovação no setor público? 

  Diante da inesgotável quantidade de temas e tipo de políticas que resultariam em boas 

discussões, optou-se por assumir dois riscos. O primeiro deles foi se aventurar por uma 

literatura pouco sedimentada, como é o caso da literatura de inovação no setor público. 

Matthews, Lewis e Cook (2009, p. 19) afirmam que “as últimas décadas têm visto o 

surgimento de uma nova e importante área de interesse acadêmico e de negócio: o estudo da 

‘inovação’ como um sistema objetivo”. O segundo risco foi optar por um tipo de política 

praticamente inexistente na maioria dos municípios brasileiros que são as políticas públicas de 

saúde, proteção e bem-estar para cães e gatos. 

 Cabe ressaltar que a inovação está intimamente relacionada à percepção do indivíduo 

(ROGERS, 1983; LEWIS; CONSIDINE; ALEXANDER, 2011; FILHO et al., 2007; 

OLIVEIRA; SANTOS JÚNIOR, 2017). Sendo a inovação um conceito associado ao ponto de 

vista de quem percebe, tornou-se necessário compreender a visão de diferentes atores sobre os 

elementos que influenciaram a adoção de políticas para cães e gatos em Porto Alegre e Recife. 

Assim, foram entrevistados os atores públicos que participaram ou conheceram o processo de 

adoção dessas políticas, mas também os usuários (tutores e protetores de animais). O uso de 

diferentes fontes ocorreu para confrontar os dados em relação a alguns elementos analisados, 

visto que os usuários não foram responsáveis pela adoção dessas políticas, mas ofereceram 

informações sobre alguns elementos e isso permitiu uma triangulação dos dados e a 

compreensão de outros aspectos relevantes das políticas inovadoras. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Compreender elementos que influenciaram a adoção de políticas inovadoras para cães 

e gatos nos municípios de Porto Alegre – RS e Recife – PE. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Descrever o contexto social e político em que as políticas para cães e gatos 

surgiram nos dois municípios; 

b) Analisar como atores públicos influenciaram a adoção de políticas para animais 

domésticos; 

c) Identificar quais características inovadoras das políticas influenciaram sua adoção 

pelo município. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E MOTIVAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

 Um dos estudos bibliográficos mais recentes sobre o tema inovação no setor público 

foi realizado por Vries, Bekkers e Tummers (2016). Estes estudiosos buscaram respostas para 

as seguintes questões: quais são os conceitos de inovação utilizados; quais os tipos de 

inovação; quais os objetivos da inovação; quais os antecedentes que influenciam o processo 

de inovação; e quais as saídas do processo de inovação? 

 Nesse estudo, realizado no intervalo de 1990 a 2014, Vries, Bekkers e Tummers 

(2016) afirmam que falta uma compreensão sistemática e abrangente do tema. Dos 181 

estudos analisados, 61% foram publicados apenas nos últimos anos, especificamente de 2009 

a 2014. Os 39% restantes foram publicados entre 1990 e 2009. Ou seja, em 5 anos houve 

aumento expressivo de interesse no tema. Dos estudos selecionados, 25% eram dos Estados 

Unidos e 19% do Reino Unido. “Isso sugere que a perspectiva americano-anglo-saxônica é 

central quando se estuda a inovação [...]” (VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 2016, p. 151, 

tradução nossa).
1
 

 Em outro levantamento bibliográfico realizado em periódicos nacionais e 

internacionais no período de 2000 a 2010, Brandão e Bruno-Faria (2013) concluíram que dos 

30 artigos que tratavam sobre inovação na gestão pública, 23 foram publicados em periódicos 

                                                           
1
  “This suggeST that the American-Anglo-Saxon perspective is central when studying innovation [...]”. 
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internacionais. É possível encontrar artigos brasileiros sobre a temática, mas a literatura 

internacional sobre o tema apresenta maior produção acadêmica do que a literatura nacional. 

Esta pesquisa também aponta as seguintes lacunas de pesquisa: os processos de inovação, 

analisando as características ambientais, organizacionais e de dirigentes nas diferentes fases; 

determinantes, indutores e barreiras à inovação; estudo do comportamento da liderança e dos 

funcionários na inovação; e a difusão da inovação.  

 O estudo desenvolvido por Brandão e Bruno-Faria (2013) aponta a necessidade de 

estudos empíricos que possibilitem solidificar uma compreensão melhor sobre o tema 

inovação no setor público. Queiroz (2009, p. 35) corrobora com Brandão e Bruno-Faria 

(2013) ao dizer que “no campo acadêmico, os significados e abrangências do tema inovação 

na esfera pública, ainda são muito incipientes e difusos.”  

 Em uma pesquisa realizada no Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), por exemplo, cerca de 227 artigos na 

língua inglesa foram publicados nos últimos 20 anos, cujo título e assunto contém as palavras 

public innovation. Desse total, 201 artigos foram publicados nos últimos 10 anos e 142 nos 

últimos 5 anos, evidenciando que a maior produtividade acadêmica no assunto é recente. Se a 

mesma busca for realizada com o idioma em português, ou seja, com as palavras inovação 

pública, é possível encontrar 6 artigos nos últimos 20 anos, dos quais 4 foram publicados nos 

últimos 10 anos; e 3 artigos nos últimos 5 anos
2
. Ou seja, é urgente a investidura no tema 

inovação no setor público no Brasil a fim de compreender melhor o campo de gestão e as 

políticas públicas. 

 Como o número de pesquisas aumentou nos últimos anos, isso têm se refletido nos 

programas de pós-graduação brasileiros. Uma pesquisa bibliográfica sobre inovação no setor 

público na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), sem delimitação de período 

inicial até fevereiro de 2017 foi realizada pela pesquisadora com a intenção de conhecer o 

estágio de desenvolvimento dessa literatura para os programas de pós-graduação.  

 Esse estudo bibliográfico, que está apresentado no capítulo 3 desta Tese, apontou 

dentre outros aspectos uma conclusão interessante: a temática inovação no setor público tem 

sido utilizada para lidar com problemáticas tão diferentes que se mostra como uma 

perspectiva potencial para tratar diferentes casos de estudo. Porém, também se mostra uma 

lente teórica em pleno desenvolvimento, o que aponta que sobre inovação no setor público 

                                                           
2
  Consulta realizada em 5 fev. 2018, disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br. 
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ainda há muito a ser investigado. Por isso, é certo afirmar sobre os esforços investigativos que 

devem ser desenvolvidos para que se possa avançar numa compreensão teórica e empírica.  

 As lacunas teóricas encontradas nesse estudo bibliográfico confirmam algumas 

lacunas anteriores das pesquisas realizadas por Vries, Bekkers e Tummers (2016) e Brandão e 

Bruno-Faria (2013), assim como aponta outras mais: quem são os gestores públicos que 

promovem a inovação; como inovar em um setor público burocratizado; como analisar a 

inovação pela lente teórica das relações de poder; como se disseminam as políticas 

inovadoras; o que influencia a adoção de inovação pelo setor público? Foi particularmente 

sobre esta última lacuna que esta Tese se debruçou, mais especificamente, na compreensão 

dos elementos que influenciam a adoção de uma inovação. 

 Além dessas reflexões que enriquecem o campo da literatura, o objeto de estudo, qual 

seja, os elementos que influenciam a adoção de políticas inovadoras, visa ser estudado a partir 

de políticas públicas para animais domésticos. Estas se constituem como uma realidade rica e 

pouco investigada academicamente. Embora, a relação entre humanos e animais seja antiga e 

já venha sendo alvo de discussões acadêmicas no campo da filosofia e do direito, ainda são 

incipientes as discussões no campo da administração, o que se configura como uma lacuna 

empírica para investigação.  

  Os resultados dessa Tese podem ser inspiradores para que gestores públicos reflitam 

sobre quais elementos devem ser analisadas antes de adotar políticas públicas para animais 

domésticos e também para conhecerem o que já vem sendo trabalhado em outros municípios. 

Os resultados também podem instigar discussões nas universidades buscando por novas 

alternativas para lidar com o problema que é comum a vários municípios. 

 Como contribuição social, esta Tese chama atenção para a importância de se debater 

na sociedade questões relativas aos animais domésticos, como a posse responsável; o controle 

populacional; a saúde animal; a adoção de animais; os maus-tratos; os direitos; os tutores que 

não possuem condições financeiras de dar assistência veterinária aos seus animais; e os 

protetores que suportam uma carga de trabalho voluntário enorme na resolução desses 

problemas. Além de um problema ambiental e de saúde pública, esse é um problema social no 

qual a intervenção do poder público se faz necessário, juntamente com apoio de ONGs, 

grupos de proteção animal e da Academia. 

 Além das justificativas teórica, empírica, social e para os gestores públicos, há 

também o interesse e a motivação pessoal para a realização dessa pesquisa. Com respeito às 

normas acadêmicas que regem os trabalhos científicos, é oportuno explicar aos leitores como 
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a questão dos animais domésticos despertou o interesse anteriormente ao doutorado, pois 

muitas vezes os pesquisadores possuem empatia com o campo empírico de estudo. 

 Antes de ingressar no Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), enquanto cidadã preocupada com a quantidade de 

animais domésticos não domiciliados em Mossoró-RN, cidade que resido desde 2013, já 

pairava o questionamento sobre como tal assunto poderia ser tratado cientificamente pela 

academia. Enquanto cidadã, eu optei por trabalhar voluntariamente com grupos e ONGs de 

proteção aos animais. Fui voluntária no Abrigo Mossoró durante os anos de 2014 e 2015, 

prestando serviços nas instalações do Abrigo assim como virtualmente como editora da 

página no Facebook, que hoje conta com mais de 7 mil curtidores.  

 Em 2015, participei ativamente da formação do grupo Movimento Mossoroense de 

Proteção Animal, visto que não havia nenhum grupo que angariasse junto ao poder público do 

município políticas públicas para os animais domésticos. Também fui editora da página do 

Movimento no Facebook durante 2015 e 2016, página que atualmente conta com mais de 5 

mil curtidores. Enquanto membro do Movimento, eu participei de várias reuniões junto ao 

Ministério Público, Prefeitura de Mossoró e Hospital Veterinário da Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA), propondo ações e políticas necessárias aos animais 

domésticos em Mossoró. 

 Em 2017, durante 5 meses, fui editora na página da Adote Mossoró no Facebook, 

atualmente com mais de 14 mil curtidores. Também criei a página Políticas Públicas para os 

Animais em 2017, que possui um pouco mais de 1000 curtidores, no intuito de compartilhar 

as políticas desenvolvidas em alguns municípios do Brasil e que eu encontrava durante as 

minhas pesquisas. 

 Durante as pesquisas não acadêmicas, realizadas desde 2014, já era possível observar 

que poucos municípios consideravam esse problema com a seriedade que ele merece. As 

pesquisas também apontavam Porto Alegre – RS como o município à frente dos demais em 

termos de políticas públicas para animais e pioneiro na construção de uma secretaria voltada 

única e exclusivamente a tratar do bem-estar e direito dos animais, a SEDA-POA. 

 Além de Porto Alegre, no Nordeste, alguns governos subnacionais começavam a 

investir nesse tipo de política pública, principalmente no controle populacional, a exemplo da 

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, que lançou em 2015 o projeto 

castramóvel, vinculado à Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Gestão Urbana (FREIRE, 

2015). A Prefeitura de Salvador também investiu em castramóvel, sendo este administrado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 
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atendendo animais domésticos ou em situação de vulnerabilidade social (CORREIO 24 

HORAS, 2016).  

 A Prefeitura de Patos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, foi o primeiro 

município da Paraíba a investir em uma unidade castramóvel (PATOS ONLINE, 2014). A 

Prefeitura de Fortaleza – CE tem nove Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZs) que 

oferece atendimento público e gratuito a animais de pequeno porte, atuando na área de saúde 

animal (TV DIÁRIO, 2016). Em Natal, em setembro de 2017, duas unidades castramóveis 

iniciaram a esterilização de felinos tutelados pela comunidade carente e por protetores 

(TRIBUNA DO NORTE, 2017). 

 Em Recife, as políticas de controle populacional são oferecidas pela SEDA-REC, 

criada em 2013, sendo esta a primeira SEDA do Norte-Nordeste (RECIFE, 2019). Tais 

políticas foram realizadas inicialmente no Centro de Vigilância Animal do município 

(RECIFE, 2016d), mas em 2017 foi inaugurado o primeiro Hospital Veterinário Público do 

Recife, sendo as políticas de controle populacional transferidas pra esse hospital. 

 Paralelamente a esta vivência, cursei as disciplinas Inovação na Gestão Pública e 

Tópicos Especiais de Inovação na Gestão Pública no primeiro ano do doutorado, com o Prof. 

Dr. Hironobu Sano. Esse contato inicial gerou a curiosidade em relação ao tema e o incômodo 

com a literatura, ainda pouco sedimentada. O tema se mostrava interessante para entender 

algo novo, que atraía simpatia de alguns atores e resistência de outros. Neste momento, as 

políticas públicas para os animais começavam a se colocar como um problema relevante e 

digno de tratamento acadêmico. 

 Como doutoranda, ainda que com pouco conhecimento sobre o tema inovação no setor 

público e sobre as ações da SEDA-POA, em 2015 enviei um artigo resultado das disciplinas 

de inovação para os Seminários em Administração da Universidade de São Paulo (SemeAd-

USP). O artigo intitulado “Inovação na gestão pública municipal de Porto Alegre: o caso da 

Secretaria Especial dos Direitos Animais (SEDA)” teve ótima receptividade pelos avaliadores 

e na apresentação já era notável o interesse das pessoas em compreender melhor políticas 

públicas para animais domésticos. Em 2018, outro artigo sobre como a questão dos animais 

de rua se transformou em problema político em três municípios do Rio Grande do Norte foi 

publicado na Revista Gestão Pública: práticas e desafios. 

 Em Natal – RN, o vereador Sandro Pimentel, do Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL) iniciou uma luta para comprar e implementar duas unidades castramóveis no 

município. Em 2016, chegou a buscar o apoio da UFRN e da Universidade Potiguar (UnP) 

para que fosse realizado um projeto conjunto de implementação dos castramóveis. Sob a 
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coordenação da Profa. Dra. Teresa Pires, do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública 

da UFRN, pude participar enquanto doutoranda da elaboração do projeto e de sua 

apresentação à Secretaria Municipal de Saúde. A UFRN foi retirada da equipe de execução do 

projeto e se tornou impraticável acompanhá-lo de forma ativa como estudante de doutorado, 

mas a experiência vivida forneceu melhor compreensão sobre os problemas na prática. 

 Em resumo, a justificativa e motivação pessoal para realizar este estudo consiste em 

acreditar que a Ciência pode promover uma sociedade melhor e isso também se faz com 

respeito e integração dos animais ao convívio social. A seguir, o Quadro 1 resume as 

justificativas e motivação para a pesquisa. 

 

Quadro 1 – Justificativas e motivação para a pesquisa 
Justificativas Argumentos 

Teórica 

- Lente teórica em pleno desenvolvimento tanto a nível internacional como nacional, com 

várias lacunas, o que indica que sobre inovação no setor público ainda há muito a ser 

investigado. 

Empírica 

- As políticas públicas para animais domésticos se constituem como uma realidade rica e 

nunca investigada para compreender os elementos que influenciam a adoção de políticas 

inovadoras. 

- Porto Alegre e Recife oferecem políticas voltadas ao bem-estar e saúde animal. 

Setor público 

- Os resultados dessa Tese podem ser inspiradores para que gestores públicos reflitam sobre 

quais elementos devem ser analisadas antes de adotar políticas públicas para animais 

domésticos e também para conhecerem o que já vem sendo trabalhado em outros 

municípios. 

- Os resultados também podem instigar discussões nas universidades públicas buscando por 

novas alternativas para lidar com o problema que é comum a vários municípios 

Social 

- Este trabalho chama atenção para debater na sociedade questões relativas aos animais 

domésticos, como a posse responsável; o controle populacional; a saúde animal; a adoção 

de animais; os maus-tratos; os direitos; os tutores que não possuem condições financeiras de 

dar assistência veterinária aos seus animais; e os protetores que suportam uma carga de 

trabalho voluntário enorme na resolução desses problemas. 

Pessoal 

- A justificativa e motivação pessoal para realizar este estudo consiste na atuação da 

pesquisadora como ativista em defesa dos animais domésticos e, por essa razão, acreditar 

que a Ciência pode promover uma sociedade melhor e isso também se faz com respeito e 

integração dos animais ao convívio social. 

Fonte: Elaboração própria. 
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2 PORTO ALEGRE, RECIFE E POLÍTICAS PARA CÃES E GATOS 

 

2.1 SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS ANIMAIS DE PORTO ALEGRE 

 

 A SEDA-POA foi criada por meio da Lei nº 11.101/2011, na gestão do prefeito José 

Fortunati (PDT), no âmbito da Administração Centralizada do Executivo Municipal. A 

SEDA-POA passou a ser o órgão responsável pela formulação e implementação de políticas 

públicas destinadas aos animais domésticos e que abrangessem sua saúde, proteção, defesa e 

bem-estar. Em relatório da SEDA-POA, consta como seu público-alvo: 

 

[...] animais de famílias inscritas em programa público de complementação de renda, 

residentes em Porto Alegre; animais de rua sem tutor ou sob os cuidados de 

protetores cadastrados na SEDA; animais comunitários; animais em situação de 

abandono que se encontram em prédios próprios de outras secretarias ou 

departamentos municipais; animais que serão doados em feiras de adoção 

autorizadas pela SEDA e animais tutelados por acumuladores [...] (PORTO 

ALEGRE, 2016). 

 

 Para o usuário acessar os serviços que eram oferecidos pela SEDA-POA antes desta se 

tornar uma coordenadoria, em 2017, era preciso registrar sua demanda no Programa “Fala 

Porto Alegre 156”. Assim, o usuário fazia a ligação, a atendente encaminhava a solicitação à 

secretaria e cabia a esta agendar o serviço requisitado pelo usuário, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Pedido de atendimento na SEDA-POA 

 
Fonte: Porto Alegre (2016). 
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 A criação da SEDA-POA não interferiu na competência da Equipe de Vigilância de 

Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, cujas ações visam, sobretudo, a promoção da 

saúde humana fazendo o controle de zoonoses. Dentre as competências da SEDA-POA, 

destacam-se as seguintes, conforme os incisos do art. 3º da Lei nº 11.101/2011 (PORTO 

ALEGRE, 2011): 

 

a) A SEDA-POA é responsável desde o planejamento até a execução e controle de 

políticas para os animais do município; 

b) A SEDA-POA deve se articular com a sociedade civil, agências nacionais e 

internacionais e com os demais Poderes e esferas da Federação para promoção 

dessas políticas; 

c) Cabe à SEDA-POA promover e organizar seminários, cursos, congressos e fóruns 

periódicos, com o objetivo de discutir diretrizes para as políticas públicas a serem 

desenvolvidas e implantadas; 

d) As ações da SEDA-POA podem ocorrer em parceria com entidades representativas, 

organizações não governamentais e órgãos públicos dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, nas esferas municipal, estadual e federal; 

e) Apoiar ações do Movimento de Proteção Animal e de ONGs, assim como capacitar 

voluntários para dar suporte a projetos voltados aos animais; 

f) Realizar convênios com clínicas 24 horas para atender animais de rua, 

abandonados, perdidos ou que possuam tutores que recebam até três salários 

mínimos com o objetivo de prestar assistência aos animais que tenham sofrido 

algum tipo de trauma (atropelamento/maus-tratos); 

g) Fiscalizar os maus-tratos aos animais do município; 

h) Monitorar os animais de rua, visando o bem-estar dos animais e da população; 

i) Fiscalizar estabelecimentos voltados à criação, comércio, hospedagem, transporte e 

prestação de serviços a animais; 

j) Notificar à Equipe de Vigilância de Zoonoses sobre animais infectados após laudo 

veterinário emitido pela SEDA-POA. 

 

 O organograma da SEDA-POA, apresentado na Figura 2, era dividido em duas áreas: 

a primeira é a área administrativa, composta pela Diretoria Administrativa Financeira; e a 

segunda é área técnica, composta pela Diretoria Técnica. Cada diretoria possui três gerências 

especializadas. Cada gerência da Diretoria Técnica possui três coordenações envolvidas 
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diretamente com os serviços finais oferecidas pela SEDA-POA, tais como cirurgias, clínica, 

esterilização, manejo, logística, fiscalização, educação e adoção. 

 

Figura 2 – Organograma da SEDA-POA 

 
Fonte: Adaptado de Porto Alegre (2016). 

 

 A SEDA-POA também contava com o Fundo Municipal dos Direitos dos Animais 

(FMDA), criado por meio da Lei Complementar nº 696/2012 e regulamentado por meio do 

Decreto nº 18.092/2012. Tal fundo garantiu a destinação e o gerenciamento de receitas para 

desenvolver e executar as políticas voltadas aos animais domésticos. O FMDA era gerido por 

um Conselho Gestor que era nomeado pelo Poder Executivo para um mandato de quatro anos. 

Entre as atribuições do Conselho estavam: estabelecer diretrizes e critérios para alocar 

recursos do FMDA; aprovar orçamentos e planos anuais e plurianuais dos recursos do 

FMDA; e deliberar sobre as contas do FMDA (PORTO ALEGRE, 2012a, 2012c). 
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 As políticas de proteção aos animais de Porto Alegre foram regulamentadas pela Lei 

Complementar nº 694/2012. Esta lei esclarece o que são os animais domésticos, adotando o 

mesmo conceito do Ibama trabalhado na Introdução desta Tese, e também o conceito de 

animais bravios, como “aquele com potencial agressivo que, mesmo não estando sob ameaça, 

oferece risco à integridade física de pessoas ou de animais” (PORTO ALEGRE, 2012b). 

Embora a lei trate sobre vários tipos de animais (silvestre, exótico, nativo, sinantrópico), 

apresentam-se aqui alguns aspectos que dizem respeito aos domésticos e bravios, pois é 

destinada a estes a maioria das políticas oferecidas pela SEDA-POA. Na Lei Complementar 

nº 694/2012, o município deixa explícito seu posicionamento sobre o que seja a guarda 

responsável e os maus-tratos aos animais. No inciso VII, do art. 2º, a posse responsável é 

tratada como: 

 

[...] o conjunto de compromissos assumidos pela pessoa natural ou jurídica – guardiã 

ou responsável – ao adquirir, adotar ou utilizar um animal, que consiste no 

atendimento das necessidades físicas, psicológicas e ambientais e de saúde do 

animal e na prevenção de riscos que esse possa causar à comunidade ou ao 

ambiente, tais como os de potencial de agressão, de transmissão de doenças ou de 

danos a terceiros (PORTO ALEGRE, 2012b). 

 

 No art. 8º desta lei, fica expresso o que são maus-tratos aos animais no município de 

Porto Alegre. Entre vários aspectos que se caracterizam como maus-tratos são considerados: 

as ações e omissões em que exista ato de abuso ou crueldade contra qualquer animal; manter 

os animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o 

descanso, ou os privem de ar e luz; submeter animais a trabalhos excessivos ou superiores às 

suas forças, causando-lhes sofrimento; açoitar, golpear, ferir ou mutilar animais; abandonar 

animal; conduzir animais sem arreios ou apetrechos adequados, causando-lhes incômodo ou 

sofrimento; deixar de fornecer ao animal água e alimentação; e não prestar a necessária 

assistência ao animal (PORTO ALEGRE, 2012b). 

 Também nesta lei, o município de Porto Alegre apresenta, em seu art. 35, incisos que 

dispõem sobre as condições dos animais para participarem de feiras de adoção, sejam estas 

organizadas pela prefeitura, ONGs ou grupos de proteção aos animais. Os animais 

participantes devem ter no mínimo 90 dias de vida; possuir no mínimo duas doses de vacinas 

polivalentes; estarem imunizados contra raiva, caso possua mais de 120 dias de vida; e os 

animais apenas poderão ser expostos por no máximo 5 horas. Ou seja, há uma preocupação do 

município em regulamentar as feiras de adoção e o cuidado com os animais e com as pessoas 
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que irão adotar. Além disso, toda feira de adoção precisa de autorização do município 

(PORTO ALEGRE, 2012b). 

 A SEDA-POA atuava por meio de projetos, programas e ações que buscassem, em 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 694/2012, alcançar seus quatro 

objetivos estratégicos, conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Objetivos estratégicos x projetos, programas e ações da SEDA-POA 
Objetivos 

estratégicos 
Projetos, programas e ações 

Coibir os 

maus-tratos 

- Divulgação do Canal de Denúncias – Sistema Fala Porto Alegre 156. 

- Fiscalização ostensiva de denúncias de maus-tratos pela SEDA e em parceria com o 

Batalhão Ambiental da Brigada Militar. 

- Fiscalização e orientação para estabelecimentos que comercializam animais, em parceria 

com a Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio (SMIC). 

- Elaboração permanente e divulgação de matérias jornalísticas e legislação sobre o tema para 

veículos de comunicação, páginas da SEDA e da Prefeitura na Internet. 

- Trabalho de fiscalização alicerçado em Instrução Normativa que disciplina o método de 

planejamento e execução do setor. 

Conscientizar 

sobre a 

guarda 

responsável 

- Projeto “Esta Escola É o Bicho”. 

- Programas “Vamos Ajudar os Fulaninhos da SEDA?” e “#Partiu Ajudar os Animais – 

Animais: Eu Curto, eu Cuido”. 

- Projeto “Formação de Professores – Esta Escola É o Bicho”. 

- Fórum de Projetos “Esta Escola É o Bicho”. 

Reduzir a 

população de 

animais 

domésticos 

(cães e gatos) 

1. Atendimento Clínico Geral – Este atendimento está subdividido em: atendimento a animais 

com tutores; atendimento a animais sem tutores; atendimento a animais de protetores 

cadastrados; atendimento a animais comunitários; atendimento a animais que habitam 

prédios municipais; atendimento a animais para feiras de adoção; atendimento a animais de 

acumuladores; atendimento às demandas do centro de fiscalização; atendimento a animais 

em comunidades carentes; recolhimento de cães bravios. 

2. Esterilizações – A esterilização de animais domésticos (cães e gatos) é realizada de forma 

continuada pela Unidade de Medicina Veterinária da SEDA, mediante as seguintes 

condições: agendamentos trimestrais; ação nas comunidades; animais de protetores 

cadastrados; animais de acumuladores; animais comunitários; animais que habitam prédios 

municipais; animais internados na USAV/SEDA; demandas do centro de fiscalização. 

Promover a 

adoção 

- Seu Espaço On Line. 

- Programa “Me Adota?” 

- Autorização de Feiras de Adoção 

- Projeto “Adote um Cavalo” 

Fonte: Adaptado de Porto Alegre (2016, p. 6-8). 

 

 Para oferecer seus serviços, a SEDA-POA dispunha da Unidade de Medicina 

Veterinária (UMV), estrutura onde os animais recebiam atendimento clínico e cirurgias de 

baixa e média complexidade. A UMV foi substituída por uma estrutura com 1.694,00 m², a 

Unidade de Saúde Animal Vitória (USAV), construção doada pelo empresário Alexandre 

Grendene. Os serviços começaram a funcionar efetivamente na USAV em março de 2018. 

São 8 veterinários trabalhando em dois turnos (manhã e tarde) distribuídos entre quatro 

consultórios e cinco salas de cirurgia. A atual estrutura conta com salas para triagem, 
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ambulatório, bloco cirúrgico, recuperação, administração, laboratório e estacionamento com 

capacidade para 28 automóveis e 8 motos (PORTO ALEGRE, 2016). 

 Para auxiliar nas atividades junto às vilas de Porto Alegre, a SEDA-POA contava com 

o apoio de dois ônibus adaptados. Um ônibus cujo objetivo era atuar como clínica itinerante 

para atendimento e procedimentos cirúrgicos de esterilização nas comunidades; e outro ônibus 

com capacidade para transportar até 50 animais de comunidades carentes até a UMV e vice-

versa para serem esterilizados. 

 De 2011 até 2016, a SEDA-POA havia alcançado os números que seguem na Tabela 

1. O número de esterilizações corresponde às cirurgias de castração de cães e gatos; as 

intervenções cirúrgicas compreendem cirurgias de baixa e média complexidade; as consultas 

correspondem ao quantitativo de cães e gatos que passaram por atendimento clínico; as 

fiscalizações compreendem vistorias de maus-tratos e comércios irregulares; o programa de 

educação humanitária corresponde ao número de estudantes que foram contemplados com 

palestras educativas; e o projeto “Me Adota” refere-se ao quantitativo de animais adotados em 

feiras de adoção e no canil da SEDA-POA. 

 

Tabela 1 – Quantitativo dos programas, projetos e ações da SEDA-POA 

Programas, projetos e ações 
Números alcançados 

(ago/2011 – dez/2016) 

Esterilizações 28.816 

Intervenções cirúrgicas 8.507 

Consultas clínicas 19.141 

Fiscalizações 28.618 

Programas de educação humanitária – Projeto “Esta Escola é o Bicho” 19.935 

Programas de adoção – Projeto “Me Adota?” 1.867 

Fonte: Porto Alegre (2016, p. 36-37). 

   

 Após cinco anos de atividade, em 2017, a SEDA-POA foi dissolvida juntamente com 

outras secretarias em uma reforma administrativa realizada pelo atual prefeito Nelson 

Marchezan (PSDB). Todos os projetos, programas e atividades da SEDA-POA ficaram sob-

responsabilidade da SMAMS, mais especificamente com a Coordenadoria Geral dos Direitos 

dos Animais (CDA). A CDA trouxe algumas mudanças na forma de oferecer os serviços. A 

marcação de consultas que antes era por meio do 156, por exemplo, agora é distribuição de 

fichas, sendo distribuídas 20 fichas por dia na USAV. 

 Em pesquisa realizada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de Porto Alegre (Tabela 2), 

pode-se observar o valor orçado para essas atividades de 2011 até 2018. Ressalta-se que o 

valor orçado para SEDA-POA em 2017 foi previsto em 2016, embora em 2017 a SEDA-POA 
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tenha sido dissolvida. Mas, já em 2018, pode-se observar o valor orçado para SMAMS de um 

modo geral e para a CDA. 

 

Tabela 2 – Orçado inicial da SEDA-POA presente na LOA 
Ano SEDA SMAMS CDA 

2012 R$ 3.872.077,00 – – 

2013 R$ 4.226.341,00 – – 

2014 R$ 8.508.260,00 – – 

2015 R$ 6.070.281,00 – – 

2016 R$ 8.369.407,00 – – 

2017 R$ 3.511.626,00 – – 

2018 – R$ 82.493.208,00 R$ 5.059.712,00 

Fonte: Adaptado de Porto Alegre (2016) e Recife (2018j). 

 

 Em dezembro de 2017, embora estivesse oficialmente extinta devido à reforma 

administrativa, a SEDA-POA ainda tinha 36 cargos, de acordo com o Portal da Transparência 

da Prefeitura de Porto Alegre (PORTO ALEGRE, 2017c). Apenas em maio de 2018, as 24 

secretarias da prefeitura são de fato reduzidas a 15 secretarias e a SEDA-POA passa a fazer 

parte da SMAMS (PORTO ALEGRE, 2018). 

 

2.2 SECRETARIA EXECUTIVA DOS DIREITOS ANIMAIS DO RECIFE 

 

 A SEDA-REC foi criada por meio de Decreto nº 26.908/2013, vinculada à Secretaria 

de Governo e Participação Social (SEGOV). Esta, por sua vez, foi criada por meio da Lei nº 

17.855/2013, que dispõe sobre a adequação da estrutura da administração direta e indireta do 

município às novas diretrizes administrativas, uma vez que estava assumindo a gestão na 

época o atual prefeito Geraldo Júlio (PSB) (RECIFE, 2013c).  

 O Decreto nº 26.908/2013 estabelece em seu art. 2º que são atribuições da SEDA-REC 

estabelecer e executar políticas públicas destinadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar 

animal no município do Recife (RECIFE, 2013a). O público-alvo da SEDA-REC são “os 

moradores do Recife que têm animais de estimação, sobretudo os de baixa renda” (RECIFE, 

2018f). Como a SEDA-REC nasceu dentro da estrutura de outra secretaria, ela não possui 

orçamento próprio para execução das suas políticas, ficando submetida às decisões da 

Secretaria de Governo e Participação Social. 

 O Decreto nº 27.138/2013, que regulamenta a Lei nº 17.855/2013, afirma que as 

atividades da SEDA-REC respeitam as competências de outros órgãos que já desenvolviam 

políticas para animais, tais como o Centro de Vigilância Ambiental (CVA), da Secretaria 
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Municipal de Saúde (SMS) (RECIFE, 2013b). Apresenta também, em seu art. 2º, 11 incisos 

com as atribuições da SEDA-REC, dentre as quais se destacam (RECIFE, 2013b): 

a) A SEDA-REC é responsável desde o planejamento até a execução de ações 

destinadas a efetivação das políticas para os animais do município; 

b) A SEDA-REC pode realizar parcerias para promover essas políticas, seja com 

agências nacionais e internacionais, os demais Poderes e esferas da Federação, a 

sociedade civil e empresas privadas; 

c) A SEDA-REC deve capacitar voluntários para dar suporte às ações organizadas 

para os animais; 

d) A SEDA-REC deve resgatar cães e gatos atropelados, desde que o solicitante se 

responsabilize pela custódia do animal; 

e) A SEDA-REC deve promover campanhas de castração e eventos de adoção; 

f) Em caso de constatação de maus-tratos, a SEDA-REC deve encaminhar parecer à 

Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Meio Ambiente para que as mesmas 

instaurem processos administrativos punitivos. 

 Ainda no Decreto nº 27.138/2013 são previstos 11 cargos de Direção Superior, 

Gerência Geral, Assessoramento e apoio à SEDA-REC. Já o Hospital Veterinário da SEDA-

REC conta atualmente com 14 veterinários (RECIFE, 2018b). O organograma atual da 

SEDA-REC é dividido em: secretário, secretária de gabinete, gerente geral, oito coordenações 

e duas chefias para estabelecer e executar as políticas, conforme apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Organograma da SEDA-REC 

 
Fonte: Adaptado de Recife (2018a). 
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 Baseado em notícias cuja fonte é a Prefeitura do Recife, montou-se o Quadro 3 com as 

principais ações realizadas pela SEDA-REC. 

 

Quadro 3 – Políticas da SEDA-REC 
Políticas Do que se trata e como funciona? 

Fiscalização 

de Maus-

tratos 

- A população pode realizar denúncias sobre maus-tratos aos animais por meio de um telefone 

fornecido pela SEDA-REC. O nome do denunciante não é revelado, embora a denúncia não 

seja anônima com o objetivo de evitar trotes.  

- A SEDA-REC faz inspeção no lugar denunciado e orienta o tutor sobre a guarda responsável 

do animal. 

Feiras de 

Adoção 

- A SEDA-REC exige que os animais estejam saudáveis, possuam pelo menos uma dose de 

vacina polivalente e estejam preferencialmente castrados para que possam participar da 

feira. 

- Os eventos são realizados geralmente em parceria com os shoppings da cidade. 

- Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e 

comprovante de residência, ser entrevistado e caso aprovado em entrevista, assinar o termo 

de responsabilidade. 

- Veterinários da SEDA-REC participam do evento prestando orientações sobre guarda 

responsável, vacinação, vermifugação, castração, higiene e alimentação. 

- A inscrição dos animais que participarão da feira ocorre por meio de e-mail enviado por 

protetores e entidades protetoras à SEDA-REC. 

- As pessoas que se inscreverem, respondem a um questionário e devem acompanhar o animal 

durante todo o evento. 

Palestras 

Educativas 

- A SEDA-REC oferece palestras educativas em escolas públicas municipais e estaduais; e em 

escolas privadas. 

- São apresentados nas palestras os direitos dos animais, os deveres do tutor e as políticas 

ofertadas pela SEDA-REC. 

- São entregues materiais informativos aos estudantes. O objetivo é que eles se tornem 

multiplicadores dessas informações. 

Hospital 

Veterinário 

do Recife 

(HVR) 

- O hospital dispõe de consultórios, sala de cirurgia, sala de pós-operatório, sala de vacinação 

junto com odontologia e laboratório; sala de diagnóstico por imagem e 14 veterinários. 

- Funciona das segundas às sextas-feiras, das 8h às 18h. 

- Oferece consultas, exames laboratoriais, ultrassom, cirurgias e atendimento emergencial. 

- São oferecidas 50 esterilizações por dia e 1.000 por mês. 

- Consultas e esterilizações são agendadas por telefone. O procedimento de castração é 

agendado nos três primeiros dias úteis de cada mês. 

Mutirões do 

Projeto 

“Veterinários 

nos Bairros” 

- Veterinários da SEDA-REC e do CVA se deslocam até um bairro e realizam consultas e 

vacinações de animais de tutores da comunidade, utilizando para isso alguma escola do 

município ou do estado. 

- Na oportunidade, os tutores são instruídos sobre os cuidados com cães e gatos, os direitos 

dos animais e os deveres dos tutores. 

- Atendimento descentralizado que beneficia a população de baixa renda. 

Sábado dos 

Protetores 

- É um mutirão de castração exclusivo para animais tutelados por protetores.  

- Cerca de 50 animais são castrados, das 8h às 12h, nas instalações do CVA. 

- Desde a criação da SEDA-REC, só houve duas edições: uma em setembro de 2017 e outra 

em maio de 2018.  

- Os protetores devem ligar para a SEDA-REC ou ir até a secretaria e manifestar o interesse 

em participar da próxima edição. 

Fonte: Adaptado de Recife (2016b, 2016c, 2016e, 2017b, 2018c, 2018d, 2018e, 2018f, 2018g, 2018h, 2018i). 

 

Desde que foi criada em 2013, a SEDA-REC registra o quantitativo de animais 

consultados, cirurgiados, castrados, adotados, palestras educativas e outros que mostram o 

trabalho já realizado. As informações disponíveis na Tabela 3 foram coletadas 

presencialmente pela pesquisadora durante a visita à SEDA-REC, em março de 2018. 
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Tabela 3 – Quantitativo das ações da SEDA-REC 
Atividades da SEDA-REC Quantitativo 

Procedimentos no HVR (inclui consultas e cirurgias, com exceção das castrações) 18.978 

Castrações 16.585 

Consultas em mutirões 6.827 

Mutirões do projeto “Veterinários nos Bairros” 35 

Adoções (cães e gatos) 924 

Eventos de adoção 27 

Palestras educativas nas escolas da rede pública e particular 494 

Fiscalizações de maus-tratos 1.647 

Fonte: Dados da pesquisa, coletados pela pesquisadora presencialmente na SEDA, em 20 mar. 2018. 

 

 Em pesquisa realizada na LOA do Recife, pôde-se observar o valor orçado para essas 

atividades de 2014 até 2018, como é possível observar na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Orçado inicial da SEDA-REC presente na LOA 

Ano SEGOV 
Coordenação, supervisão e execução da  

política de proteção animal (SEDA-REC) 
Porcentagem 

2014 23.191.000 2.617.000 11,3% 

2015 20.800.000 950.000 4,6% 

2016 18.100.000 350.000 19,3% 

2017 15.525.000 200.000 1,3% 

2018 13.642.000 640.000 4,7% 

Fonte: Adaptado de Recife (2013e, 2014, 2015, 2016a, 2017a). 

 

 Na LOA de 2013, não há despesas referentes às políticas de proteção animal. Isso 

ocorre porque esta lei foi aprovada ainda pela gestão anterior do prefeito João da Costa 

Bezerra Filho, do Partido dos Trabalhadores (PT). Contudo, é possível observar como o 

orçamento da SEDA-REC variou significativamente de 2014 a 2018 e mesmo o orçamento da 

Secretaria de Governo e Participação Social (SEGOV) tendo diminuído em 2018, o da SEDA-

REC aumentou. Muito provavelmente isso se explique devido às atividades no hospital 

veterinário.  
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3 PESQUISA SOBRE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: ESTADO DA ARTE À 

LUZ DA PRODUÇÃO DA BDTD 

 

3.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E BREVE DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 Com objetivo de analisar a produção científica sobre inovação no setor público 

disponível nas dissertações e teses brasileiras, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, também 

conhecida como revisão bibliográfica ou revisão da literatura, sem delimitação de período 

inicial até fevereiro de 2017. Esse tipo de pesquisa é útil para detectar conceitos chaves, saber 

quais técnicas de coleta e de análise foram utilizadas por outros pesquisadores e conhecer 

como foram abordadas as formulações de problemas (SAMPIERI; CALLADO; LUCIO, 

2013).  

 Para fazer a seleção do material a ser analisado, foram elaborados cinco critérios, 

conforme seguem no Quadro 4. Tais critérios se justificam por existir interesse delimitado no 

tema inovação no setor público.  

 

Quadro 4 – Critérios para seleção de teses e dissertações na BDTD 
Critérios Descrição 

Fonte dos dados Biblioteca Digital de Teses e Dissertações: http://bdtd.ibict.br/vufind. 

Título da Tese ou 

Dissertação 

Possuir no título um dos seguintes termos:  

1. Inovação na gestão pública  

2. Inovação no setor público 

3. Inovação em organizações públicas 

4. Inovação em serviços públicos 

5. Inovação e instituições públicas  

Resumo 
Possuir obrigatoriamente no resumo os termos: inovação e setor público (ou similar, tal 

como gestão pública, serviço público, público etc.). 

Palavras-chave 
Possuir obrigatoriamente nas palavras-chaves os termos: inovação e setor público (ou 

similar, tal como gestão pública, serviço público, público etc.). 

Sumário 

Possuir no sumário como tópico ou subtópico um dos termos: inovação na gestão 

pública, inovação no setor público, inovação em organizações públicas, inovação em 

serviços públicos e correspondentes. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Ao se observar os critérios acima, 14 trabalhos
3
 foram selecionados para análise, 

sendo 11 dissertações e 3 teses, conforme o Quadro 5. Na coluna “Tipo”, a letra D refere-se à 

dissertação e a letra T à tese. 

 

 

                                                           
3
  No Apêndice A desta tese, os trabalhos foram descritos em ordem cronológica no que diz respeito às 

categorias: objetivo geral, tópicos do referencial teórico, metodologia e contribuições à literatura sobre 

inovação no setor público. 
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Quadro 5 – Teses e dissertações selecionadas para análise 
nº Título Autor (Ano) Tipo Programa/Universidade 

1 

Choque de gestão em Minas Gerais (2003-

2010): um exemplo de inovação no setor 

público? 

Queiroz 

(2009) 
D 

Centro de Pós-graduação e 

Pesquisa em 

Administração/UFMG 

2 

Indutores e barreiras à inovação em gestão em 

organizações públicas do governo federal 

brasileiro: análise da percepção dos dirigentes. 

Brandão 

(2012) 
D 

Programa de Pós-graduação 

em Administração/UnB 

3 

Inovação no Setor Público: proposições para a 

intensificação da capacidade de inovação do 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 

Klumb 

(2013) 
D 

Curso de Mestrado 

Profissional em 

Administração/ Udesc 

4 

Capacidade de inovação em organizações 

públicas: uma proposta analítica a partir de um 

estudo de caso. 

Silva 

(2013) 
D 

Curso de Mestrado 

Profissional em 

Administração/Udesc 

5 
Inovação em serviços públicos: o caso 

Poupatempo. 

Teciano 

(2014) 
D 

Programa de Pós-graduação 

em Ciência, Tecnologia e 

Sociedade/ UFSCar 

6 

Inovação no setor público e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar: o processo de 

implementação do artigo 14 da Lei 11.947/2009 

no município de Sorocaba-SP. 

Bueno 

(2015) 
D 

Programa de Pós-graduação 

em Engenharia da 

Produção/UFSCar 

7 

Coprodução e inovação no setor público: análise 

de experiências inovadoras de gestão na 

Administração Pública Federal. 

Reis 

(2015) 
D 

Programa de Pós-graduação 

em Administração/UnB 

8 
Inovação na gestão pública do Espírito Santo: 

um estudo do Prêmio Inoves. 

Costa 

(2015) 
D 

Programa de Pós-graduação 

em Administração/Ufes 

9 

Articulações discursivas do e-government: um 

estudo no campo da inovação no setor público 

em Cabo Verde. 

Fernandes 

(2015) 
T 

Programa de Pós-graduação 

em Administração/UFPE 

10 

Comunidades virtuais de prática no serviço 

público: quadro teórico para a organização de 

experiências e apoio à inovação. 

Prevedello 

(2015) 
T 

Programa de Pós-Graduação 

em Informática na 

Educação/UFRGS 

11 
Equipes interfuncionais: um estudo de caso 

sobre a inovação no setor público. 

Stipp 

(2015) 
D 

Programa de Pós-graduação 

em Administração/UFU 

12 

Eficiência operacional no setor público: o caso 

da Fundação de Ação Social de Curitiba à luz 

das contribuições das teorias da inovação em 

serviços e custos de transação. 

Henrique 

(2016) 
D 

Programa de Pós-graduação 

em Desenvolvimento 

Econômico/UFPR 

13 
Inovação no setor público: indutores, 

capacidades, tipos e resultados de inovação 

Vieira 

(2016) 
D 

Programa de Pós-graduação 

em Administração/UnB 

14 

Inovação em serviços públicos e projetos do 

mercado de carbono em aterros sanitários: 

perspectivas para o setor de resíduos sólidos 

urbanos. 

Cruz 

(2016) 
T 

Programa de Pós-Graduação 

em Política Científica e 

Tecnológica/ Unicamp 

Fonte: Dados da pesquisa, obtidos na BDRD em 2017. 

 

 No trabalho nº 1, Queiroz (2009) analisa uma política de governo do estado de Minas 

Gerais, intitulada Choque de Gestão, planejada para acontecer no período de 2003 a 2023. A 

política Choque de Gestão foi apresentada pelo governo mineiro como uma alternativa capaz de 

superar o quadro econômico, fiscal, administrativo e institucional pelo qual passava o governo. 

O objetivo geral é descrito como “entender em que medida o Choque de Gestão inovou a partir 

de duas perspectivas: as percepções dos servidores investigados – os idealizadores e os 

executores da política – e os preceitos teóricos da temática inovação no setor público” 
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(QUEIROZ, 2009, p. 37-38). Os proponentes da política, os idealizadores, identificaram-na 

como inovadora e é neste sentido que Queiroz (2009) busca investigar se de fato essa política 

consiste em uma inovação no setor público. Como conclusão, os idealizadores da política a 

compreenderam como uma mudança do tipo radical, enquanto os executores a 

compreenderam como uma mudança do tipo pontual.  

 No trabalho nº 2, Brandão (2012) constrói a problemática em cima da identificação de 

fatores que sejam indutores e fatores que sejam barreiras à inovação. Seu objetivo geral 

consiste em “identificar e caracterizar os principais indutores e barreiras à inovação em gestão 

em organizações públicas do governo federal brasileiro na percepção de seus dirigentes” 

(BRANDÃO, 2012, p. 18). Os dirigentes foram escolhidos por ocupar papel estratégico nas 

organizações e pelo fato de sua posição de comando ser uma forte aliada na criação de 

espaços favoráveis à inovação. 

 Os resultados da pesquisa qualitativa apontaram vários indutores à inovação em 

gestão, tais como: apoio político; troca de conhecimentos e experiências; diversificação da 

equipe; recursos orçamentários e financeiros; gestão estratégica de informações; e 

características da liderança. Em relação às barreiras, algumas foram: restrições legais; 

burocratização; resistência à inovação; rotatividade de dirigentes; recursos orçamentários e 

financeiros limitados e falta de incentivos à inovação. Já a pesquisa quantitativa apontou que 

os principais indutores são: encorajamento da equipe, comprometimento com o serviço 

público, requisitos legais e apoio político. Já as principais barreiras são: baixa capacidade de 

gestão intergovernamental e intersetorial, limitações legais e orçamentárias e dificuldade de 

coordenação de atores (BRANDÃO, 2012). 

 No trabalho nº 3, Klumb (2013) constrói seu problema de pesquisa tratando das 

inovações ocorridas na justiça eleitoral brasileira, nomeadamente no Tribunal Regional 

Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), que desenvolveu, juntamente com o Serviço Federal de 

Processamento de Dados (Serpro), o primeiro processo eletrônico de totalização de votos, que 

viria consequentemente levar a eleição informatizada no Brasil. Sua questão de pesquisa é 

definida do seguinte modo “como se configura o processo de inovação no TRE/SC e que 

mecanismos são necessários para potencializar a capacidade de inovação organizacional?” 

(KLUMB, 2013, p. 16). 

 A análise de dados apontou que existiram nesse período inovações em serviços, em 

processo e inovações auxiliares no TRE-SC, sendo que inovações em processo representam 

74% das inovações ocorridas no período de 2008 a 2012. Sendo este o principal tipo de 

inovação, Klumb (2013) propõe um modelo que visa aperfeiçoar os processos internos e 
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incentivar a adoção de inovações pelo TRE-SC, sendo o modelo uma contribuição acadêmica 

interessante da dissertação. O modelo contempla cinco etapas: iniciação, desenvolvimento, 

implementação, avaliação e ajustes, tendo uma abordagem sistêmica do processo. 

 No trabalho nº 4, Silva (2013) pretende, a partir da literatura existente, atender ao seu 

objetivo geral: “desenvolver um modelo analítico para investigação da capacidade de 

inovação em organizações públicas brasileiras” (SILVA, 2013, p. 19). Por meio da teoria, 

desenha um modelo onde estabelece as condições necessárias para que o sistema de inovação 

funcione e potencialize a capacidade de inovação da organização pública. A aplicação do 

modelo ocorre na Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP/COPPE) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Por fim, Silva (2013) concluiu que as 

universidades públicas são agentes participantes do sistema de inovação e possuem 

competência para potencializar inovações, por meio de múltiplos atores, transferência de 

conhecimento e tecnologia, e fomento às atividades empreendedoras. 

 No trabalho nº 5, Teciano (2014) apresenta uma proposta interdisciplinar que dê subsídios 

para analisar o Poupatempo, um programa de governo do Estado de São Paulo que busca atender 

ao cidadão. Seu objetivo geral é “avaliar o estilo de processo de inovação institucional 

representado pela concepção, implementação e operação do Programa Poupatempo no Estado de 

São Paulo, aplicado ao contexto de reforma do Estado e às teorias de burocracia e inovação” 

(TECIANO, 2014, p. 17). Nas conclusões, fala-se que o Programa Poupatempo é inovador e 

que trouxe para o setor público aspectos da Administração gerencial. 

 No trabalho nº 6, por meio da percepção das cooperativas de agricultores familiares, 

Bueno (2015) aborda os aspectos inovadores da implementação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) em Sorocaba. O objetivo geral foi descrito como “verificar se 

aspectos inovadores estão presentes no processo de implementação do PNAE – a partir da Lei 

11.947/2009 – no município de Sorocaba-SP” (BUENO, 2015, p. 14). Dentre os aspectos 

inovadores identificados, é possível citar: participação dos agentes, troca de experiências, 

adequação do projeto ao público-alvo, criação de base de dados, melhoria na qualidade de 

vida dos cooperados, parceria público-privada. Em relação aos fatores indutores da inovação, 

conclui que a própria regulamentação federal e a pressão social, por meio de fóruns e 

audiências públicas, criaram a necessidade da inclusão dessas cooperativas no PNAE. Por 

outro lado, as principais barreiras foram: baixa articulação entre os agentes do processo, 

conhecimento parcial da legislação, estrutura inapropriada das escolas e ausência de 

equipamentos adequados para o manuseio dos produtos. 
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 No trabalho nº 7, Reis (2015) explica a necessidade de entender como a coprodução se 

relaciona com a inovação no setor público. O objetivo geral do trabalho é “verificar a relação 

entre coprodução e inovação em experiências inovadoras de gestão na administração pública 

federal visto o valor que a mesma pode agregar aos serviços” (REIS, 2015, p. 17). Nas 

práticas de inovação analisadas, foi possível identificar 165 práticas como coprodução O2P 

(refere-se à relação organização-organização), 19 práticas como coprodução O2C (refere-se à 

relação organização-cliente) e 11 práticas ficaram sem identificação do tipo de coprodução. 

Assim, a maioria das práticas inovadoras analisadas trabalham com o atendimento ao usuário, 

mas a coprodução foi maior com organizações parceiras e não usuários das práticas. 

 No trabalho nº 8, Costa (2015) analisa o Prêmio Inovação na Gestão Pública do 

Espírito Santo (Inoves). Este programa foi criado em 2005 sob a coordenação da Secretaria de 

Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) do governo do estado do Espírito Santo. O 

seu objetivo geral é definido como: “analisar o Prêmio Inoves como potencializador de 

iniciativas de inovação na gestão pública do Espírito Santo, segundo atores diretamente 

envolvidos com o Prêmio” (COSTA, 2015, p. 15). Aponta como conclusões do estudo: o 

Prêmio Inoves é essencial para estimular a inovação, pois funciona como uma motivação 

emocional para os servidores inovarem. Entretanto, os servidores apontaram a falta de 

reconhecimento do trabalho que realizam pelo governo e isso desmotiva a empreender. 

 O trabalho nº 9 trata-se de um estudo realizado na República de Cabo Verde e a 

organização estudada é o Núcleo Operacional para a Sociedade da Informação (NOSI), única 

agência responsável pelas atividades de inovação no setor público Cabo-verdiano. Para 

Fernandes (2015, p. 18) “o E-gov se encontra no centro das atenções de formuladores de 

políticas de inovação no setor público, e vem sendo incluído nas agendas de governo de 

diversos países”. Considerando o E-gov como uma ação inovadora fruto de uma construção 

discursiva, e que portanto depende da história, de poderes e de interesses vigentes, a questão 

de pesquisa que orienta o trabalho é “Quais os significados atribuídos ao E-gov nas articulações 

discursivas que ocorrem em Cabo Verde entre agentes com distintas demandas, e quais as 

condições de possibilidade de essa prática contribuir para a inovação no setor público?” 

(FERNANDES, 2015, p. 29). 

 As principais conclusões do estudo apontam que o NOSI e o governo de Cabo Verde 

exercem um posicionamento controlador enquanto instituições públicas que definem o modo 

como as tecnologias de informação e comunicação serão absorvidas. Os significados mais 

atribuídos ao E-gov pelos entrevistados dizem respeito à informação eletrônica e governo 

eletrônico. Nos dizeres de Fernandes (2015, p. 165): “esses resultados sinalizam a percepção 
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do E-gov como um movimento do governo para introduzir as TIC na gestão pública, tendo 

como preocupação central o aumento da eficiência e não da qualidade dos serviços”. 

 No trabalho nº 10, Prevedello (2015) parte do pressuposto que as comunidades virtuais 

de prática podem ser consideradas ambientes de inovação no serviço público e que nesses 

ambientes o servidor público encontra espaço para exercer a postura de intelectual orgânico. 

A questão de pesquisa que orientou o trabalho foi: “Quais os conceitos fundamentais 

envolvidos para orientar a organização, condução e análise de experiências em comunidades 

virtuais de prática como apoio à inovação no serviço público?” (PREVEDELLO, 2015, p. 26). 

Como conclusão, aponta como os principais elementos que possibilitam que o servidor 

público assuma uma postura inovadora: inovação no setor público, postura de intelectual 

orgânico dos servidores públicos e organização por meio de comunidades virtuais de prática.  

 No trabalho nº 11, Stipp (2015) trata sobre inovação e Equipes Interfuncionais (EIFs), 

investigando a Subsecretaria da Receita de Minas Gerais. O objetivo geral é “caracterizar 

como ocorrem inovações de processos e produtos sucedidos por meio de equipes 

interfuncionais em organizações do setor público” (STIPP, 2015, p. 19). As conclusões 

apontadas por esse trabalho indicam que: o uso de EIFs no setor público realmente 

proporciona inovação nos processos, além de proporcionar melhorias e desenvolvimentos de 

produtos, tais como sistemas de informática; na formação das EIFs são realizadas parcerias 

com outras entidades públicas e privadas; em relação às características das EIFs no setor 

público, geralmente elas são formadas por membros temporários e especializados; a 

responsabilidade pela inovação nas EIFs formais é de cima para baixo, enquanto nas EIFs 

informais ocorre de baixo para cima; os principais efeitos da inovação são os ganhos de 

produtividade, a redução de custos e resultado econômico (STIPP, 2015). 

 No trabalho nº 12, Henrique (2016, p. 2) parte da hipótese que inovações melhoram a 

eficiência no setor público e sua pesquisa tem por objetivo "verificar oportunidades de tais 

inovações, com base no estudo de caso para a Fundação de Ação Social de Curitiba”. A 

Fundação de Ação Social é um órgão público municipal que atua junto aos demais órgãos 

governamentais e não governamentais na gestão da assistência social em Curitiba. Nas 

conclusões, é possível verificar como oportunidades de inovação as inovações organizacionais 

e as inovações de processo. No que diz respeito às inovações organizacionais, o autor sugere 

modificações no plano de carreira dos servidores, levando em consideração a capacitação dos 

mesmos e não seu tempo de serviço. Outra inovação organizacional sugerida é elaborar um 

manual de procedimentos que descreva os fluxos de trabalho e atribuições de cada área da 

Fundação.  
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 Em relação às inovações de processo, Henrique (2016) identificou como 

oportunidades a compatibilização dos sistemas internos da Fundação com aqueles do Tribunal 

de Contas do Estado e a necessidade de customização dos atuais sistemas informatizados para 

melhor se adequarem às rotinas de trabalho. Já em relação aos custos de transação, as 

sugestões são: realizar contratos de prestação de serviços ao invés de convênios e utilizar 

licitação via Sistema de Registro de Preços (SRP) ao invés de contrato administrativo. Todas 

as inovações sugeridas à Diretoria Financeira, chamados pelo autor de projeto piloto, são 

justificadas para que a Fundação de Ação Social de um modo geral atue com mais eficiência 

no setor público (HENRIQUE, 2016). 

 No trabalho nº 13, Vieira (2016) explora as capacidades de inovação; os indutores de 

inovação; os tipos de inovação; e os resultados de inovação. O objetivo geral se resume em: 

“analisar o efeito da presença de capacidades, indutores e tipos de inovação sobre a 

probabilidade de ocorrência de resultados de inovação em experiências inovadoras em gestão na 

Administração Pública Federal” (VIEIRA, 2016, p. 12). O autor explica detalhadamente os 

efeitos que encontrou ao relacionar cada variável. Entre as conclusões, aponta que a presença da 

capacidade gestão de pessoas para inovação aumentou a probabilidade de ocorrência de 

inovação de produto (efeito positivo) e diminui a probabilidade de ocorrência de inovação de 

processo (efeito negativo). Já a capacidade conhecimento do usuário e do ambiente diminuiu a 

probabilidade de inovações organizacionais (efeito negativo) e aumentou a probabilidade de 

inovações de comunicação (efeito positivo). A capacidade gestão estratégica de tecnologia 

aumentou a probabilidade em relação às inovações organizacionais (efeito positivo) e diminuiu 

a probabilidade em relação às inovações de comunicação (efeito negativo) (VIEIRA, 2016).  

 Por fim, no trabalho nº 14, Cruz (2016) apresenta a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, apresentando a gestão integrada de resíduos 

sólidos como ações que buscam gerir os resíduos considerando as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social. A ideia geral consiste em avaliar os resultados sociais e 

ambientais provenientes da implantação de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) em aterros sanitários. Os principais resultados apontam que a inovação promovida por 

projetos de MDL concentra-se no aumento da eficiência operacional na captação de biogás. Isso 

explica a limitação em promover inovações que contemplem cobenefícios para todos os 

stakeholders. Ficam evidentes lacunas de participação da sociedade civil, de benefícios sociais 

locais e as deficiências para avançar na eficiência na captação do biogás (CRUZ, 2016). As 

oportunidades de inovação identificadas na tese sugerem: reciclagem, programas de educação 

ambiental, formação de cooperativas de catadores de material reciclável nas localidades dos 
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aterros, estudos de caracterização dos resíduos, variados métodos de tratamento e melhoria dos 

métodos e procedimentos já existentes nas áreas de disposição final (CRUZ, 2016). 

 

3.2 RESULTADOS DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 A descrição dos dados respondeu aos seguintes questionamentos durante a análise do 

material bibliográfico: qual o termo mais usado pelos programas de pós-graduação; quais 

universidades, regiões geográficas e programas brasileiros produziram sobre esse tema; quais 

referências foram usadas nos trabalhos para conceituar inovação no setor público; quais foram 

os aspectos ressaltados nesses conceitos; quais outros temas foram trabalhados conjuntamente 

com inovação no setor público no referencial teórico; quais foram as abordagens 

metodológicas empregadas; quais as técnicas de coleta de dados utilizadas; quais as técnicas 

de análise de dados empregadas; houve contribuições à literatura? 

 Para obter essas respostas, foram analisados obrigatoriamente: resumo, introdução, 

referencial teórico referente ao tema inovação no setor público, procedimentos metodológicos 

e conclusão. Dos 14 trabalhos selecionados para análise, foi possível encontrar 7 dissertações 

e 1 tese que usaram o termo “inovação no setor público” no título, mostrando uma preferência 

dos programas de pós-graduação por esse termo. Isso pode ser justificado por esse ser um 

termo amplo e englobar os demais (gestão, organizações e serviços). 

 Em relação aos outros termos, observou-se que 2 teses e 1 dissertação usaram o termo 

“inovação em serviços públicos”; 2 dissertações usaram o termo “inovação na gestão pública” e 

apenas 1 dissertação usou o termo “inovação em organizações públicas”. Importante salientar 

que foram esses termos ou os seus respectivos correspondentes. A Tabela 5 resume os achados. 

 

Tabela 5 – Quantidade de dissertações e teses que usaram esse termo no título 
Termo Nº de Dissertações Nº de Teses 

Inovação no setor público 7 1 

Inovação em serviços públicos 1 2 

Inovação na gestão pública 2  – 

Inovação em organizações públicas 1 – 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em Queiroz (2009), Brandão (2012), Klumb (2013), Silva (2013), Teciano 

(2014), Bueno (2015), Reis (2015), Costa (2015), Fernandes (2015), Prevedello (2015), Stipp (2015), Henrique 

(2016), Vieira (2016) e Cruz (2016). 
 

 Contatou-se que dos 14 trabalhos, 9 são de programas de pós-graduação em 

Administração, sendo 8 dissertações e 1 tese. Isso reflete o interesse dos programas em formar 

uma compreensão sobre o tema. Além disso, apenas recentemente esse tema tornou-se alvo de 

estudo dos programas uma vez que o primeiro registro é do ano de 2009. 
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 Observou-se também que as universidades que pesquisaram sobre o tema nos últimos 

anos são das regiões Centro-Oeste (UnB), Sul (UDESC, UFRGS e UFPR), Sudeste (UFSCar, 

UFMG, UFES, UFU e Unicamp) e Nordeste (UFPE), o que mostra que universidades do 

Sudeste têm apresentado maior interesse no desenvolvimento da temática. Só no Sudeste têm-

se publicados 6 trabalhos, dos quais 3 são de programas de pós-graduação em Administração, 

como se pode observar na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Total de trabalhos por universidade e por região 

Região Universidade Programa de Pós-graduação 
Total por 

universidade 

Total por 

região 

Centro-Oeste UnB Administração 3 3 

Sul 

Udesc Administração 2 

4 UFRGS Informática na Educação 1 

UFPR Desenvolvimento Econômico 1 

Sudeste 

UFSCar 

UFSCar 

Ciência, Tecnologia e Sociedade 1 

6 

Engenharia da Produção 1 

UFMG Administração 1 

Ufes Administração 1 

UFU Administração 1 

Unicamp Política Científica e Tecnológica 1 

Nordeste UFPE Administração 1 1 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em Queiroz (2009), Brandão (2012), Klumb (2013), Silva (2013), Teciano 

(2014), Bueno (2015), Reis (2015), Costa (2015), Fernandes (2015), Prevedello (2015), Stipp (2015), Henrique 

(2016), Vieira (2016) e Cruz (2016). 
  

 Foi possível verificar que 12 trabalhos, com exceção da dissertação de Teciano (2014) 

e da tese de Fernandes (2015), apresentaram conceitos sobre inovação no setor público. De 

modo geral, foram utilizadas 24 referências diferentes para abordar esses conceitos. Tais 

referências se situam no intervalo entre 1995 e 2013, como resume o Apêndice B. Na Tabela 

7, foram apenas apresentadas as primeiras 5 referências mais citadas. 

 

Tabela 7 – As cinco referências mais citadas sobre inovação no setor público 
Nº Referência Ano Quantidade 

1 
KOCH, P.; HAUKNES, J. On innovation in the public sector – today and 

beyond. Publin Report No. D20. NIFU STEP, Oslo, 2005. 
2005 6 

2 
MULGAN, G.; ALBURY, D. Innovation in the public sector. Londres, v. 1.9, 

2003. 
2003 4 

3 

FERRAREZI, E.; AMORIM, S. Concurso inovação na gestão pública federal: 

análise de uma trajetória (1996-2006). Cadernos ENAP. Brasília: ENAP, n. 32, 

2007. 

2007 3 

4 ROGERS, E. M. Diffusion of innovation. New York: The Free Press, 1995. 1995 2 

5 

KLERING, L. R.; ANDRADE, J. A. Inovação na gestão pública: compreensão do 

conceito a partir da teoria e da prática. In: JACOBI, P.; PINHO, J. A. (Orgs,). 

Inovação no campo da gestão pública local: novos desafios, novos patamares. 

Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 77-96. 

2006 2 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em Queiroz (2009), Brandão (2012), Klumb (2013), Silva (2013), Teciano 

(2014), Bueno (2015), Reis (2015), Costa (2015), Fernandes (2015), Prevedello (2015), Stipp (2015), Henrique 

(2016), Vieira (2016) e Cruz (2016). 
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 Avaliou-se qual foi a referência mais citada nas teses e dissertações brasileiras que 

fazem parte do corpus desse estudo. A referência que ficou em primeiro lugar foi um relatório 

produzido por Koch e Hauknes, em 2005, intitulado On innovation in the public sector – 

today and beyond, resultado do projeto de pesquisa denominado Publin. Essa referência foi 

usada em 5 dissertações e 1 tese, sendo citada em 6 dos 12 trabalhos que trouxeram 

explicitamente o conceito de inovação no setor público. 

 Em segunda posição, tem-se um relatório de pesquisa desenvolvido por Mulgan e 

Albury, em 2003, intitulado Innovation in the public sector. Esta referência foi citada em 4 

dissertações. A terceira referência mais citada é um artigo brasileiro, de Ferrarezi e Amorim, 

publicado nos Cadernos ENAP em 2007 e intitulado “Concurso inovação na gestão pública 

federal: análise de uma trajetória (1996-2006)”. Esta referência foi citada em 2 dissertações e 

1 tese. 

 Analisou-se o que os autores das dissertações e teses consideraram dessas referências 

ao conceituar inovação no setor público. Tais conceitos foram avaliados segundo os aspectos: 

novo, mudança, contexto, eficiência, eficácia e qualidade nos resultados. Essas palavras 

apareceram com frequência, embora não aparecessem ao mesmo tempo em um único 

conceito. Assim, cada conceito foi analisado para que fosse possível identificar os aspectos 

mais ressaltados, conforme a Tabela 8: 

 

Tabela 8 – Quantidade de conceitos que usou essa palavra 
Palavras Descrição Quantidade 

Novo Inovação está associada à novidade. 28 

Mudança Inovação está associada à mudança. 14 

Qualidade nos resultados Inovação possibilita produzir melhores resultados. 8 

Contexto Inovação leva em consideração o contexto da localidade. 7 

Eficiência e eficácia Inovação melhora a eficiência e a eficácia da organização. 3 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em Queiroz (2009), Brandão (2012), Klumb (2013), Silva (2013), Teciano 

(2014), Bueno (2015), Reis (2015), Costa (2015), Fernandes (2015), Prevedello (2015), Stipp (2015), Henrique 

(2016), Vieira (2016) e Cruz (2016). 
  

 Acima, nota-se que a palavra “novo” foi usada em 28 conceitos, seguida pela palavra 

“mudança” usada em 14 conceitos e pela palavra “resultados”, usada em 8 conceitos. Esses 

números são em relação ao total de conceitos de inovação no setor público observados nas 

dissertações e teses, que corresponde a 41 conceitos.  

 Vale ressaltar que alguns desses conceitos dizem respeito à mesma referência, uma 

vez que uma mesma referência pode ter sido citada em mais de um trabalho. Mas isso não 

altera os resultados, uma vez que a intenção foi verificar quais aspectos os autores 

consideravam importantes quando conceituavam nos seus trabalhos acadêmicos.  
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Os resultados indicam que para esses pesquisadores, inovação no setor público refere-

se a algo novo, que acontece por meio de uma mudança, cujo objetivo é alcançar qualidade no 

resultado, considerando o contexto de implantação dessa novidade e buscando ser eficiente e 

eficaz. 

 A análise dos temas do referencial teórico das teses e dissertações mostrou que sempre 

há um tema associado à temática inovação no setor público. Alguns desses temas são: 

mudança organizacional, capacidade de inovação; coprodução; inovação em serviços; a Nova 

Gestão Pública; Teoria do Discurso; comunidades virtuais de prática; equipe interfuncional; e 

inovação em serviços. 

 Essa associação entre temas parece propor algumas reflexões. A primeira delas é que a 

literatura de inovação no setor público carece de consistência para compreender determinados 

fenômenos e por isso essa integração torna-se necessária. A segunda reflexão leva em 

consideração a complexidade dos fenômenos, sendo eles melhor apreendidos ao se trabalhar 

com mais de uma lente teórica. O que esse estudo bibliográfico mostrou é que teses e 

dissertações tem sugerido o trabalho conjunto de temáticas. 

 Em relação às abordagens metodológicas adotadas, observou-se que a maioria adotou 

a abordagem qualitativa de pesquisa, o que sugere um campo de estudo que ainda está sendo 

explorado e precisa levar em conta as particularidades dos seus objetos. A Tabela 9 revela que 

a abordagem de pesquisa quantitativa e mista não é a preferência dos pesquisadores ao 

trabalhar o tema inovação no setor público.  

 

Tabela 9 – Quantidade de trabalhos que fez uso dessa abordagem metodológica 
Abordagem metodológica Quantidade 

Qualitativa 10 

Quantitativa 2 

Mista 2 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em Queiroz (2009), Brandão (2012), Klumb (2013), Silva (2013), Teciano 

(2014), Bueno (2015), Reis (2015), Costa (2015), Fernandes (2015), Prevedello (2015), Stipp (2015), Henrique 

(2016), Vieira (2016) e Cruz (2016). 
  

 Todas as teses e dissertações analisadas apresentaram quais técnicas de coleta de 

dados foram usadas. Mas, poucas explicaram como a técnica havia sido empregada. É 

importante explicar que independentemente do tipo de entrevista (estruturada, semiestruturada 

ou aberta), ela foi contabilizada como entrevista. Isso se deve ao fato de que alguns trabalhos 

acadêmicos afirmaram apenas ser entrevista, mas não rotularam o tipo ou explicaram como 

haviam feito para que fosse possível inferir o tipo de entrevista.  
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 O mesmo aconteceu com a técnica de observação. Alguns trabalhos não explicaram se 

era participante ou não participante. Entende-se que a preferência pela pesquisa documental se 

justifica pelo fato de que no setor público muitas informações são registradas em documentos, 

o que se constitui uma fonte de dados disponível e segura. A Tabela 10 resume a quantidade 

de trabalhos que usaram cada técnica. 

 

Tabela 10 – Quantidade de trabalhos que fizeram uso dessa técnica de coleta de dados 
Técnicas de coleta de dados Quantidade 

Pesquisa documental 12 

Entrevistas 10 

Observação 7 

Levantamento de dados (survey) 4 

Pesquisa bibliográfica 3 

Pesquisa histórica 1 

Material audiovisual 1 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em Queiroz (2009), Brandão (2012), Klumb (2013), Silva (2013), Teciano 

(2014), Bueno (2015), Reis (2015), Costa (2015), Fernandes (2015), Prevedello (2015), Stipp (2015), Henrique 

(2016), Vieira (2016) e Cruz (2016). 
  

 Uma questão metodológica que chamou atenção nos trabalhos analisados foi o fato de 

os autores com frequência não mencionarem os métodos de análise utilizados. Algumas vezes 

se descrevia o que havia feito, mas não se nomeava o método. Foram cinco trabalhos que não 

citaram o método de análise. A Tabela 11 apresenta os métodos de análise de dados utilizados 

nas teses e dissertações sobre inovação no setor público.  

 

Tabela 11 – Quantidade de trabalhos que fizeram uso desse método 
Método de análise de dados Quantidade 

Análise de conteúdo 5 

Análise de discurso 1 

Análise de componentes principais 1 

Análise fatorial 1 

Regressão logística 2 

Boxplot 1 

Estratégia analítica geral 1 

Não mencionado 5 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em Queiroz (2009), Brandão (2012), Klumb (2013), Silva (2013), Teciano 

(2014), Bueno (2015), Reis (2015), Costa (2015), Fernandes (2015), Prevedello (2015), Stipp (2015), Henrique 

(2016), Vieira (2016) e Cruz (2016). 
 

 As contribuições à literatura de inovação no setor público, presentes nas teses e 

dissertações desse estudo bibliográfico, mostram que este campo de estudo é um campo 

promissor para investigações científicas e consolidação de uma literatura. Ao se analisar cada 

trabalho, pode-se dizer que houve um amadurecimento científico, uma vez que o primeiro 

trabalho, a dissertação de Queiroz (2009), traz como contribuição acadêmica trazer à tona a 
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discussão sobre inovação no setor público. Depois disso, outras contribuições foram mais 

sólidas, como as trazidas por Brandão (2012) que valida duas escalas de indicadores à 

inovação no setor público que podem ser úteis a outras pesquisas acadêmicas. 

 Alguns modelos apresentados nos trabalhos, criados para um contexto específico, 

também podem se tornar interessantes uma vez que leva os investigadores a pensar sobre sua 

adequabilidade em outros cenários. Traz-se como exemplos o modelo de Klumb (2013) para 

aperfeiçoar os processos internos e incentivar a inovação; o modelo de Reis (2015) que 

relaciona coprodução e inovação; e o framework de Stipp (2015) que integra os temas 

Administração Pública, equipes interfuncionais e inovação. 

 Além desses modelos, uma contribuição interessante trazida pelo trabalho de 

Fernandes (2015) foi pensar a inovação por meio das lógicas discursivas que a impulsionam. 

Isso leva a discussão para o patamar das relações de poder, o que não foi tratado por nenhum 

trabalho. 

 Por fim, diante dos dados apresentados, foi possível conhecer o trabalho dos outros 

pesquisadores no Brasil e situar melhor a contribuição desta tese, uma vez que se acredita que 

as particularidades do setor público brasileiro exigem trabalhos próprios a retratar seu 

contexto social, político e cultural. 
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4 INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 

 

4.1 CONCEITOS E TIPOLOGIAS 

 

 Há 57 anos, Rogers (1962) já falava sobre inovação apresentando casos tanto do setor 

público como do setor privado em sua clássica obra Diffusion of Innovations, como bem 

lembra Pollitt (2011). Assim, “o estudo na inovação no setor público não deve ser imaginado 

como algo que só recentemente apareceu”
4
 (POLLITT, 2011, p. 37, tradução nossa), embora 

concorde-se com Lewis, Considine e Alexander (2011) quando falam que uma literatura 

própria para o setor público ainda é tímida. 

 A inovação no setor público é um tema que vem despertando curiosidade no campo 

acadêmico nos últimos anos. Trata-se de um constructo complexo que pode ser estudado por 

diferentes perspectivas em uma variedade de disciplinas acadêmicas (DAMANPOUR; 

SCHNEIDER, 2008). Portanto, este tema deve ser entendido como um “amplo campo de 

possibilidades” (JACOBI; PINHO, 2006, p. 7), embora o senso comum ainda pareça associar 

a inovação apenas ao setor privado, sobretudo à área tecnológica. Mas, a inovação é também 

um tema de estudo inerente ao setor público. Neste sentido, afirma Brandão (2012, p. 17): 

  

Embora o senso comum afirme que o setor público é inerentemente menos inovador 

que o setor privado devido à falta de competitividade e incentivos e a uma força de 

trabalho pouco comprometida e avessa a mudanças, é possível perceber que a 

administração pública vem se modernizando e apresentando resultados significativos 

em alguns setores. 

  

 Lewis, Considine e Alexander (2011) explicam que quando o governo é discutido em 

termo de inovação nos trabalhos acadêmicos, há uma preocupação por parte dos 

pesquisadores em compreender como o governo prejudica a inovação e o que o governo deve 

fazer para encorajar a inovação. “A literatura é amplamente silenciosa no tópico inovação 

dentro do governo” (LEWIS; CONSIDINE; ALEXANDER, 2011, p. 108, tradução nossa).
5
 

Por se concordar com esta afirmação, este é um dos motivos que encorajou esta Tese. Há uma 

necessidade de compreender a inovação que ocorre nos governos subnacionais e esta Tese é 

um esforço investigativo nesse sentido. 

 Acredita-se, assim como Bekkers, Edelenbos e Steiyn (2011), que a lógica que move a 

inovação no setor público possui suas particularidades e se diferencia da lógica de mercado, 

                                                           
4
  “Thus, the study of public sector innovation should not be imagined to be something that has only recently 

made an appearance”. 
5
  “The literature is largely silent on the topic of innovation inside government”. 
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regulada pela competição. Mas, mesmo com as diferenças que são inerentes à inovação nos 

dois setores, esses autores afirmam que é importante “reconceitualizar” os fatores que são 

apresentados na literatura do setor privado para avaliar inovações públicas quando necessário. 

 Um dos conceitos de inovação clássicos no qual muitos pesquisadores se baseiam é o 

apresentado por Rogers (1983, p. 11, tradução nossa) que afirma: “a inovação é uma ideia, 

prática, ou objeto percebido como novo por um indivíduo ou outra unidade de adoção”.
6
 A 

essência desse conceito de inovação é partilhada por outros autores que também trazem o 

elemento da novidade em seus conceitos, como será apresentado nesta seção. Mas, antes é 

preciso discutir a questão da percepção que foi introduzida por Rogers (1983) como um 

aspecto importante no estudo da inovação. 

 Sobre a percepção, Oliveira e Santos Júnior (2017, p. 35) explicam que Rogers não 

está preocupado com a primeira descoberta de uma ideia ou quando foi a primeira vez que ela 

foi usada, pois “o que importa é a percepção do novo e a reação a essa novidade. Ou seja, se a 

ideia parece nova para o adotante, então sua utilização é uma inovação”. Concorda-se com 

esses autores que a percepção é algo fundamental na compreensão da inovação para os atores, 

pois inovação é também uma questão de ponto de vista, de modo que algo que é novo para os 

gestores de um município pode não ser para os gestores de outro município. 

 Para Giacomini Filho, Goulart e Caprino (2007), o conceito de inovação trabalhado por 

Rogers supera a compreensão de que inovação só ocorre no campo tecnológico além de 

considerar a percepção dos indivíduos como uma condição para que determinada ideia ou 

prática seja ou não seja considerada inovadora, como é possível concluir do trecho a seguir:  

 

Tal apresentação conceitual parece assumir o grau elevado de complexidade que o 

termo requer. Isso porque extrapola a inovação como algo meramente tecnológico, 

atribuindo essa condição não somente para o ineditismo da ideia em si, mas seu real 

impacto social, já que uma novidade, não sendo “percebida” como nova, tem suas 

propriedades inovadoras praticamente anuladas (GIACOMINI FILHO; GOULART; 

CAPRINO, 2007, p. 43). 

 

 É importante considerar a percepção de como os atores de um determinado sistema 

compreendem a inovação, pois esse quadro perceptivo funciona como um mapa mental. Esse 

mapa mental também é útil para avaliar as instituições governamentais que podem ajudá-los a 

criar inovação em seu ambiente (LEWIS; CONSIDINE; ALEXANDER, 2011).  

 A visão de Pollitt (2011) de que a inovação não se trata de um objeto concreto, mas de 

uma palavra que rotula um conceito é interessante para ampliar o entendimento da 

                                                           
6
  “An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of 

adoption”. 
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importância da percepção. O termo inovação tem sido usado para rotular uma ideia que nem 

sempre é compreendida da mesma forma pelos atores, ou seja, nem sempre é inovador para 

todos que possuem contato com a ideia. Sobre esta complexidade em compreender inovação, 

Pollitt (2011) demonstra sua preocupação: 

 

Isso é um pouco preocupante porque significa que o campo acadêmico da 

administração pública adotou mais um conceito chave que é difícil de definir, 

operacionalizar ou medir. Nos últimos 15 anos, por exemplo, muita tinta e papel 

foram gastos na tentativa de estabilizar e operacionalizar outros conceitos chave, que 

incluem “rede”, “liderança”, “governança” e “confiança”, entre outros. Assim, a 

inovação agora se junta ao clube “Vital but Vague”. Talvez não seja um sinal 

saudável para este campo que tantos dos seus conceitos chave sejam contestados e 

vagos (POLLITT, 2011, p. 36, tradução nossa). 
7
 

 

 Lewis, Considine e Alexander (2011) explicam sobre a elasticidade do conceito de 

inovação e como este está atrelado à percepção dos atores, corroborando com Rogers (1983), 

Oliveira e Santos Júnior (2017) e Giacomoni Filho et al. (2007). Para esses autores, “a 

inovação é um termo elástico que precisa ser entendido como uma prática de atores reais com 

suas próprias disposições e preferências” (LEWIS; CONSIDINE; ALEXANDER, 2011, p. 

113, tradução nossa).
8
  

 Vries, Bekkers e Tummers (2016) encontraram em seu estudo bibliográfico duas 

dimensões que foram recorrentes nos conceitos de inovação no setor público nos trabalhos 

analisados: a novidade percebida e a adoção de uma ideia por uma organização. Chama-se 

atenção aqui para enfatizar que novamente ficou evidente a questão da percepção da 

novidade. De forma menos habitual, alguns trabalhos que esses autores analisaram 

mencionaram a noção de descontinuidade com o passado.  

 Spink (2003a, 2003b, 2006), corroborando com Vries, Bekkers e Tummers (2016) e 

Rogers (1983), em seus estudos ressaltou a questão da novidade. Para o autor, as palavras 

mudança, novidade e resistência resumem a ideia principal da inovação no setor público: 

mudar para algo que seja percebido como novo e esta novidade será encarada com resistência 

por alguns atores. Esquematicamente, como segue na Figura 4. 

 

                                                           
7
  “This is slightly worrying because it means that the academic field of public administration has adopted yet 

another key concept that is difficult to define, operationalize or measure. In the last 15 years, for example, a lot 

of ink and paper has been spent on trying to stabilize and operationalize other key concepts, which include 

‘network’, ‘leadership’, ‘governance’ and ‘trust’, among others. Thus, ‘innovation’ now joins the ‘Vital but 

Vague’ club. It is perhaps not a healthy sign for this field that so many of its key concepts are contested and 

vague”. 
8
  “[...] innovation is an elastic term that needs to be understood as a practice of real actors with their own 

dispositions and preferences”. 
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Figura 4 – Os pilares do conceito de inovação 

 

Fonte: Adaptado de Spink (2003a, 2003b, 2006). 

 

À noção de descontinuidade com o passado identificada por Vries, Bekkers e 

Tummers (2016) pode ser associada à noção de mudança de Spink (2003a, 2003b, 2006). 

Portanto, esses autores levantaram dois aspectos em comum da inovação no setor público: 

novidade e descontinuidade ou mudança. Com isso, entende-se que toda descontinuidade com 

o passado ocorre por meio de uma mudança e toda mudança causa uma descontinuidade. 

Koch e Hauknes (2005) concordam que a mudança é um aspecto que deve ser 

considerado. Entretanto, o conceito desses autores se diferencia em relação aos anteriores no 

que diz respeito a conceituar a inovação por meio do entendimento do comportamento dos 

atores. Desse modo, trata-se de uma mudança proposital no comportamento de agentes sociais 

(indivíduos ou organizações) dentro do contexto da atividade em que estão inseridos. 

Na perspectiva de Jacobi e Pinho (2006), inovar também implica em introduzir 

mudanças. O importante é notar que elementos serão modificados seja nas instituições, nos 

métodos, técnicas, formas organizacionais, atitudes e relações sociais. De acordo com esses 

autores, “o que está efetivamente em jogo é a transformação de uma realidade, na medida em 

que os indicadores sociais revelam a necessidade de mudanças para enfrentar problemas, 

crises ou deficiências num determinado contexto” (JACOBI; PINHO, 2006, p. 8).  

Tanto Koch e Hauknes (2005) como Jacobi e Pinho (2006) situam a mudança no 

contexto, lembrando o quanto é essencial entender os fatores contextuais que podem induzir a 

mudança. Além disso, para esses autores, a mudança acontece de forma proposital e 

planejada. Ou seja, a inovação não resulta do acaso.  

 Spink (2003b) e Farah (2008b) fazem a distinção entre os termos inovação e melhores 

práticas. O termo “melhores práticas” vem da literatura de gestão da qualidade. Na literatura 
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sobre Administração Pública, melhores práticas são entendidas como uma “solução completa, 

fechada e integral, a qual, implicitamente, prescreve um modo específico e único de responder 

a um desafio ou problema” (FARAH, 2008b, p. 113). Devido a ser uma solução pronta, este 

conceito é visto como pragmático e pouco reflexivo (SPINK, 2003b).  

 A inovação não é vista como uma solução fechada e completa que pode ser transferida 

para diferentes contextos. A abordagem da inovação tenta, por meio do diálogo e do debate, 

promover mudanças e melhorias nas práticas de políticas públicas (SPINK, 2003b). Neste 

conceito, toda mudança e novidade devem ser contextualizadas, tendo criticidade e 

reflexividade na introdução do novo. 

 Rogers (1983) também apresenta uma distinção, mas entre os conceitos de inovação e 

invenção. O autor associa o conceito de inovação ao de adoção, entendendo-os de forma 

imbricada, uma vez que não é possível adotar uma invenção já que esta seria uma criação. 

Esse entendimento da adoção como a decisão de aproveitar ao máximo uma ideia existente e 

readequá-la ao contexto é fundamental nesta Tese. Assim, ao tratar da distinção entre 

invenção e inovação, Rogers (1983) trata da distinção entre invenção e adoção, como se pode 

observar a seguir: 

 

A maioria dos estudiosos do passado faz uma distinção entre invenção e inovação. 

Invenção é o processo pelo qual uma nova ideia é descoberta ou criada, enquanto 

adoção é a decisão de aproveitar ao máximo a inovação como o melhor curso de 

ação disponível. Assim, adoção é o processo de adotar uma ideia existente. Esta 

diferença entre invenção e adoção, no entanto, não é tão clara quando reconhecemos 

que uma inovação não é necessariamente uma entidade fixa, pois se difunde dentro 

de um sistema social (ROGERS, 1983, p. 176, tradução nossa).
9
 

  

 Por meio da revisão bibliográfica que Vries, Bekkers e Tummers (2016) fizeram, 

chegaram a quatro tipos de inovação no setor público: inovação de processos, inovação de 

produto ou serviço, inovação da governança e inovação conceitual. O Quadro 6 apresenta as 

distinções entre esses tipos de inovação. Observa-se que a inovação de processos envolve os 

processos administrativos e os processos tecnológicos. 

 

 

                                                           
9
  “Most scholars in the past have made a distinction between invention and innovation. Invention is the process 

by which a new idea is discovered or created, while adoption is a decision to make full use of an innovation as 

the best course of action available. Thus, adoption is the process of adopting an existing idea. This difference 

between invention and adoption, however, is not so clear-cut when we acknowledge that an innovation is not 

necessarily a fixed entity as it diffuses within a social system. For this reason, “re-invention” seems like a 

rather appropriate word to describe the degree to which an innovation is changed or modified by the user in 

the process of its adoption and implementation”. 
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Quadro 6 – Tipos de inovação aplicados no setor público 
Tipo de 

inovação 
Foco Referências Exemplos 

Inovação de 

processos 

Melhoria da qualidade e 

eficiência dos processos 

internos e externos. 

Walker 

(2014) 
– 

Inovação de 

processos 

administrativos 

Criação de novas formas 

organizacionais, introdução de 

novos métodos e técnicas de 

gestão e novos métodos de 

trabalho. 

Meeus e 

Edquist 

(2006) 

Criação de um “one-stop shop” por um 

município, onde os cidadãos podem 

acessar vários serviços em um único 

local. 

 

Inovação de 

processos 

tecnológicos 

Criação ou uso de novas 

tecnologias, introduzidas em 

uma organização para prestar 

serviços a usuários e cidadãos. 

Edquist et 

al. (2001) 
Avaliação digital de impostos. 

Inovação de 

produto ou 

serviço 

Criação de novos serviços ou 

produtos públicos. 

Damanpour 

e Schneider 

(2009) 

Criação de trabalho para jovens 

deficientes. 

Inovação da 

governança 

Desenvolvimento de novas 

formas e processos para abordar 

problemas societais específicos. 

Moore e 

Hartley 

(2008) 

Prática de governança que procura 

reforçar as capacidades de autorregulação 

e auto-organização das redes políticas. 

Inovação 

conceitual 

Introdução de novos conceitos, 

quadros de referência ou novos 

paradigmas que ajudem a 

reformular a natureza dos 

problemas específicos, bem 

como suas possíveis soluções. 

Bekkers, 

Edelenbos e 

Steiyn 

(2011) 

A introdução do paradigma que, ao 

avaliar a incapacidade de trabalho de uma 

pessoa, os médicos de seguros já não 

analisam o que as pessoas não podem 

fazer, mas em vez disso analisam o que 

ainda podem fazer, com foco, portanto, 

no potencial da capacidade de trabalho. 

Fonte: Adaptado de Vries, Bekkers e Tummers (2016, p. 153) 

 

 Segundo Bekkers, Edelenbos e Steijn (2011), na literatura há várias tentativas de 

classificar as inovações e esses autores fizeram uma reapropriação dessas classificações para 

o setor público, chegando a sete tipos de inovação: inovação de produto ou serviço; inovação 

tecnológica; inovação de processo; inovação organizacional e de gestão; inovação conceitual; 

inovação de governança; e inovação institucional. Cinco desses tipos de inovação são as 

mesmas propostas por Vries, Bekkers e Tummers (2016). Porém, diferente deles, Bekkers, 

Edelenbos e Steijn (2011) propõem a inovação institucional que diz respeito às 

transformações nas relações entre instituições, organizações e atores públicos e 

transformações na própria administração pública. Um exemplo seria a introdução do voto 

direto em um sistema político.  

 Mulgan e Albury (2003) concordam com os autores citados anteriormente que inovar é 

implementar o novo. Mas, para eles, as inovações poderiam ser classificadas mediante o tipo 

de mudança que sugerem. Assim, apresentam três tipologias de inovação: incremental, radical 

e transformacional. As inovações incrementais não produzem grandes mudanças nos serviços 

ou processos existentes, todavia, mesmo pequenas, elas são cruciais para a melhoria dos 

serviços públicos e para a adaptação desses serviços às necessidades sociais e locais.  
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 A inovação radical produz um novo serviço, produto ou método de entrega, mantendo 

a dinâmica global do setor inalterada. As inovações sistêmicas ou transformacionais são 

impulsionadas pelo surgimento de novas tecnologias, que transformam setores, dando origem 

a novas estruturas de força de trabalho, novos tipos de organização, novas relações entre as 

organizações e mudança radical no desempenho geral (MULGAN; ALBURY, 2003). Para 

Bekkers, Edelenbos e Steijn (2011), no setor público, as mudanças tendem a ser mais 

evolucionárias do que revolucionárias, ou seja, mais incrementais do que transformacionais. 

 Para Bekkers, Edelenbos e Steiyn (2011), inovação é vista como mudança e 

aprendizado. A inovação surge de uma necessidade de romper com o passado, um desejo de 

mudança que leva os governos a aprenderem coisas novas. O resultado desse aprendizado 

pode ser visto por meio do tipo de mudança que ocorreu, seja incremental, radical ou 

transformacional, como abordado por Mulgan e Albury (2003). 

 Para Queiroz (2009, p. 64), “a concepção de inovação encontra-se muito próxima do 

conceito de mudança”. Em sua pesquisa, investigou se a política de governo do estado de 

Minas Gerais, intitulada Choque de Gestão, consistia em uma inovação no setor público e 

qual tipo de inovação se tratava. Os idealizadores da política a compreenderam como uma 

mudança do tipo radical, enquanto os executores a compreenderam como uma mudança do 

tipo incremental. Esse resultado em muito corrobora a importância da percepção dos atores, 

como foi tratado por Rogers (1983) e Lewis, Considine e Alexander (2011), além de usar a 

tipologia de inovação de Mulgan e Albury (2003). 

 O estudo de Vries, Bekkers e Tummers (2016) mostra que em 40% dos trabalhos 

analisados não foram apontados os produtos resultantes da inovação no setor público, mas que 

frequentemente foi mencionado que o objetivo da inovação era alcançar eficácia e eficiência e 

menos mencionado foi alcançar a satisfação dos cidadãos e valores tradicionais como a 

segurança e a justiça. Klumb (2013) compartilha da opinião de que no setor público a 

inovação propicia eficiência, qualidade e serviços mais oportunos. 

 A seguir, serão apresentados alguns elementos que influenciam na adoção de 

inovações. 

 

4.2 ADOÇÃO DE INOVAÇÃO 

  

 Damanpour e Schneider (2008) explicam que pesquisas sobre adoção de inovação, em 

sua maioria, se concentram em analisar as condições ambientais e organizacionais que 

facilitam ou inibem a adoção de inovação. Mas, poucos estudos têm se concentrado no papel 
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das características da inovação e das características dos gerentes na adoção da inovação. Os 

autores concluem que as características da inovação, tais como custo e complexidade; e as 

características do gerente, como o nível educacional e uma atitude pró-inovação influenciam a 

adoção de inovação (DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2008). 

 Como já dito na seção anterior, a adoção é uma decisão de aproveitar uma ideia já 

existente (ROGERS, 1983) e trata-se de um processo que resulta na assimilação de uma 

prática ou de um produto que é novo para a organização adotiva. Uma inovação só é 

considerada adotada quando de fato é implementada, embora as decisões pré-adoção também 

façam parte do processo de adoção e o influencie
10

 (DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2008). 

 Na implementação é comum ocorrer a reinvenção, pois nenhuma inovação é invariante 

à medida em que é adotada. A reinvenção é “o grau em que uma inovação é alterada ou 

modificada por um usuário no processo de sua adoção e implementação” (ROGERS, 1983, p. 

16-17, tradução nossa).
11

 Levando-se em consideração as necessidades e problemas de uma 

determinada localidade, é natural que uma ideia adotada seja reinventada para se adequar ao 

que o contexto exige. Portanto, a reinvenção está totalmente associada com a noção de 

contexto trabalhada anteriormente por Koch e Hauknes (2005), Jacobi e Pinho (2006) e Farah 

(2008b). 

 Esclarecido este ponto, essa Tese deseja compreender que elementos influenciam a 

adoção de políticas inovadoras pelo setor público. A inspiração para esta pesquisa surgiu 

inicialmente ao se observar os elementos que Rogers (1983) apontava em seu modelo de 

estágios de decisão de inovação, apresentado na Figura 5, para explicar como se dava a 

adoção ou rejeição de uma inovação.  

Para Rogers (1983), decidir adotar uma inovação é um processo que ocorre ao longo 

do tempo em estágios. De maneira simplista, o processo pode ser resumido do seguinte modo: 

um indivíduo ou outra unidade de tomada de decisão passa a conhecer a inovação (Etapa do 

Conhecimento), formando uma atitude em relação a ela (Etapa da Persuasão), optando pela 

sua adoção ou rejeição (Etapa da Decisão), implementando esta ideia caso decida por adotá-la 

(Etapa da Implementação) e posteriormente confirmando se a mantém ou se a descontinua 

(Etapa da Confirmação).  

Importante mencionar que o sentido de persuasão neste modelo difere do sentido de 

persuasão na área de comunicação, no qual uma fonte tenta persuadir o receptor em uma 

                                                           
10

  “From this perspective, an innovation is not truly adopted when it has been initiated but instead when it has 

been actually put in use in the adopting organization” (DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2008, p. 497). 
11

  “[...] as the degree to which an innovation is changed or modified by a user in the process of its adop tion and 

implementation”. 
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direção desejada. Para Rogers (1983), a persuasão diz respeito a uma mudança de atitude por 

parte do receptor na direção que este indivíduo desejar e não na direção pretendida por uma 

fonte particular. 

 

Figura 5 – Modelo de estágios do processo de decisão de inovação 

 

Fonte: Rogers (1983, p. 165). 

  

Deste modelo, reflexões sobre os elementos que influenciam a adoção de inovação 

foram geradas e buscou-se em outros estudos o embasamento teórico necessário para a 

compreensão da adoção da inovação especificamente no setor público. Por exemplo, as 

condições primárias de que trata Rogers (1983) possibilitou refletir nesta Tese sobre a 

influência da prática anterior, das necessidades e dos problemas na adoção da inovação, mas 

pensando isso no setor público, o que resultou no influenciador Contexto Social e Político.  

Ou seja, ao invés de tratar da prática anterior, tratou-se dos eventos críticos por meio 

das abordagens de criação e dependência de trajetória e de autores da literatura de 

administração pública. O mesmo ocorreu com outros elementos como os problemas e as 

necessidades. Porém, ao mesmo tempo em que não se explora todos os elementos do modelo 

de Rogers (1983), também se apresentam outros elementos que foram sendo considerados por 

autores que trataram sobre inovação pública, como, por exemplo, as barreiras e os indutores à 

adoção da inovação. 

Outra reflexão importante surgiu do estágio de conhecimento de que trata Rogers 

(1983).  O autor associa o conhecimento com a consciência do indivíduo sobre a inovação. O 

indivíduo pode ser exposto a uma inovação, mas não tomar consciência dela porque aquela 



62 

inovação não é do seu interesse ou não atende às suas necessidades, crenças e valores. Nesse 

caso, as predisposições individuais influenciam seu comportamento e a forma como ele 

enxergará a inovação. Desse estágio, foi possível observar a importância do indivíduo na 

adoção da inovação, o que resultou no influenciador Ator Social, que foi tratado também a 

partir de outros estudos, como será exposto à frente.  

Do estágio de persuasão, Rogers (1983) explica os cinco atributos da inovação que 

afetam sua taxa de adoção: vantagem relativa, compatibilidade, complexidade, 

experimentabilidade e observabilidade. As pesquisas que realizou apontam que são esses os 

atributos mais importantes da inovação. Portanto, se os receptores de uma inovação percebem 

maior vantagem relativa, maior compatibilidade, maior experimentabilidade, maior 

observabilidade e menor complexidade, essa inovação pode ser adotada mais rapidamente do 

que outras inovações. Como há estudos, inclusive brasileiros, que falam das características da 

inovação no setor público, optou-se por considerar tais características como será explicado no 

influenciador Características da Inovação. 

Rogers (1983), como um dos estudiosos clássicos que trataram sobre inovação e que 

tem seu conceito referenciado em diferentes artigos acadêmicos foi, portanto, o ponto de 

partida das reflexões que surgiram. Não se tratou de readequar seu modelo ao setor público, 

mas de se inspirar em pontos comuns entre Rogers (1983) e outros autores que desencadeou o 

Modelo dos Influenciadores da Adoção de uma Política Pública Inovadora, apresentado na 

última seção deste capítulo. 

Por fim, a Tese sustenta que, para os casos em análise, o contexto social e político, o 

ator público e as características da inovação influenciaram a adoção de políticas inovadoras. 

A seguir, esses temas serão tratados e ao final do capítulo se propõe um modelo de análise 

resultante da revisão da literatura e das reflexões geradas. O Objetivo foi reunir em um 

modelo único elementos que sejam tratados nesses temas e por diferentes autores para, a partir 

daí, aventurar-se em compreender as políticas para cães e gatos. 

 

4.2.1 Contexto social e político 

 

 Nesta seção, apresentam-se elementos do contexto social e político que podem 

influenciar a adoção de uma política inovadora. Baseado na literatura, percebeu-se que alguns 

elementos eram apresentados pelos autores como importantes para compreender o contexto 

em que surge uma inovação, tais como: os eventos críticos, os problemas e as necessidades, a 

agenda política, as barreiras e os indutores da inovação. Esses elementos podem ser pensados 
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a partir de alguns questionamentos: quais eventos foram determinantes à adoção das novas 

políticas; quais problemas e necessidades apontavam a política como solução; como entraram 

na agenda; quais foram as barreiras e os indutores da política? 

 Por contexto social compreende-se o cenário em que estão presentes os problemas e as 

necessidades. Por contexto político entende-se o cenário em que os atores públicos se 

encontram, os eventos críticos, a entrada de um tema na agenda, as barreiras e os indutores da 

política. De todo modo, esses contextos serão tratados conjuntamente, pois que não há como 

separá-los na prática. Sobre o contexto político, explica Brose (2014, p. 279): 

 

[...] existe potencial para a ciência da administração em prover estudos, hoje 

frequentemente restritos a outras disciplinas das ciências sociais, acerca do contexto 

político que origina políticas públicas – em especial as inovações – no intuito de 

compreender as estruturas e os gestores que promovem a inovação subnacional. 

 

 Pode-se apreender o contexto observando os eventos críticos que levaram às políticas 

inovadoras. Os eventos críticos “configuram os momentos significativos para a organização 

na consolidação de suas escolhas estratégicas (passadas) e que influenciam o presente e as 

escolhas futuras” (BITTENCOURT; OLIVEIRA, 2014, p. 354). O evento crítico é o 

momento decisivo que faz a organização verificar se continua no caminho já trilhado ou se 

interrompe a trajetória, avaliando outras escolhas possíveis (MAHONEY, 2000). 

 Assim, a abordagem de Dependência de Trajetória (DT) ou path dependence pode 

ajudar a refletir sobre como uma novidade é também resultante de um processo histórico. “O 

insight de que a novidade tem antecedentes históricos é refrescante. Ela nos oferece uma 

maneira de entender o surgimento da novidade em termos de processo, em vez de ter de 

recorrer a explicações funcionais” (GARUD; KARNØE, 2000, p. 2, tradução nossa).
12

 

 A DT é uma abordagem histórica que busca entender como eventos históricos 

passados são capazes de ser determinantes em uma decisão futura, sendo para Mahoney 

(2000) uma vertente de análise importante no projeto global da investigação histórico-

sociológica. Segundo Garud e Karnøe (2000), a inovação é então vista como um acidente 

histórico nessa trajetória. 

 Com uma visão diferente, Bittencourt e Oliveira (2014) explicam que a DT não tem 

sido capaz de explicar a inovação na atual conjuntura. Para explicar a realidade em que o 

passado de uma organização não é determinante de uma escolha futura, a abordagem de 

                                                           
12

  “The insight that novelty has historical antecedents is refreshing. It offers us a way of understanding the 

emergence of novelty in process terms rather than having to resort to functional explanations.” 
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Criação de Trajetória (CT) ou path creation pode ser utilizada já que prega que a inovação e o 

empreendedorismo não podem ser reféns das escolhas passadas (BITTENCOURT; 

OLIVEIRA, 2014).  

 
Podem-se explicar muitas decisões organizacionais pelo fato de as escolhas 

estratégicas serem influenciadas pela história da organização (seu passado). No 

entanto, observam-se algumas lacunas nessa abordagem pelo fato de não conseguir 

explicar alguns elementos-chave da estratégia, como é o caso da inovação 

(BITTENCOURT; OLIVEIRA, 2014, p. 353). 

 

 Na visão de Garud e Karnøe (2000), a novidade na abordagem de DT é casual. Assim, 

enquanto observa o passado, o empreendedor avança, mas dentro da mesma trajetória, como 

se ocorressem mudanças incrementais. Importam na DT os processos sociais e institucionais 

onde o empreendedor está. Na criação de trajetória, além desses processos, também importam 

os sócio-cognitivos, o que possibilita maior atuação do ator na criação de coisas novas. Há, 

portanto, diferença na forma como as relações humanas são tratadas nas duas abordagens.  

 

As relações humanas não têm destaque algum na visão da dependência de trajetória, 

sendo tratadas como apenas algo natural ou como um recurso entre tantos outros. Na 

criação de trajetória, as relações humanas são entendidas como essenciais para a 

inovação e a quebra de paradigmas (BITTENCOURT; OLIVEIRA, 2014, p. 357).  

 

A CT tem em comum com a DT que o passado influencia as escolhas futuras, mas 

diferente desta última não o considera como determinante e atribui aos atores sociais o papel 

ativo na trajetória, podendo estes encontrar resistência e inércia na criação de novos caminhos 

(GARUD; KARNØE, 2000).  

 Bittencourt e Oliveira (2014, p. 357) defendem a complementaridade dessas duas 

abordagens, pois em uma organização sempre “haverá processos dependentes da trajetória e 

processos oriundos da criação de trajetória, convivendo e oportunizando aprendizados por 

meio dos eventos críticos”. Nas duas abordagens, é importante o resgate histórico e o 

levantamento dos eventos críticos, pois são eles que explicarão onde houve determinantes 

passados para escolhas futuras, sejam estas mudanças incrementais ou radicais.   

 No setor público, há várias formas de inovar e todas elas têm por intenção resolver 

problemas ou suprir necessidades. Bekkers, Edelenbos e Steiyn (2011, p. 6, tradução nossa) 

explicam que, no setor público, a necessidade de inovação pode ser conceituada como “a 

busca de novas ideias e conceitos, tecnologias, técnicas e métodos, formas, sistemas e 

procedimentos para criar interações significativas entre o governo e a sociedade, a fim de lidar 
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com uma série de desafios sociais”.
13

 O desafio da inovação no setor público é interagir com 

todos os tipos de atores na sociedade, incluindo cidadãos, empresas, atores governamentais e 

não governamentais (BEKKERS; EDELENBOS; STEIJN, 2011). 

 Para conceituar um problema, Subirats (1992) afirma ser uma situação que deixa os 

atores insatisfeitos, tratando-se de uma discrepância entre aquilo que é e aquilo que se gostaria 

que fosse. Subirats et al. (2010) enfatizam a importância da percepção dos atores para 

construção do problema, como se observa no trecho a seguir: 

 

Um problema é uma construção coletiva e como uma construção associa-se a 

percepções, representações, interesses e valores dos atores envolvidos em uma 

situação. Por isso, é necessário considerá-lo como uma realidade social situada no 

tempo e espaço, sendo portanto fruto de uma construção histórica (SUBIRATS; 

KNOEPFEL; LARRUE; VARONNE, 2010, p. 128). 

 

 Este entendimento de problema como algo construído pelos atores é uma visão da 

abordagem cognitiva que entende as políticas públicas “como matrizes cognitivas e 

normativas, constituindo sistemas de interpretação do real, no interior dos quais os diferentes 

atores públicos e privados poderão inscrever sua ação” (MULLER; SUREL, 2002, p. 44). 

Como construção social, podem existir diferentes visões acerca do problema assim como 

diferentes soluções (SUBIRATS, 1992).  

 Para Subirats et al. (2010) toda política pública aponta a resolução de um problema 

público reconhecido como tal na agenda governamental. Representa, pois, a resposta do 

sistema político-administrativo a uma situação da realidade social julgada politicamente como 

inaceitável. Nesta mesma linha de pensamento, Lascoumes e Galès (2012, p. 141) afirmam 

que “um problema torna-se público a partir do momento em que os atores sociais estimam que 

algo deve ser feito para mudar uma situação”. 

 Para Muller e Surel (2002), a gênese de uma ação pública pode ser dividida em três 

processos para fins de análise: problematização dos fenômenos sociais; inscrição formal na 

agenda e influência das janelas políticas. Tanto para Muller e Surel (2002) como para Subirats 

et al. (2010) a análise do nascimento de uma política pública deve se iniciar pela compreensão 

do fenômeno social que está sendo problematizado, levando-se em consideração a percepção 

do problema pelos atores. 

                                                           
13

  “The need for public innovation can be defined as the search for new ideas and concepts, technologies, 

techniques and methods, forms, systems and procedures to create meaningful interactions between the 

government and society in order to deal with a number of societal challenges”. 
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 Lascoumes e Galès (2012) fazem a distinção entre fatos sociais, problema público e 

problema político. Os fatos sociais são espontâneos, tratando-se de experiências ordinárias, mas 

que também podem ser representadas por meio de laudos técnicos dos dados. O importante é 

salientar que para os autores fatos sociais existem independentemente de mobilizações sociais.  

 Já uma situação pode ser vista como um problema público quando, por meio de 

mobilização, os atores sociais conseguem inscrevê-la no espaço público, reconhecendo que 

algo deve ser feito para mudar a situação em que se encontram. Entretanto, nem todo 

problema público é inscrito na agenda. A inscrição do problema na agenda de ação do poder 

público torna o problema público em problema político (LASCOUMES; GALÈS, 2012).  

 Em outras palavras, quando a solução almejada para o problema público só pode ser 

dada pelo poder público tem-se um problema político. Há neste último caso o reconhecimento 

de que apenas o Estado pode tomar providências, como explicam Lascoumes e Galès (2012): 

 

Um problema torna-se público a partir do momento em que os atores sociais 

estimam que algo deve ser feito para mudar uma situação. Ele torna-se político a 

partir do momento em que a solução almejada só pode ser dada pelo poder público. 

O apelo à intervenção do Estado visa, então, a tomada de providências sobre uma 

questão até então ignorada, ou ainda que a transformação da ação pública em 

andamento seja questionada por sua insuficiência ou suas orientações [...] 

(LASCOUMES; GALÈS, 2012, p. 141-142). 

 

 Lascoumes e Galès (2012) enfatizam que é necessário dissociar as dimensões fato 

social, problema público e problema político para análise, mesmo que elas sejam dimensões 

em interação. Além disso, ressaltam que se pode passar de um fato social diretamente para um 

problema político, sem que haja necessariamente a mobilização dos atores da sociedade para 

que o problema se torne público.  

 Como exemplo, trazem uma situação ocorrida na França onde especialistas em saúde 

pública conseguiram que medidas legislativas fossem trabalhadas pelo Estado para 

sensibilizar a sociedade sobre a nocividade do tabaco. Explicam os autores que a construção 

do tabagismo como um problema político não aconteceu por meio de reivindicações sociais, 

mas foi uma construção do aparelho estatal. Em casos como esse, passa-se do fato social para 

um problema político (LASCOUMES; GALÈS, 2012). 

 Quando um problema satisfaz algumas condições, torna-se mais provável sua entrada 

na agenda. Para analisar em maior profundidade um problema público, Subirats et al. (2010) 

sugerem quatro dimensões operacionais de análise, conforme o Quadro 7. 
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Quadro 7 – Dimensões operacionais de análise 
Dimensão Descrição 

Intensidade do problema 
Diz respeito ao grau de importância do problema, tanto a nível individual como 

coletivo. 

O perímetro (ou 

audiência) do problema 

Por perímetro do problema entende-se a extensão ou alcance de seus efeitos 

negativos sobre os diferentes grupos sociais, a localização geográfica de tais 

efeitos negativos e o desenvolvimento do problema no tempo. 

A novidade do problema 

Alguns problemas são novos e outros são crônicos. Alguns autores sugerem que 

problemas novos mobilizam com maior facilidade a opinião pública, levando 

atores públicos e privados a intervir. 

A urgência do problema A noção de urgência faz referência à noção de crise conjuntural. 

Fonte: Adaptado de Subirats et al. (2010). 

 

 De acordo com Subirats (1992), devem-se analisar as seguintes questões: o tema em 

questão alcança a proporção de crise e não pode mais ser ignorado; provoca situações 

emotivas que chamam atenção dos meios de comunicação; adquire importância global; afeta o 

poder público diretamente; se conecta com tendência ou valores da moda? Quando um 

problema entra na agenda (agenda setting), ou seja, o problema é identificado, definido e 

construído, tem-se segundo Muller e Surel (2002), as condições para a gênese da ação 

pública.  

 A agenda é importante no início do processo de inovação organizacional porque é a 

partir dela que a motivação inicial é gerada para que uma organização inove. Geralmente, essa 

motivação vem da diferença entre a situação atual e a situação que se deseja para organização. 

Mas, por vezes, uma inovação organizacional é adotada mais porque se soube que uma 

determinada inovação existe e isso gerou uma necessidade organizacional do que pela 

resolução do problema em si. Ou seja, o indivíduo pode tomar consciência de uma inovação e, 

a partir disso, uma necessidade que não existia anteriormente passa a ser criada (ROGERS, 

1983). 

 Neste sentido, um aspecto interessante ressaltado por Kingdon (2006) diz respeito à 

ordem em que as coisas acontecem. Não necessariamente se identifica o problema para depois 

se pensar nas soluções, ou seja, “a defesa de soluções frequentemente precede à atenção aos 

problemas aos quais são associadas” (KINGDON, 2006, p. 240).  

 Sobre a emergência de questões específicas na agenda, Fuks (2000) afirma que essa 

ascensão se explica mais pela dinâmica social e política do que pelo problema e 

características do problema em si. A arena em que os atores se encontram é mais importante 

para determinar a entrada de um problema na agenda do que o próprio problema.  

Subirats et al. (2010) apresentam cinco processos que explicam como um problema 

pode entrar na agenda política: midiatização, mobilização ou iniciativa externa, oferta política 
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ou competência eleitoral, antecipação interna e ação corporativa silenciosa. Tais processos 

estão resumidos no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Processos de inclusão na agenda política 
Processos Descrição 

Midiatização 

Nesse processo, a mídia (imprensa escrita, rádio, televisão e Internet) atua na conversão de 

um tema de interesse social em uma problemática que chamará atenção dos atores públicos e 

partidos políticos. Estes, por sua vez, se (re)apropriam do tema, fazendo valer suas ideias e 

programas políticos sobre o mesmo, promovendo o debate político. 

Mobilização 

ou iniciativa 

externa 

Para esse processo é importante a participação dos atores organizados para atrair outros atores 

como a sociedade civil e políticos para o problema social que entendem ser objeto de 

intervenção do poder público. Nesse processo, “parte-se da hipótese de que a agenda política 

é estruturada como uma resposta às demandas sociais claramente articuladas por grupos de 

pressão e movimentos sociais” (SUBIRATS et al., 2010, p. 142).  

Oferta 

política ou 

competência 

eleitoral 

Supõe que os partidos políticos e outras organizações não pretendem apenas reagir às 

demandas sociais e articuladas. Nesse processo, os próprios atores públicos tomam a 

iniciativa para resolver o problema em questão. Portanto, cabe aos atores a definição de 

questões públicas e a agenda política é estabelecida em função dos temas escolhidos por eles. 

Antecipação 

interna 

Nesse modelo, considera-se que os atores administrativos e as autoridades públicas estão em 

melhor posição para identificar desajustes entre as ações estatais atuais e os problemas sociais 

ainda não resolvidos. Por conhecer as políticas vigentes, estariam melhor preparados para 

sugerir os temas da agenda política. 

Ação 

corporativista 

silenciosa 

Quando a agenda política é influenciada por grupos particulares e que defendem seus 

interesses a curto prazo, mantendo, introduzindo ou evitando que algum problema seja 

considerado na agenda. 

Fonte: Adaptado de Subirats et al. (2010). 

 

 Ressalta-se que a inclusão na agenda não necessariamente ocorre por meio de apenas 

um processo, sendo mais comum uma combinação entre eles. A decisão de adotar uma 

inovação ocorre, segundo Rogers (1983) depois que atores sociais consideram a agenda e a 

convergência entre problema e inovação, buscando informações e planejando como ocorrerá a 

adoção. 

 Ainda no contexto social e político, é provável que existam barreiras e indutores à 

inovação. Pesquisas brasileiras foram desenvolvidas a fim de identificar indutores e barreiras 

à inovação no setor público, tais como a de Brandão (2012) e Bueno (2015). Brandão (2012) 

apresentou alguns indutores e barreiras apontados em sua pesquisa com dirigentes de 

organizações públicas federais brasileiras dos setores da educação, previdência, saúde e 

outros. Os principais indutores e barreiras apontados são apresentados respectivamente:  

 

[...] apoio político; intercâmbio de conhecimentos e experiências; perfil 

diversificado da equipe; disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros; 

gestão estratégica de informações; crises como oportunidades; características da 

liderança; comprometimento com o serviço público; rotatividade de dirigentes; 

capacitação da equipe e dos dirigentes; requisitos legais e estratégia de inovação. 

[...] dificuldade de articulação intersetorial; restrições legais; estrutura 

organizacional verticalizada; resistência à inovação e aversão ao risco; baixa 
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capacidade técnica dos estados e municípios; rotatividade de dirigentes; diversidade 

social, cultural e econômica do país; recursos orçamentários e financeiros limitados 

e falta de incentivos à inovação (BRANDÃO, 2012, p. 178). 

 

 De acordo com Damanpour e Schneider (2008), algumas barreiras pra inovar no setor 

público são a falta de incentivos, o financiamento insuficiente, as pressões de curto prazo 

associadas à política e à reeleição e a necessidade de apoio público. Já Bueno (2015), por 

meio da percepção de agricultores familiares, investigou os aspectos inovadores da 

implementação do PNAE em Sorocaba-SP. Como fatores indutores, concluiu que a própria 

regulamentação federal e a pressão social por meio de fóruns e audiências públicas criaram a 

necessidade da inclusão dessas cooperativas no PNAE. Por outro lado, as principais barreiras 

foram: baixa articulação entre os agentes do processo, conhecimento parcial da legislação, 

estrutura inapropriada das escolas e ausência de equipamentos adequados para o manuseio 

dos produtos (BUENO, 2015).  

 Tanto para Bueno (2015) quanto para Brandão (2013), a questão legal pode funcionar 

como um indutor ou uma barreira à inovação. Neste sentido, Silva (2013) afirma que a cultura 

burocrática, a aversão ao risco, a delimitada autonomia e o contexto institucional-legal são 

barreiras que dificultam o desenvolvimento de inovações no setor público brasileiro. Outra 

barreira relevante é a descontinuidade de uma política inovadora. Farah (1997) aponta que a 

descontinuidade administrativa muitas vezes tem como consequência a descontinuidade da 

iniciativa inovadora.  

 

Tal descontinuidade decorre da permanência de mentalidade imediatista de caráter 

político-eleitoreiro, segundo a qual se trata de destacar a marca de cada 

administração pela negação radical de tudo que foi implantado pela administração 

precedente. Assim, ainda constitui um desafio para a administração subnacional a 

maior de todas as inovações: a continuidade de bons programas vindos de governos 

anteriores, o que talvez viesse assinalar não uma reforma, mas uma verdadeira 

revolução na tradição político-administrativa brasileira (FARAH, 1997, p. 155). 

 

 Essa descontinuidade provoca a interrupção de programas considerados inovadores a 

cada mudança de governo. 

 

4.2.2 Ator social  

 

 Segundo Rogers (1983), um ator social possui conhecimento de uma inovação quando 

adquire consciência da sua existência. A exposição do ator social à inovação não garante que 
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esse estado de consciência seja alcançado. Portanto, a consciência da inovação só existirá 

quando um ator social reconhece na ideia uma forma nova de atender às suas necessidades, 

crenças e valores. 

Os indivíduos geralmente tendem a se expor a ideias que estão de acordo com seus 

interesses, necessidades ou atitudes existentes. Nós, conscientemente ou 

inconscientemente, evitamos mensagens que estão em conflito com nossas 

predisposições. Essa tendência é chamada de exposição seletiva. [...] A exposição 

seletiva e a percepção seletiva atuam como persianas particularmente apertadas nas 

janelas de nossas mentes, no caso de mensagens de inovação, porque essas ideias 

são novas. Não podemos ter atitudes e crenças consistentes e favoráveis sobre ideias 

que não encontramos anteriormente (ROGERS, 1983, p. 166, tradução nossa). 
14

 

  

 As predisposições individuais podem ajudar a explicar a adoção de uma inovação, tais 

como: a empatia, ou seja, a capacidade que o indivíduo possui de se projetar no outro; o 

dogma, isto é, o conjunto de crenças que são fortemente mantidas pelo indivíduo; a 

racionalidade, conceituada como uso dos meios eficazes para atingir um determinado fim; a 

inteligência e a motivação por alcançar algo melhor (ROGERS, 1983). Com base no estudo 

que realizaram, Damanpour e Schneider (2008) concluíram que as características pessoais dos 

gestores públicos, como uma atitude pró-inovação e orientação política, desempenham um 

papel crucial na adoção da inovação.  

 Além das predisposições, o sistema social onde este ator se insere é importante para 

compreender como a estrutura (formal e informal) afeta a adoção de inovações. Toda 

inovação ocorre dentro de um sistema social, como afirma Rogers (1983, p. 24, tradução 

nossa): “o sistema social constitui uma fronteira dentro da qual a inovação se difunde”.
15

 

Compõe esse sistema social os grupos formais e informais.  

 A análise das estruturas formal e informal possibilita prever comportamentos desses 

atores, reduzindo as incertezas. A estrutura formal oferece regularidade, padronizando e 

oferecendo estabilidade ao comportamento humano (ROGERS, 1983). Sobre a estrutura 

formal, Lewis, Considine e Alexander (2011) afirmam que a forma que os atores se 

relacionam com a inovação está associada às posições que ocupam dentro de uma estrutura 

organizacional.  

 

                                                           
14

  “Individuals generally tend to expose themselves to ideas that are in accordance with their intereST, needs, or 

existing attitudes. We consciously or unconsciously avoid messages that are in conflict with our 

predispositions. This tendency is called selective exposure. [...] Selective exposure and selective perception 

act as particularly tight shutters on the windows of our minds in the case of innovation messages, because 

such ideas are new. We can not have consistent and favorable attitudes and beliefs about ideas that we have 

not previously encountered”. 
15

  “The social system constitutes a boundary within which an innovation diffuses”. 
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Aqueles em posições mais seniores têm um status organizacional mais alto, exercem 

maior poder formal e têm acesso a mais recursos. Diferenças importantes também 

serão provavelmente encontradas entre políticos e burocratas, já que seus papéis 

refletem, respectivamente, os braços políticos e administrativos do governo. Assim, 

embora a inovação seja vista como resultado das interações entre os atores, 

moldadas pelas estruturas institucionais em que elas habitam, espera-se que a 

posição e a classificação desempenhem um papel na estruturação dessas interações 

e, portanto, na inovação (LEWIS; CONSIDINE; ALEXANDER, 2011, p. 109-110, 

tradução nossa).
16

 

 

 Em estudo realizado com burocratas (prefeitos, diretores, gerentes e coordenadores) e 

políticos de 11 municípios do estado de Vitória, Austrália, foi possível concluir que os atores 

investigados construíram sua própria compreensão cognitiva de inovação e que esta 

compreensão era reflexo da sua posição, do papel que desempenhavam e da cultura do 

governo que participavam (LEWIS; CONSIDINE; ALEXANDER, 2011). 

 Por meio da estrutura formal é possível saber quem se relaciona com quem levando em 

conta suas posições, mas com as redes é possível avaliar as interações entre atores influentes e o 

poder informal que resulta dessas interações e é capaz de moldar significativamente um 

determinado sistema político. Assim, Lewis, Considine e Alexander (2011) e Rogers (1983) 

chamam atenção para que a análise de como a estrutura afeta a inovação leve em conta papéis e 

posições institucionais dos atores, mas também as redes interpessoais. 

 Sobre essas redes, Bekkers, Edelenbos e Steijn (2011) explicam que no setor público 

uma qualidade na relação entre os atores permite um fluxo de ideias, conhecimentos e 

experiências que impactam no processo de inovação. É necessário que exista uma confiança 

entre os atores da rede para que exista um compartilhamento de conhecimento e informações. 

“Em situações em que há confiança, haverá maiores níveis de confiança em outros atores, e o 

fluxo de informações e a disposição para trocar informações provavelmente serão maiores 

também” (BEKKERS; EDELENBOS; STEIJN, 2011, p. 26, tradução nossa).
17

  

 Para Lewis, Considine e Alexander (2011), as redes funcionam como meios que 

facilitam o intercâmbio de informações dentro das organizações e do governo. Esse tipo de 

ligação oferece oportunidades de aprender novas formas de conhecer as coisas, corroborando 

o que Rogers (1983) fala sobre a primeira etapa da decisão de inovação, o conhecimento. A 

                                                           
16

  “Those in more senior positions have a higher organizational status, wield more formal power and have 

access to more resources. Important differences are also likely to be found between politicians and 

bureaucrats, since their roles reflect, respectively, the political and administrative arms of government. So, 

while innovation is viewed as an outcome of interactions among actors, shaped by the institutional structures 

they inhabit, role and rank are also expected to play a part in structuring those interactions and hence, 

innovation”. 
17

  “In situations where there is trust, there will be greater levels of confidence in other actors and the flow of 

information and willingness to exchange information is likely to be greater as well”. 
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capacidade de um governo inovar pode ser associada à presença de redes fortes. A 

participação de seus membros em conferências ou associações profissionais pode ser um 

catalisador para aprender e inovar no setor público, fortalecendo redes externas (LEWIS; 

CONSIDINE; ALEXANDER, 2011). 

 Lewis, Considine e Alexander (2011) explicam que a participação do líder em uma 

rede favorece o processo de inovação e apresentam três variáveis de rede que funcionam 

como antecedentes da inovação: o contato com um político de outro governo; o contato com 

alguma organização da comunidade; e o acesso a informações estratégicas. Inclusive, vale 

salientar que no estudo que realizaram, o acesso às informações foi um elemento significativo 

para os governos inovarem. 

 

Os resultados mostram claramente que a forma como você concebe a inovação, a 

posição que você ocupa e com quem se comunica são todos importantes para 

determinar se você é considerado um inovador. No entanto, os relacionamentos de 

rede são os mais importantes indicadores do status de inovador. [...] essas 

descobertas se encaixam na visão de que os inovadores são aqueles que são adeptos 

a trabalhar por meio de relacionamentos fora das estruturas formais, a fim de obter 

coisas prontas (LEWIS; CONSIDINE; ALEXANDER, 2011, p. 131). 

  

 Apesar dos canais interpessoais serem melhores alternativas para convencer os atores 

a adotarem a inovação, os canais de comunicação, tais como jornais, rádio e televisão, podem 

atingir as massas permitindo que uma fonte alcance muitas pessoas de uma só vez, sendo 

rápidos e eficientes. É importante distinguir entre a fonte da mensagem e o canal que a 

carrega. A fonte pode ser um indivíduo ou organização enquanto o canal é o meio pelo qual a 

mensagem chega ao receptor e pode ser um canal interpessoal ou de massa (rádio, televisão, 

jornais, Internet) (ROGERS, 1983).  

 

4.2.3 Características da inovação 

 

  Estudos realizados tanto por pesquisadores internacionais quanto nacionais, segundo 

Damanpour e Schneider (2008), apontam que um dos interesses de pesquisa sobre o tema 

inovação no setor público é compreender as características da inovação. Todavia, são escassas 

as pesquisas que desejam compreender as características da inovação como preditores da 

adoção (DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2008).  

 Para Damanpour e Schneider (2008), a adoção de uma inovação é influenciada 

também pelas características da própria inovação. Muitas dessas características são extraídas 
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de estudos sobre difusão de inovação e são características percebidas pelo adotante individual, 

uma vez que, segundo esses autores, o estudo de difusão examina principalmente a adoção de 

inovação por tomadores de decisão individuais.  

 Dentre as diferentes características que uma inovação possui, Damanpour e Schneider 

(2008) avaliaram três características de práticas de governos municipais dos Estados Unidos: 

os custos, visto como o gasto financeiro; a complexidade, vista como a dificuldade de 

implementação; e o impacto visto como o impacto positivo ou negativo no desempenho do 

governo. Esses autores concluíram que o custo e a complexidade da inovação não inibem sua 

adoção no setor público, como pensavam inicialmente. 

 Outras características frequentemente observadas em prêmios de inovação na gestão 

pública no contexto internacional, de acordo com Borins (2001), foram: as inovações são 

holísticas; fazem uso de novas tecnologias da informação; incorporam melhorias de processo; 

capacitam os cidadãos; realizam parcerias com o setor privado; e têm gerentes de nível médio 

ou funcionários da linha de frente como iniciadores. Suas pesquisas também confirmaram que 

as inovações são muito mais uma resposta aos problemas internos ou oportunidades do que 

respostas às crises. Além disso, resultam de um planejamento, convergindo com a visão de 

Koch e Hauknes (2005) e Jacobi e Pinho (2006). 

 No contexto brasileiro, Farah (1997) apresentou algumas características de programas 

e ações de governos municipais e estaduais inscritos no Programa Gestão Pública e 

Cidadania, como a disseminação e o compartilhamento entre o poder público e outras 

instâncias. Esse programa foi criado no ano de 1996 pela Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela Fundação Ford, 

com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Seu 

objetivo consiste em identificar, divulgar e premiar iniciativas inovadoras dos governos 

estaduais, municipais e organizações indígenas (FARAH, 1997).  

 Spink (2003a), assim como Farah (1997), também se preocupou em analisar o 

Programa Gestão Pública e Cidadania. De acordo com Spink (2003a), o Programa utilizou 

para analisar as políticas públicas dos programas, projetos ou atividades inscritas no Prêmio 

Anual as seguintes considerações: 

 

Representam mudanças substantivas, qualitativamente ou quantitativamente, em 

relação às práticas anteriores; permitem ou apontam maneiras para que a experiência 

possa ser seguida por outros e transferida a outras regiões e jurisdições; ampliam ou 

consolidam formas de acesso e diálogo entre a sociedade e suas agências públicas; 

utilizam recursos de maneira responsável e estimulam práticas autônomas que 

possam vir a ser autossustentadas (SPINK, 2003a, p. 2). 
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 Esta Tese optou por selecionar algumas características de inovação no setor público 

que foram apresentadas ao longo do referencial teórico, sobretudo na primeira seção que trata 

dos conceitos de inovação e nesta última, para orientar a identificação das características das 

políticas implementadas pelos municípios de Porto Alegre e Recife. 

 Borins (2001) apresentou uma característica importante de inovação no setor público 

observada em programas e projetos candidatos a prêmios de inovação no Canadá, Estados 

Unidos e Inglaterra. Trata-se do que o autor chamou de “empowerment of communities or 

citizens” (BORINS, 2001, p. 8), ou seja, iniciativas empoderadas podem ocorrer de diferentes 

maneiras e para o autor isso inclui desde a consulta aos cidadãos e a comunidade na 

formulação da política até a participação deles na implementação da mesma. Para fins desta 

tese, essa característica da inovação será chamada de empoderamento do cidadão. 

 Outra característica considerada nesta Tese, baseada no que autores como Rogers 

(1983), Koch e Hauknes (2005), Jacobi e Pinho (2006) e Farah (2008b) explicaram e que já 

foi abordado na primeira seção do referencial, foi o contexto. Toda política inovadora 

considera o contexto no qual está inserida e busca oferecer respostas a necessidades 

específicas. Com esta característica é possível avaliar se o contexto influenciou a adoção de 

políticas para atender necessidades e problemas de cada município.  

 Também foi considerada como característica da inovação no setor público a 

disseminação. Uma política pública inovadora também se caracteriza por possuir potencial 

para se disseminar para outras localidades (FARAH, 2008a, 2008b). Carvalho (2012) afirma 

que “a adoção de elementos e práticas políticas já utilizadas e/ou sugeridas por parte de outros 

atores é algo que acontece ao longo da história”, mas o estudo desses processos apenas se 

intensificou nos últimos 30 anos.  

 Já Farah (2008a) explica que quando o mesmo problema é vivenciado por diferentes 

localidades há maior probabilidade de ocorrer a disseminação da política inovadora. Se a 

política ou programa inovador representa uma resposta efetiva ao problema, essa 

política/programa possui particularidades ou características intrínsecas que podem ser um 

atrativo para outras localidades que passem por problemas similares, podendo acontecer a 

disseminação (FARAH, 2008a). 

 Portanto, a disseminação ocorre quando uma nova forma de lidar com os problemas 

públicos é instaurada e percebida por outras localidades, levando-se em consideração o 

contexto no qual a ideia será adotada. No que diz respeito à disseminação, se o problema é 
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particular a uma localidade, o processo inovativo precisa ser específico (modelo 

idiossincrático) e, portanto, possui reduzido potencial de disseminação (FARAH, 2008a, 

2008b). Outro conceito que se confunde com disseminação é o de replicação, mas este não 

considera os aspectos contextuais na implementação da ideia, como explica Farah (2008b): 

 

O termo disseminação é mais adequado a tal abordagem do que o termo replicação. 

Este último sugere a reprodução de um modelo. O termo disseminação, por sua vez, 

sugere uma perspectiva mais horizontal, a qual inclui a seleção ativa e a 

incorporação de ideias e práticas por outros. A perspectiva das melhores práticas-

replicação tende a atribuir um papel passivo à localidade receptora, enquanto a 

perspectiva da inovação-disseminação pretende reconhecer a participação ativa das 

localidades ou municípios adotantes no processo de adoção de inovações e mesmo 

na sua “recriação”, reatualizando a inovação (FARAH, 2008b, p. 114, grifo nosso). 
 

 Entende-se que o fato de a política ser inovadora não torna obrigatório que ocorra a 

disseminação. Contudo, autores como Rogers (1983), Farah (2008b), Spink (2003a) e 

Boehmke et al. (2016) são de acordo que uma inovação pode se disseminar, atraindo atenção 

de outros atores, municípios ou organizações que procuram compreendê-la e adaptá-la. 

 Borins (2001) explica que uma característica frequente nas inovações no setor público 

é que elas são holísticas, pois tentam abordar o problema por diferentes perspectivas, 

oferecem diferentes serviços e/ou envolve diferentes organizações. Por meio de pesquisas que 

realizou, o autor mostra que alguns candidatos ao prêmio de inovação quando questionados 

sobre o que havia de inovador em seus projetos/programas sociais, disseram que buscavam 

lidar com a pessoa como um todo, ao invés de reduzi-la a um problema; ou que seus 

programas se basearam numa compreensão sistêmica do problema. Assim, essa característica 

também foi considerada para analisar os dados. 

 O estudo de Farah (1997) mostrou que as iniciativas inovadoras estudadas traziam 

mudanças nas relações entre: Estado e cidadão, com a participação do cidadão na formulação, 

implementação, controle e avaliação das políticas públicas; Estado e sociedade civil, com o 

envolvimento de novos atores como a comunidade organizada, organizações não 

governamentais e setor privado nas políticas públicas; e Estado e esferas do governo na 

medida em que mesmo se a iniciativa de um programa pertencesse ao ente estadual, os 

municípios eram corresponsáveis. Corroborando com Farah (1997), Borins (2001) 

reconhece como característica da inovação no setor público as parcerias que são realizadas 

com o setor privado. Portanto, esse compartilhamento da política com outros atores e 

instituições para sua implementação foi considerada como característica. 
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 Segundo Rogers (1983), Vries, Bekkers e Tummers (2016), Spink (2003a, 2003b, 

2006), Mulgan e Albury (2003), Koch e Hauknes (2005), Jacobi e Pinho (2006) e Queiroz 

(2009), ao falar sobre inovação no setor público, é importante a percepção de novidade para 

as pessoas que adotaram a política. A novidade é uma característica da política inovadora, 

como foi tratada ao falar sobre os conceitos de inovação na primeira seção do referencial e 

por isso também foi tomada como característica chave para análise. 

 Outra característica da inovação no setor público é que elas são frutos de um 

planejamento, ou seja, de uma visão preconcebida, como explicado por Koch e Hauknes 

(2005), Jacobi e Pinho (2006) e Borins (2001). Além de planejadas, é uma característica cada 

vez mais presente na inovação no setor público o uso ou desenvolvimento de sistemas de 

informação que transformam as operações significativamente dentro da organização, como 

explicou Borins (2001). Portanto, a inovação também pode fazer uso de novas tecnologias 

para transformar suas operações. O Quadro 9 resume as características que foram usadas na 

análise como elementos para identificar quais influenciaram a adoção de políticas inovadoras. 

 

Quadro 9 – Características da inovação no setor público 
(continua) 

Características Descrição Referências 

Empoderamento 

do cidadão 

Participação dos cidadãos na implementação da 

política. 
Borins (2001). 

Contextual 

Considera as especificidades do contexto onde encontra-

se inserida, podendo ocorrer a recriação ou reinvenção 

para sua implementação. Capacidade de a política 

fornecer respostas inovadoras às necessidades locais. 

Rogers (1983), Koch e Hauknes 

(2005), Jacobi e Pinho (2006) e 

Farah (2008b). 

Disseminadora 

Atrai atenção de outros atores (indivíduos ou 

organizações) que tentam entendê-la e adaptá-la às suas 

necessidades. Se o mesmo problema for vivenciado por 

diferentes localidades, isso facilita com que a mesma 

inovação se torne uma solução satisfatória em princípio. 

Rogers (1983), Farah (2008b), 

Spink (2003b) e Boehmke et al. 

(2016). 

Holística 
Considera a visão do todo na forma de resolver um 

problema. 
Borins (2001). 

Compartilhada 

Realiza parcerias com o setor privado para ajudar a 

resolver os problemas; promove diálogo entre os 

diferentes atores do Poder Público e da sociedade civil 

nos diferentes estágios de formação da política pública. 

Farah (1997) e Borins (2001). 

Novidade 

Os indivíduos ou unidade de adoção a percebem como 

nova. Trata-se, portanto, de uma nova forma de resolver 

um problema ou aproveitar uma oportunidade. 

Representa mudança em relação à situação 

anteriormente estabelecida e por isso mesmo também é 

percebida com resistência por alguns atores sociais. 

Rogers (1983), Vries, Bekkers e 

Tummers (2016), Spink (2003a, 

2003b, 2006), Mulgan e Albury 

(2003), Koch e Hauknes (2005), 

Jacobi e Pinho (2006) e Queiroz 

(2009). 

Planejada Resulta mais de um planejamento do que do acaso. 
Koch e Hauknes (2005), Jacobi 

e Pinho (2006) e Borins (2001). 

Tecnológica Faz uso de novas tecnologias da informação. Borins (2001). 

Fonte: Adaptado de Rogers (1983), Borins (2001), Farah (1997, 2008b), Koch e Hauknes (2005), Spink (2003a, 

2003b, 2006), Mulgan e Albury (2003), Jacobi e Pinho (2006), Vries, Bekkers e Tummers (2016), Queiroz 

(2009) e Bueno (2015). 
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 Ressalta-se que uma política inovadora não precisa conter todas essas características 

visto que os conceitos de inovação apresentados priorizam uma ou outra. Porém, todos eles 

afirmaram que uma política pública inovadora precisa essencialmente representar uma 

mudança em relação à situação anteriormente estabelecida e ser percebida como novidade. 

 

4.3 MODELO TEÓRICO 

  

 A partir das leituras sobre inovação no setor público, observaram-se elementos que 

influenciam a adoção de políticas inovadoras, tais como: os eventos críticos, os problemas, as 

necessidades, a agenda, as barreiras, os indutores, o papel do ator político nesse processo, suas 

predisposições individuais, sua posição formal, suas redes interpessoais e as características da 

própria inovação. Esses elementos foram agrupados em categorias maiores, chamada nesta 

tese de influenciadores da adoção de uma política inovadora e que são o próprio contexto 

social e político, o ator social e as características da inovação. 

 Por não encontrar na literatura de inovação no setor público um modelo próprio a 

esclarecer elementos que influenciaram a adoção de uma política inovadora, trabalhou-se um 

modelo teórico nesta Tese que permitisse compreender esse processo. Neste modelo, 

elaborado com base em diferentes autores, entende-se que a adoção de uma política inovadora 

resulta da análise dos três influenciadores explicados anteriormente, ou seja: contexto social e 

político, ator social e características da inovação. A Figura 6 apresenta o modelo teórico. 

 A organização do referencial e da análise por meio desses três influenciadores pareceu 

pertinente ao longo do estudo uma vez que dava liberdade para acrescentar elementos que 

pudessem revelar mais profundamente o que influencia a adoção de uma inovação ao mesmo 

tempo em que lembrava ao leitor que esses elementos não são os únicos. Outros podem 

existir, mas não foram usados nessa investigação. Esses elementos foram, portanto, tomados 

como conceitos sensibilizantes para observar a realidade investigada ao mesmo tempo em que 

não tornasse inflexível esse olhar.  
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Figura 6 – Influenciadores da adoção de uma política pública inovadora 

 
Fonte: Adaptado de Bekkers, Edelenbos e Steiyn (2011), Bittencourt e Oliveira (2014), Borins (2001), Brandão 

(2012), Bueno (2015), Damanpour e Schneider (2008), Farah (1997, 2008b), Garud e Karnøe (2000), Jacobi e 

Pinho (2006), Kingdon (2006), Koch e Hauknes (2005), Lascoumes e Galès (2012), Mahoney (2000), Mulgan e 

Albury (2003), Muller e Surel (2002), Rogers (1983), Lewis, Considine e Alexander (2011), Spink (2003a, 

2003b, 2006), Subirats (1992), Subirats et al. (2010) e Vries, Bekkers e Tummers (2016). 

 

 Defende-se que a adoção de uma política inovadora no setor público leva em 

consideração, pelo menos, esses três influenciadores do modelo, mesmo que não abarque 

todos os elementos presentes em cada um deles.  

Qual a influência do 

contexto social e 

político na adoção da 

inovação? 

 

- Eventos críticos 

- Necessidade 

- Problemas 

- Agenda 

- Barreiras/Indutores 

- Indutores 

 

Qual a influência das 

características da política 

na sua adoção? 

 

- Empoderamento 

- Contextual 

- Disseminadora 

- Holística 

- Compartilhada 

- Nova 

- Planejada 

- Tecnológica 

- Interativa 

Qual a influência do ator social na adoção da inovação? 

 

- Predisposições individuais 

- Posição formal. 

- Redes interpessoais. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Para compreender como o contexto social e político, os atores públicos e as 

características das políticas influenciaram sua adoção em Porto Alegre e Recife foi necessário 

fazer uso de dados de natureza qualitativa. As pesquisas qualitativas tendem a fazer uso de 

estratégias indutivas, como explica Flick (2009, p. 21): “a pesquisa está cada vez mais obrigada 

a utilizar-se das estratégias indutivas. Em vez de partir de teorias e testá-las, são necessários 

‘conceitos sensibilizantes’ para a abordagem dos conceitos sociais a serem estudados”.  

 Nesta Tese, o modelo dos influenciadores da adoção não foi construído com o objetivo 

de ser testado, mas sim de orientar a análise dos dados para compreender a realidade 

investigada sobre os elementos que influenciam a adoção de inovação no setor público. 

Assim, o modelo teórico apresentado no referencial foi usado como um guia para refletir 

sobre os dados da pesquisa e organizá-los, ao mesmo tempo em que se atentava para outros 

elementos que pudessem surgir do campo empírico e não fossem abordados no modelo. 

Porém, após comparar os resultados de Porto Alegre e Recife, o modelo dos influenciadores 

foi apresentado como contribuição da Tese e este poderá ser testado em outras pesquisas 

acadêmicas sobre inovação no setor público, pois é fruto tanto de uma reflexão teórica como 

de uma análise empírica. 

 Esta pesquisa se trata de um estudo de caso qualitativo uma vez que se busca a 

compreensão de um objeto de estudo em sua complexidade (elementos que influenciam a 

adoção de políticas públicas de bem-estar animal), em dois casos particulares (os municípios 

do Recife e de Porto Alegre). Portanto trata-se de um objeto de estudo bem delimitado, 

levando em conta seu contexto natural, na perspectiva de diferentes atores. 

 Em um estudo de caso, os procedimentos metodológicos são descritivos e há um 

enfoque indutivo na coleta e análise dos dados. Para Godoy (2010, p. 121), “o estudo de caso 

deve estar centrado em uma situação ou evento particular cuja importância vem do que ele 

revela sobre o fenômeno objeto da investigação”. Há vários tipos de estudos de caso 

qualitativos, sendo este um estudo de caso interpretativo, no sentido em que explica Godoy 

(2010, p. 124): 

 
O estudo de caso interpretativo, além de conter uma rica descrição do fenômeno 

estudado, busca encontrar padrões nos dados e desenvolver categorias conceituais 

que possibilitem ilustrar, confirmar ou opor-se a suposições teóricas. É fundamental 

que o pesquisador obtenha um grande número de informações que lhe possibilite 

interpretar ou teorizar sobre o fenômeno. O nível de conceitualização e abstração 

obtido pode ir de simples sugestões de relacionamentos entre varáveis até a 

elaboração de uma teoria. 
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 Em relação à ética na condução deste trabalho, como explica Schwandt (2006, p. 207), 

“compreender o que os outros estão fazendo ou dizendo e dar forma pública a esse 

conhecimento envolve compromissos morais e políticos”. Compreende-se que a realização de 

uma pesquisa é mais do que a produção do conhecimento, possuindo implicações sobre o 

mundo e os sujeitos pesquisados.  

 Assim, toda entrevista foi consentida pelos sujeitos pesquisados que assinaram o termo 

de consentimento para participação desta pesquisa disponível no Apêndice D. As entrevistas 

foram transcritas e enviadas por e-mail ou via WhatsApp para todos os participantes que 

deram seu contato. Foi lembrado aos entrevistados que o sigilo dos seus nomes estava 

garantido, assim como sua participação na pesquisa poderia ser interrompida. Os participantes 

tiveram prazo de uma semana para se retirar da pesquisa ou mudar/acrescentar alguma 

informação após o envio da transcrição. Apenas um entrevistado pediu que fossem tirados do 

texto os vícios de linguagem.  

 É obrigação do pesquisador sempre manter o exercício da reflexividade na condução 

da pesquisa, e além da comunidade acadêmica, a sociedade deve receber retorno sobre o 

trabalho. Nesta tese, busca-se apresentar formas de os governos subnacionais mudarem a 

realidade social de animais domésticos, oferecendo serviços que os tutores carentes não 

possam pagar. 

 

5.1 COLETA DE DADOS: ENTREVISTAS E PESQUISA DOCUMENTAL 

 

 A fase de coleta de dados foi organizada em duas etapas: imersão no campo, com a 

realização de entrevistas, e a pesquisa documental. Como bem explica Sampieri, Collado e 

Lucio (2013, p. 416) “as etapas são, na verdade, ações que realizamos para atingir os 

objetivos da pesquisa e responder as perguntas do estudo e que se justapõem”. 

 A pesquisa documental foi realizada no decorrer da Tese, conforme se encontravam 

documentos de ordem legal (leis e decretos) na Internet referentes às secretarias e notícias 

divulgadas pelas prefeituras. Outros documentos foram coletados em campo, diretamente com 

os atores públicos. A pesquisa documental serviu principalmente para identificação dos 

eventos críticos assim como descrição das atividades das secretarias. 

 As entrevistas foram realizadas nos meses de março, abril e outubro de 2018. 

Considerou-se o fato de 2018 ser um ano eleitoral e alguns atores públicos investigados 

estariam concorrendo a cargos políticos. Portanto, esses atores foram investigados nos meses 

de março e abril. A imersão da pesquisadora em campo foi fundamental para ter contato com 
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a realidade investigada. Ambas as secretarias, SEDA-REC e onde funcionava a antiga SEDA-

POA (atual CDA da SMAMS), foram visitadas, assim como os hospitais gerenciados por 

elas: o Hospital Veterinário do Recife (HVR) e a Unidade de Saúde Animal Vitória (USAV).  

 A pesquisadora foi inicialmente a Recife, devido a uma questão de proximidade 

geográfica, ficando 3 dias em campo durante o mês de março de 2018 e 2 dias em outubro de 

2018. Já em Porto Alegre, a presença em campo foi durante 5 dias do mês de abril de 2018 e a 

pesquisadora acompanhou o trabalho dos protetores no Parque da Redenção, uma política 

chamada BrechoCão oferecida pela antiga SEDA-POA e continuada com a CDA. Já em 

Recife o CVA também foi visitado uma vez que as primeiras políticas de controle 

populacional realizadas pela SEDA-REC fizeram uso desse espaço. A intenção era que a 

pesquisadora pudesse conhecer as políticas implementadas assim como o espaço onde eram 

realizadas e fazer contatos para entrevistar os atores públicos, os protetores e tutores. 

 Para atender cada objetivo específico apresentado na introdução, foram consideradas 

as técnicas de coleta de dados e as fontes descritas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Objetivos específicos, técnicas de coleta e fontes 
Objetivos específicos Técnicas de coleta Fontes 

Descrever o contexto social e político em que as 

políticas para cães e gatos surgiram nos dois 

municípios. 

Pesquisa documental, 

entrevistas semiestruturadas 

e abertas. 

Documentos, atores 

públicos, protetores e 

tutores. 

Analisar como os atores públicos influenciaram a 

adoção de políticas para animais domésticos 

Entrevistas semiestruturadas 

e abertas. 

Atores públicos e 

protetores. 

Identificar quais características inovadoras das 

políticas influenciaram sua adoção pelo município. 

Entrevistas semiestruturadas 

e abertas. 

Atores públicos, 

protetores e tutores. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e abertas durante a imersão da 

pesquisadora em campo, totalizando 53 entrevistas: 8 com atores públicos (ex-secretários, 

secretários atuais, coordenadores etc.); 25 com tutores de animais e 20 com protetores 

(pessoas que resgatam animais de rua para disponibilizá-los para adoção), conforme detalhado 

na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Entrevistas realizadas em Recife e Porto Alegre 

Município 
Tipo de 

entrevistado 

Nº de 

entrevistados 

Tempo de entrevistas 

por tipo de entrevistado 

Total por 

município 

Tempo 

total 

Mês da 

coleta 

Recife 

Ator Público   3 4:56:04 

24 10:29:14 

Mar./2018 

Abr./2018 

Out./2018 

Tutores 14 1:55:29 

Protetores   7 3:37:41 

Porto 

Alegre 

Ator Público   5 4:12:44 

29 9:52:38 Abr./2018 Tutores 11 1:14:53 

Protetores 13 4:25:01 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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 Cada um dos entrevistados recebeu um código. Por exemplo: AP01-REC significa 

Ator Público 01 do Recife; T01-REC significa Tutor 01 do Recife; e P01-Recife significa 

Protetor 01 do Recife. Se for AP01-POA, significa Ator Público 01 de Porto Alegre e assim 

por diante. 

 Das oito entrevistas realizadas com atores públicos, três foram entrevistas abertas. De 

acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 426) as entrevistas abertas “se baseiam em 

um roteiro geral de conteúdo e o entrevistador tem toda a flexibilidade para trabalhar com 

elas”. Não só o pesquisador tem flexibilidade, mas os entrevistados possuem maior liberdade 

para falar sobre os pontos que julgam mais relevantes. 

 As entrevistas abertas foram utilizadas com atores públicos que não estavam previstos 

de serem entrevistados em campo e/ou que durante o processo da entrevista conduziram mais 

a entrevista com suas impressões do que foram conduzidos pelas perguntas da pesquisadora. 

Enquanto pesquisadora em formação, entende-se que este último caso ocorra na pesquisa 

qualitativa porque entrevistador e entrevistado influenciam-se mutuamente. Ao chegar em 

cada espaço e ao conhecer cada pessoa, o pesquisador compreende seu papel principal na 

coleta de dados, mas também reconhece a unicidade de cada entrevistado, como bem explica 

Bardin (2011): 

 

O técnico, habituado a trabalhar com material verbal produzido por entrevistas – 

quer seja investigador, analista de conteúdo, psicoterapeuta –, depressa compreende 

que cada entrevista se constrói segundo uma lógica específica. Apoiando os temas, 

conservando-os (manifestando-os ou escondendo-os), há uma organização 

subjacente, uma espécie de calculismo, afetivo e cognitivo, muitas vezes 

inconsciente na medida em que a entrevista é mais um discurso espontâneo do que 

um discurso preparado (BARDIN, 2011, p. 96). 

 

 Em campo, foi possível conhecer novas pessoas que tinham muito a dizer sobre o 

objeto de estudo por meio de suas experiências. Desse modo, algumas pessoas naturalmente 

falaram sobre suas experiências e novas informações e perguntas foram surgindo. Sem 

dúvida, essas foram as entrevistas mais ricas devido ao fato de os atores terem muito a falar 

sobre experiências que a pesquisadora não imaginava encontrar e por isso tais perguntas não 

estavam no roteiro semiestruturado. Essa situação particular ocorreu com três atores públicos: 

dois de Porto Alegre e um do Recife.  

 As entrevistas semiestruturadas foram utilizadas com atores públicos e usuários da política 

e totalizaram 53: 5 com atores públicos e 45 com protetores e tutores. “As entrevistas 

semiestruturadas se baseiam em um roteiro de assuntos ou perguntas e o entrevistador tem a 
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liberdade de fazer outras perguntas para precisar conceitos ou obter mais informações sobre os 

temas desejados” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, 426). Os roteiros utilizados nas 

entrevistas encontram-se no Apêndice E. 

 A maioria das entrevistas ocorreu em campo. Os atores públicos foram entrevistados 

na estrutura administrativa em que trabalhavam ou nos hospitais, com exceção de um ator 

público que por morar em Belo Horizonte optou por WhatsApp. Os tutores foram 

entrevistados nos hospitais enquanto aguardavam atendimento clínico ou cirúrgico para os 

seus animais. Por fim, os protetores do Recife foram entrevistados no hospital, com exceção 

de quatro protetores que foram entrevistados via WhatsApp ou Skype; e os protetores de 

Porto Alegre foram entrevistados no BrechoCão ou na USAV. 

 O tempo de entrevista variou bastante, sendo maior entre os atores públicos e menor 

entre os tutores, conforme se observa na Tabela 13.  

 

Tabela 13 – Tempo de entrevista por tipo de entrevistado 
Cidade Tipo de entrevistado Menor tempo Maior tempo 

Recife 

Atores Públicos 01:11:16 02:03:24 

Protetores 00:09:19 00:53:42 

Tutores 00:03:23 00:17:28 

Porto Alegre 

Atores Públicos 00:37:00 01:06:54 

Protetores 00:07:28 00:36:06 

Tutores 00:03:09 00:12:12 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Essa variação nos tempos de entrevista pode ter várias justificativas. Os atores 

públicos concederam entrevistas em seus locais de trabalho e a maioria teve seu horário 

previamente marcado. Os protetores entrevistados em campo eram pessoas com história na 

causa animal, com bastante informações sobre as políticas e mais articulados na fala. Os 

tutores estavam sempre com seus animais doentes aguardando atendimento, além da maioria 

estar usando o serviço nos hospitais pela primeira vez e serem tímidos.  

 Apesar dessa variação, já era notável a repetição de alguns temas pelos entrevistados, 

atingindo assim o fenômeno da saturação, quando “a partir de certo número de respostas ou 

entrevistas, a temática repete-se, fornecendo cada vez menos novidades” (BARDIN, 2011, p. 

119). Importante ressaltar que todas as entrevistas foram gravadas a fim de garantir a melhor 

qualidade e confiabilidade dos dados. 
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5.2 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 No que diz respeito à técnica de análise foi utilizada a análise de conteúdo, que possui 

um campo de aplicação vasto, além de ser utilizada em diferentes áreas. Conforme trata 

Bardin (2011, p. 37), a análise de conteúdo “é um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações” e visa compreender além dos significados imediatos, buscando ir além das 

aparências. Possui duas funções que podem ser dissociadas: uma função heurística, cuja 

intenção da análise de conteúdo é enriquecer a exploração dos dados; e uma função da 

administração da prova, cuja intenção é verificar hipóteses ou afirmações provisórias 

(BARDIN, 2011). Esta tese situa-se na dimensão de exploração dos dados para compreender 

o objeto de pesquisa. 

 Uma primeira fase do procedimento de análise de conteúdo é o tratamento descritivo 

dos dados, embora seja importante ressaltar que esse tratamento também é inerente a outras 

técnicas de análise. Para Bardin (2011, p. 41), “a descrição analítica funciona segundo 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. A 

descrição pode ser dos significados e dos significantes. No primeiro caso, têm-se como 

exemplo a análise categorial, enquanto que no segundo caso a análise lexical.  

 Para esta Tese, optou-se pela análise de conteúdo do tipo categorial, embora a 

estatística lexical tenha sido utilizada na descrição dos corpora. Sobre lexicologia e estatística 

lexical, afirma Bardin (2011) que a primeira se trata do estudo científico do vocabulário, 

enquanto a segunda consiste no uso de métodos estatísticos que ajude na descrição do 

vocabulário. Ambas são úteis à análise de conteúdo, pois trabalham com unidades de 

significações simples (a palavra), contabilizações de frequência e classificações que podem 

ser usadas nas inferências e comparações dos dados. Para abordar a descrição dos corpora por 

meio da estatística lexical, na Tese foi utilizado o software IRaMuTeQ que será apresentado 

na seção seguinte. 

 Pode-se aplicar a técnica categorial para inferir a partir dos documentos de modo 

semelhante ao que ocorre nas entrevistas. Porém, nas entrevistas, há uma dificuldade de 

análise que precisa ser considerada: o paradoxo em que se encontra o analista de conteúdo. 

Este, com o objetivo de inferir algo representativo dos indivíduos ou grupo social, acaba 

correndo o risco de desconsiderar informações específicas de cada entrevistado. 

 

O analista que lida com esse tipo de material verbal fica rápida e concretamente 

sujeito a um dilema. Pode, certamente, proceder a uma análise de conteúdo clássica, 

com quadro categorial, privilegiando a repetição de frequência dos temas, com 
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todas as entrevistas juntas. [...] Mas, no fim, esta redução deixará na sombra parte da 

riqueza de informação específica desse tipo de investigação. O resultado final será 

uma abstração incapaz de transmitir o essencial das significações produzidas pelas 

pessoas, deixando escapar o latente, o original, o estrutural, o contextual (BARDIN, 

2011, p. 95, grifos do autor). 

 

 O desenvolvimento de uma análise de conteúdo deve ser organizado de forma 

cronológica e em três etapas, segundo Bardin (2011): pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados e interpretações. A pré-análise é a fase de organização da análise, 

tendo por objetivo operacionalizar e sistematizar as primeiras ideias a fim de estabelecer um 

esquema para o desenvolvimento das próximas etapas.  

 Na etapa de pré-análise, o analista deve selecionar os documentos que serão 

analisados; formular as hipóteses e os objetivos; referenciar os índices que serão utilizados 

(códigos e categorias). Esquematicamente como segue na Figura 7: 

 

Figura 7 – Etapa de pré-análise 

PRÉ-ANÁLISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bardin (2011, p. 132). 

  

 A leitura flutuante é a primeira atividade do analista e consiste no primeiro contato 

com os documentos. A partir desse contato, o analista forma suas primeiras impressões. A 

escolha dos documentos trata-se da delimitação do material que será analisado e formará o 

corpus. “O corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos. A sua constituição implica, muitas vezes, escolhas, seleções e 

regras” (BARDIN, 2011, p. 126).  

Leitura “flutuante” 

Escolha de documentos 

Constituição do corpus 

Preparação do material 

Formulação das 

hipóteses e dos 

objetivos 

Dimensão e direções 

de análise 

Referenciação dos índices 

Elaboração dos indicadores 

Regras de recorte, 

categorização, codificação 

Testar as técnicas 

Leitura “flutuante” 

Escolha de documentos 
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 Na formulação das hipóteses e dos objetivos, o analista apresenta suas suposições que 

podem ser confirmadas ao concluir a análise dos dados. Nem sempre tais suposições e 

objetivos são estabelecidos na fase de pré-análise. No caso desta tese, os objetivos foram 

modificados conforme a análise dos dados avançou. Isso é totalmente compreensível em 

análise de conteúdo e explicado por Bardin (2011) em seu modelo de organização da análise. 

Também não foram elaboradas hipóteses, pois a intenção era se atentar muito mais ao que os 

dados revelaram. 

 Na referenciação dos índices e elaboração dos indicadores é preciso ter em mente que 

o índice pode ser a menção a um código ou subcategoria no texto. Pode-se considerar que 

maior será sua importância quanto maior for sua frequência no texto. O indicador pode ser 

entendido como a frequência deste tema. Os códigos utilizados na fase de pré-análise foram as 

palavras e sua frequência foi contabilizada por meio do software IRaMuTeQ, explicado 

posteriormente. 

 A segunda etapa, a exploração do material, trata-se da aplicação do que foi decidido na 

etapa de pré-análise. É nesta fase que ocorrem as operações de codificação e decomposição, 

sendo por isso uma fase longa e cansativa para o analista. Porém, o uso de softwares 

adequados facilita essa fase. Ao codificar um texto, seja em uma análise quantitativa ou 

qualitativa, três escolhas devem ser consideradas: como o texto será recortado (escolha das 

unidades de registro e de contexto); como será realizada a enumeração (escolha das regras de 

contagem); como será realizada a classificação e a agregação (escolha das categorias)? 

(BARDIN, 2011).  

 Para esta tese, o Quadro 11 resume as escolhas realizadas e as devidas justificativas. 

 

Quadro 11 – Codificação dos dados 
Elementos de 

codificação 
Escolhas Justificativa 

Unidade de registro 

(recorte do texto) 
Palavra 

Devido à quantidade de dados resultantes de entrevistas, optou-se pela 

codificação por palavras já que ela pode ser realizada de forma 

automática e precisa pelo software IRaMuTeQ. O software também 

permite que o analista selecione a categoria de palavra que deverá ser 

codificada: substantivos, adjetivos, verbos, advérbios etc. 

Unidade de 

contexto 

(recorte de sentido) 

Segmentos 

de texto 

Ao fazer a codificação por palavra, o software seleciona 

automaticamente os segmentos de texto onde os códigos se encontram. 

Com isso, o analista pode compreender aquele código em seu contexto. 

Regra de contagem 
Índices 

frequenciais 

As saídas do IRaMuTeQ possibilitam comparar os códigos entre os 

corpora, pois apresenta suas frequências e se são estatisticamente 

significantes. 

Classificação 
Categorias 

temáticas 

As classes apresentadas pelo software serão comparadas às categorias 

teóricas que emanaram do referencial. 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Importante esclarecer que tais códigos são também chamados de unidades de registro. 

As unidades de registro podem ser acopladas em categorias, sendo este tipo de técnica de 

análise de conteúdo conhecido como análise categorial. Neste tipo de análise, as unidades de 

registro são classificadas nas diversas “gavetas”, ou seja, categorias, segundo critérios que 

estabeleçam uma ordem na confusão inicial dos dados. Isso também é realizado pelo software. 

Sobre os elementos codificados e as unidades de contexto, Bardin (2011, p. 42) explica: 

 

Quando existe ambiguidade na referenciação do sentido dos elementos codificados, 

é necessário que se definam unidades de contexto, superiores à unidade de 

codificação, as quais, não tendo sido tomadas em consideração no recenseamento 

das frequências, permitem, contudo, compreender a significação dos itens obtidos, 

repondo-os no seu contexto. 

 

 Na etapa de tratamento dos resultados e interpretações é onde o analista faz as 

inferências para atender aos objetivos previstos. A análise de conteúdo precisa do processo de 

inferência, pois trata-se de um instrumento de indução que possibilita investigar as causas a 

partir dos efeitos, como bem explica o trecho a seguir: 

 

Se a descrição (a enumeração das características do texto, resumida após 

tratamento) é a primeira etapa necessária e se a interpretação (a significação 

concedida a estas características) é a última fase, a inferência é o procedimento 

intermediário, que vem permitir a passagem, explícita e controlada, de uma à outra 

(BARDIN, 2011, p. 45, grifo do autor). 

 

 No caso desta tese, deseja-se inferir os elementos que influenciam a adoção de 

políticas inovadoras pelo setor público. Assim, as categorias de análise e seus respectivos 

elementos foram organizados na próxima seção para atingir cada objetivo específico proposto. 

 

5.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 Para elaboração das categorias de análise, partiu-se do modelo apresentado no 

referencial teórico na Figura 6. As categorias de análise foram organizadas em função dos 

influenciadores: contexto social e político; ator social e características da inovação. Os 

elementos que compõem cada influenciador foram tomados como subcategorias. 

 Na literatura, foram observados elementos que podem influenciar a adoção de uma 

inovação com base em diferentes pesquisadores a fim de propor uma abordagem mais 

completa para atender o objetivo geral da pesquisa, qual seja: Compreender elementos que 



88 

influenciaram a adoção de políticas inovadoras para cães e gatos nos municípios de Porto 

Alegre – RS e Recife – PE. 

 Para atender o objetivo específico 1 (descrever o contexto social e político em que as 

políticas para cães e gatos surgiram nos dois municípios), a categoria de análise adotada foi o 

contexto social e político, conforme apresentada no Quadro 12.  

 

Quadro 12 – Categoria de análise: contexto social e político 
Categoria Subcategorias Compreensão para esta Tese 

Contexto 

social e 

político 

Eventos 

críticos 

São as situações que foram determinantes para que os municípios investissem 

em políticas para cães e gatos. Esses eventos podem ser resultantes do 

processo histórico (DT) e/ou do papel ativo dos atores sociais (CT). 

Necessidade e 

problemas 

São as necessidades e problemas dos municípios que apontaram a adoção de 

políticas para cães e gatos como uma solução. 

Agenda 
São as dinâmicas que levaram as políticas para cães e gatos a entrarem na 

agenda governamental. 

Barreiras 
Fatores que dificultaram a adoção de políticas para cães e gatos: resistência; 

recursos orçamentários; falta de apoio político; falta de incentivo etc. 

Indutores 

Fatores que favoreceram a adoção de políticas para cães e gatos: apoio 

político; troca de experiências; recursos orçamentários; legislação; 

características de liderança; pressão social. 

Fonte: Adaptado de Mahoney (2000), Garud e Karnøe (2000), Bittencourt e Oliveira (2014), Bekkers, 

Edelenbos e Steiyn (2011), Subirats (1992), Subirats et al. (2010), Lascoumes e Galès (2012), Muller e Surel 

(2002), Fuks (2000), Brandão (2012) e Bueno (2015). 

 

 O que será observado neste primeiro objetivo são os elementos que os entrevistados de 

cada município mencionaram sobre o contexto de adoção das políticas. Será que para os dois 

municípios, os elementos contextuais que influenciaram a adoção da política inovadora são os 

mesmos?  

 Para atender o objetivo específico 2 (analisar como atores públicos influenciaram a 

adoção de políticas para animais domésticos), a categoria teórica utilizada foi o ator social, 

conforme o Quadro 13: 

 

Quadro 13 – Categoria de análise: ator social 
Categoria Subcategorias Compreensão para esta Tese 

Ator social 

Predisposições 

individuais 

Diz respeito ao tipo de relação que os atores sociais possuem com os 

animais domésticos. 

Posição formal 
Posições institucionais que os atores ocupam que possibilitaram 

conhecer as políticas de bem-estar animal. 

Redes interpessoais 
Posições informais que os atores ocupam por meio de suas redes 

pessoais que permitem conhecer as políticas de bem-estar animal. 

Fonte: Adaptado de Rogers (1983), Lewis, Considine e Alexander (2011) e Bekkers, Edelenbos e Steijn (2011). 

  

 Neste objetivo 2 pretende-se observar como o ator social e o seu conhecimento sobre 

políticas para cães e gatos influenciou a adoção dessas políticas pelos municípios. Algumas 
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questões que podem ser levantadas são: qual o relacionamento dos atores públicos com a 

causa animal? Quais são as redes interpessoais desses atores? Como as informações sobre as 

políticas chegaram até eles?  

 Para atender o objetivo específico 3 (identificar quais características inovadoras das 

políticas influenciaram sua adoção pelo município), a categoria características da inovação foi 

utilizada, conforme o Quadro 14:  

 

Quadro 14 – Categoria de análise: características da inovação 
Categoria Subcategorias Compreensão para esta Tese 

Características 

da inovação 

Empoderamento 

do cidadão 

As políticas para cães e gatos oferecem aos cidadãos condições de 

participar ativamente da implementação das mesmas 

Contextual 
As políticas para cães e gatos buscam resolver problemas e atender 

necessidades dos usuários e dos animais do município. 

Disseminadora 
As políticas para cães e gatos oferecidas por esses municípios chamam 

atenção de outras localidades ou foram inspiradas em outras localidades. 

Holística 

As políticas para cães e gatos priorizam diferentes aspectos: saúde do 

animal, saúde do tutor, posse responsável, adoção, meio ambiente, maus-

tratos entre outros. 

Compartilhada 
As políticas possuem ações compartilhadas com outros atores e 

instituições do setor privado e/ou do setor público. 

Novidade 
As políticas para cães e gatos são percebidas como uma novidade 

oferecida pelo município. 

Planejada 
As políticas para cães e gatos foram frutos de planejamento dos atores 

sociais. 

Tecnológica 
As políticas para cães e gatos fazem uso de tecnologias que facilitam a 

interação com os usuários e melhoram a qualidade de vida dos animais. 

Fonte: Adaptado de Rogers (1983), Borins (2001), Farah (1997, 2008b), Koch e Hauknes (2005), Spink (2003a, 

2003b, 2006), Mulgan e Albury (2003), Jacobi e Pinho (2006), Vries, Bekkers e Tummers (2016), Queiroz 

(2009) e Bueno (2015). 

 

 Por meio do objetivo 3, pretende-se analisar se as características das políticas 

influenciaram sua adoção. A implementação dessas políticas tinha por intenção que elas 

resolvessem um problema ou atendesse às necessidades dos usuários. Sendo assim, quais 

características foram consideradas para atender aos problemas e necessidades que resultaram na 

sua adoção? Essas mesmas características foram elementos importantes nos dois municípios? 

 Assim, por meio dessas três categorias de análise e seus respectivos elementos, foi 

possível comparar os dados de cada município a fim de observar os elementos em comuns que 

influenciam a adoção das políticas para cães e gatos. Para fazer essa comparação geral dos 

dados, o software IRaMuTeQ foi importante na descrição das estatísticas textuais e de cada 

corpus. O software é apresentado brevemente na seção a seguir. 
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5.4 SOFTWARE IRAMUTEQ 

 

 O Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires (IRaMuTeQ), foi o software escolhido para este trabalho por três razões: 

viabiliza análise de dados textuais; serve como ferramenta para realização da análise de 

conteúdo por meio de estatísticas lexicais; e trata-se de um software gratuito e esta tese trata-

se de uma pesquisa sem financiamento por órgãos de pesquisa.  

 O uso do IRaMuTeQ serviu como apoio para organizar os dados devido ao volume de 

material transcrito das entrevistas, automatizando a descrição parcialmente. O apoio do 

software foi essencial para o trabalho de codificação das entrevistas. Foi possível observar as 

palavras mais mencionadas pelos entrevistados e os contextos em que eram faladas, de forma 

sistemática como se propõe a análise de conteúdo. No caso da análise de conteúdo, o uso de 

um software “só é possível se o investigador ou o técnico conhecer suficientemente os dados 

e o seu contexto e se for capaz de explicar esse conhecimento na forma de um programa” 

(BARDIN, 2011, p. 176). 

 Como mencionado anteriormente, usou-se como unidade de codificação as palavras. 

Assim, com base na frequência das palavras, o IRaMuTeQ fez a codificação poupando um 

trabalho fastidioso ao pesquisador que na ausência de apoio computacional teria que fazer a 

codificação manualmente. O software também seleciona os segmentos de texto (ST) em que 

as palavras se encontram para que se possa compreender os diferentes contextos, podendo os 

segmentos serem chamados de unidades de contextos. 

 Como o IRaMuTeQ faz a codificação usando como unidade de registro as palavras, 

isso auxiliou a pesquisadora a sistematizar o processo comparativo do que foi falado pelos 

entrevistados do Recife e de Porto Alegre, sendo bastante útil para organização dos dados. 

Com o IRaMuTeQ vários tipos de análise podem ser realizados, conforme explicam Camargo 

e Justo (2013, p. 515). 

 

Este programa informático viabiliza diferentes tipos de análise de dados textuais, 

desde aquelas bem simples, como a lexicografia básica (cálculo de frequência de 

palavras), até análises multivariadas (classificação hierárquica descendente, análises 

de similitude). Ele organiza a distribuição do vocabulário de forma facilmente 

compreensível e visualmente clara (análise de similitude e nuvem de palavras). 

 

 Antes de prosseguir a explicação dessas análises, é importante abordar a noção de 

corpus para o IRaMuTeQ. O corpus trata-se do conjunto dos textos, sejam estes entrevistas, 

matérias de jornal ou documentos. O texto, por sua vez, é composto por um conjunto de 
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segmentos de texto (ST). Na análise padrão do IRaMuTeQ, o ST possui o tamanho médio de 

3 linhas e é dimensionado pelo próprio software. A Figura 8 esclarecer essa distinção. 

 

Figura 8 – Noções de corpus, texto e segmentos de texto no IRaMuTeQ 
CORPUS TEXTUAL 

           

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Para a Tese, o corpus usou apenas os dados das entrevistas. Seis corpora 

monotemáticos foram elaborados: atores públicos do Recife; atores públicos de Porto Alegre; 

protetores do Recife; protetores de Porto Alegre; tutores do Recife; e tutores de Porto Alegre. 

Deseja-se com isso comparar os dados a fim de inferir elementos que influenciaram a adoção 

das políticas, uma vez que a análise textual pode ser utilizada “com a finalidade comparativa, 

relacional, comparando produções diferentes em função de variáveis específicas que 

descrevem quem produziu o texto” (CAMARGO; JUSTO, 2016). 

 Para os atores públicos, preparou-se um corpus com as transcrições das 3 entrevistas 

dos atores públicos do Recife e outro corpus com as transcrições das 5 entrevistas dos atores 

públicos de Porto Alegre. Da mesma forma, foram preparados dois corpora monotemáticos 

para os protetores e dois corpora monotemáticos para os tutores do Recife e de Porto Alegre. 

Essa homogeneidade em cada corpus produz saídas mais fidedignas sobre a percepção dos 

entrevistados em cada município. 

 Para que o software processe adequadamente os dados foi necessário transformar o 

material transcrito da entrevista no corpus. Assim, compõe o corpus: apenas os textos dos 

entrevistados, sendo excluído qualquer material verbal ou anotação produzida pelo 

pesquisador; o texto de cada entrevistado é separado por uma linha de comando; foram 

excluídos aspas, apóstrofos, hifens, cifrões, percentagens, reticências e asteriscos; foi 

produzido uniformidade em relação às siglas; palavras compostas ou que deveriam ser 

processadas como uma única palavra foram ligadas por underline. Todas as modificações 

realizadas estão no Quadro 15. 

TEXTO 1 

 ST  ST  ST 

 ST  ST  ST 

 ST  ST  ST 

 ST  ST  ST 
 

TEXTO 2 

 ST  ST  ST 

 ST  ST  ST 

 ST  ST  ST 

 ST  ST  ST 
 

TEXTO N 

 ST  ST  ST 

 ST  ST  ST 

 ST  ST  ST 

 ST  ST  ST 
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Quadro 15 – Alterações realizadas para formação do corpus 
Na transcrição original No corpus 

Material verbal do pesquisador e do entrevistado. Material verbal do entrevistado. 

Com aspas (“), hifens (-), cifrões ($), percentagens 

(%), reticências (...) e et cetera (etc.). 

Sem aspas (“), hifens (-), cifrões ($), percentagens 

(%), reticências (...) e et cetera (etc.). 

Flexões verbais conforme ditas pelo entrevistado.  

Ex: escolhe-se. 

Verbos na forma de próclise. 

Ex.: se escolhe. 

Maus-tratos maus_tratos 

Bem-estar bem_estar 

Meio ambiente meio_ambiente 

Causa animal causa_animal 

Veterinários nos bairros (política) veterinários_nos_bairros 

Me adota (política) me_adota 

Adote um cavalo (política) adote_um_cavalo 

Essa escola é o bicho (política) essa_escola_é_o_bicho 

Secretaria de Educação Secretaria_de_Educação 

Secretaria de Saúde Secretaria_de_Saúde 

Secretaria de Meio Ambiente Secretaria_de_Meio_Ambiente 

Ministério da Saúde Ministério_da_Saúde 

Ministério Público Ministério_Público 

Vigilância Sanitária vigilância_sanitária 

Porto Alegre Porto_Alegre 

Saúde pública saúde_pública 

Política pública, Políticas públicas políticas_públicas 

Administração pública administração_pública 

Poder público poder_público 

Segunda feira; terça feira; quarta feira Segunda_feira; terça_feira; quarta_feira 

Lomba do Pinheiro Lomba_do_Pinheiro 

Bolsa família, bolsa bolsa_família 

Defensores Protetores 

Cachorro(s) Cão, cães 

Conselho de Medicina Veterinária CMV 

Centro de Controle de Zoonoses,  

Centro de Zoonoses, Centro, Central Zoonoses 

CCZ 

Centro de Vigilância Ambiental CVA 

Secretaria Especial dos Direitos dos Animais, 

Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais, 

Secretaria dos Direitos dos Animais,  

Secretaria Executiva, Secretaria Especial. 

SEDA 

Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais SEPDA 

Coordenadoria Multidisciplinar de Políticas Públicas 

para Animais Domésticos 

COMPPAD 

Organização Mundial da Saúde OMS 

Rio Grande do Sul RS 

Universidade Federal Rural de Pernambuco ou rural UFRPE 

Rio de Janeiro; São Paulo Rio_de_Janeiro; São_Paulo 

Empresa de Transporte e Circulação de Passageiros; 

Empresa de Transporte do Município 

EPTC 

Centro de Tradições Gaúchas CTG 

Sistema de Atendimento Veterinário SAVE 

Cargos de comissão CC 

Face Facebook 

Entende?; entendeu?; né?; né isso? Substituído por ponto (.) 

Palavras no diminutivo. Ex: consultazinha, 

probleminha, rapidinho, filhotinho, devagarinho, 

estorinha 

Palavras normais. Ex: consulta, problema, rápido, 

filhote, devagar, estória 

Palavras repetidas. Ex: Uma, uma Palavras. Ex: Uma 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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 Optou-se por analisar as saídas da classificação hierárquica descendente, nuvem de 

palavras e similitude. As saídas podem ser analisadas quantitativamente ou qualitativamente. 

Optou-se pela análise qualitativa das saídas, visto que a análise dos dados se propõe a 

inferências específicas. 

 Com a técnica de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), o software divide o 

corpus em ST em função dos seus respectivos vocabulários. As palavras são lematizadas, ou 

seja, são tomadas por sua raiz. Essa análise usa as palavras do texto como códigos e o 

software apresenta os segmentos de texto em que esses códigos se encontram, organizando a 

análise. Assim, para cada código identificado no IRaMuTeQ é possível localizar o segmento 

de texto (unidade de contexto) correspondente. 

 As palavras semelhantes entre si ou presentes no mesmo segmento de texto são 

agrupadas em classes, chamadas de unidade de contexto elementar (UCE). Com isso, o 

software pode dividir o corpus textual em várias classes e cabe ao pesquisador inferir o que 

elas podem dizer dos dados. A CHD será utilizada para comparar as classes apresentadas pelo 

IRaMuTeQ para os seis corpora construídos. Com a CHD é possível inferir o conteúdo do 

corpus, nomear suas classes e compreender as ideias dos entrevistados. A saída dessa análise 

consiste num esquema hierárquico de classes de vocabulários e cabe ao pesquisador nomear 

as classes a partir da compreensão teórica que possui.  

 A análise de similitude permite observar as coocorrências entre as palavras. Ou seja, é 

possível observar a relação entre as palavras, sua conexidade. Isso auxilia a identificar a 

estrutura de um corpus textual e é importante a efeitos de comparação entre os casos do 

Recife e de Porto Alegre. A nuvem de palavra, por sua vez, é a mais simples das análises 

oferecidas pelo IRaMuTeQ, sendo interessante graficamente para comparar os resultados e 

identificar as palavras chaves de um corpus (CAMARGO; JUSTO, 2013). 
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5.5 DIAGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA TESE  

 

Figura 9 – Diagrama que apresenta o desenvolvimento da Tese no período de 2015 a 2019 

 
Fonte: Elaboração própria.
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6 DESCRIÇÃO DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Esta seção apresenta a descrição, os resultados e a discussão dos dados coletados em 

documentos e por meio das entrevistas com atores públicos, protetores e tutores de animais 

nos municípios de Porto Alegre e Recife.  

 Os atores públicos entrevistados são os ex-secretários, secretários atuais, ex-

secretários adjuntos, coordenadores e assessores. Os protetores são pessoas que trabalham 

voluntariamente com o resgate de animais de rua nos dois municípios. Alguns dos protetores 

entrevistados participam de ONGs, enquanto outros trabalham de forma independente. Todos 

os tutores e a maioria dos protetores foram entrevistados no HVR ou na USAV. Cada 

entrevistado recebeu um código de identificação, uma vez que foi garantido sigilo do nome. 

 A seção a seguir apresenta as estatísticas textuais das entrevistas por tipo de ator social 

investigado. 

 

6.1 ESTATÍSTICAS TEXTUAIS E DESCRIÇÃO DOS CORPORA 

 

6.1.1 Atores públicos 

  

 As estatísticas textuais do corpus constituído pelas entrevistas dos atores públicos de 

Porto Alegre e do corpus constituído pelas entrevistas dos atores públicos do Recife são 

apresentadas de modo simplificado na Tabela 14. 

  

Tabela 14 – Estatísticas textuais das entrevistas dos atores públicos 
Descrição do corpus Atore Públicos de POA Atores Públicos de REC 

Número de textos 5 3 

Número de segmentos de texto 707 465 

Número de segmentos aproveitados 595 390 

Porcentagem de segmentos aproveitados 84,16% 83,87% 

Número de ocorrências 24.808 16.092 

Número de formas 3.697 2.727 

Número de hapax 1.999 1.469 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Essas estatísticas são apresentadas automaticamente pelo IRaMuTeQ ao inserir o 

corpus. O número de textos corresponde ao número de entrevistas que formou o corpus. Cada 

corpus é recortado em segmentos de texto (ST), que possuem mais ou menos três linhas. As 

ocorrências correspondem ao número de palavras presentes no corpus. O número de formas 



96 

corresponde ao número de palavras distintas presentes no corpus. O número de hapax indica o 

número de palavras mencionadas uma única vez dentro do corpus. 

 Em Porto Alegre, o corpus foi constituído por 5 entrevistas, o que resultou em 707 ST. 

Desses 707 ST, 595 foram aproveitados na análise realizada pelo IRaMuTeQ, o que 

corresponde a um percentual de 84,16% (a retenção a partir de 70% indica que o material é 

representativo da análise). Nesse corpus é possível encontrar 24.808 palavras, das quais 3.697 

são palavras distintas e 1.999 foram mencionadas apenas uma vez.  

 No caso do Recife, o corpus foi constituído por 3 entrevistas, o que resultou em 465 

ST, dos quais 390 ST foram aproveitados na análise, o que corresponde a um percentual de 

83,87%. Nesse corpus é possível encontrar 16.092 palavras, das quais 2.727 são palavras 

distintas e 1.469 foram mencionadas apenas uma vez. 

 A nuvem de palavras do corpus dos atores públicos de Porto Alegre, apresentada na 

Figura 10, revela quais palavras foram mais mencionadas. Observa-se que algumas palavras 

recebem maior destaque na nuvem, tais como: animal, gente, pessoa, atendimento, 

veterinário, protetor, SEDA-POA e projeto.  

 

Figura 10 – Nuvem de palavras do corpus atores públicos POA 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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 Já em Recife, a nuvem de palavras, apresentada na Figura 11 mostra que as palavras 

mais importantes para os atores públicos foram animal e gente, assim como ocorreu em Porto 

Alegre. 

 

Figura 11 – Nuvem de palavras do corpus atores públicos REC 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Como se pôde perceber, as nuvens de palavras de Porto Alegre e Recife mostram que 

as duas palavras que receberam maior destaque por terem sido mencionadas mais vezes foram 

animal e gente. Isso revela a proximidade não apenas nas falas dos entrevistados, mas também 

no cotidiano desses atores públicos que percebem o aumento da interação entre humanos e 

animais. 

 Fez-se a árvore de similitude da expressão animal, apresentada na Figura 12, para que 

se pudesse analisar a força do relacionamento com outras palavras. Quando mais grosso for o 

traço entre a palavra animal e outra palavra da árvore de similitude, mais forte é o 

relacionamento entre essas palavras. Por exemplo, há um forte relacionamento entre a palavra 

animal e rua. Mais à frente, ao se trazer os segmentos de texto em outra seção, será mostrado 

como os animais de rua foram vistos como um problema para os entrevistados.  
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Figura 12 – Árvore de similitude da expressão animal do corpus atores públicos POA 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

 Observa-se ainda na Figura 12, o forte relacionamento entre a palavra animal e castrar, 

revelando para os entrevistados a castração como medida de controle populacional, o que 

também será trazido nos segmentos de texto à frente. Algumas palavras são diferentes, mas 

foram faladas pelos entrevistados com o mesmo sentido, como as palavras doação, doar, 

adoção e adotar. Tais palavras revelam a necessidade de trabalhar políticas de adoção para 

animais de rua com a sensibilização da sociedade para adotar esses animais. O mesmo ocorre 

com as palavras comunidade e vila que se referem à região onde políticas de controle 

populacional de animais devem ser trabalhadas devido aos animais, na maioria das vezes, 

serem semidomiciliados (possuem tutores, mas passam parte do tempo nas ruas) e por isso 

ficarem mais suscetíveis à reprodução descontrolada.  
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 Também se fez a árvore de similitude da expressão “animal” no corpus dos atores 

públicos do Recife para analisar a força do relacionamento com outras palavras do corpus, 

como se pode observar na Figura 13.  

 

Figura 13 – Árvore de similitude da expressão animal do corpus atores públicos REC 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Observa-se a forte relação da palavra animal com as palavras rua, abandonado, cão, 

sociedade e direito, o que revela a preocupação com os animais de rua e ao mesmo tempo os 

reconhece como possuidores de direito. É possível perceber também a associação com 

algumas políticas trabalhadas pela SEDA-REC, tais como castração, educação e sociedade.  

 Cada corpus foi dividido em classes, conforme será apresentado a seguir. Cada classe 

possui palavras que são características dela. Foram utilizadas preferencialmente as palavras 

com x² > 3,80, para p < 0,05. O p-valor identifica o nível de significância da associação da 
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palavra com a classe. Se p < 0,05 para determinada palavra, ela será significante dentro dessa 

classe. Porém, algumas poucas palavras foram consideradas na classificação mesmo quando 

não atendia ao critério do p-valor por se mostrarem importantes para compreensão do objeto 

de estudo. Considerando essas observações, foram selecionas palavras dentro de cada classe 

para melhor avaliá-las. 

 O corpus dos atores públicos de Porto Alegre foi classificado pelo IRaMuTeQ em 

duas ramificações, as quais foram nomeadas de Gestão Pública e Bem-estar Animal, como 

mostra a Figura 14. 

 

Figura 14 – Classificação hierárquica descendente do corpus atores públicos POA 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

 No tema Gestão Pública encontram-se a Classe 3, chamada de Contexto Municipal, 

com 115 ST e 19,33% do total de segmentos do corpus; e a Classe 4, nomeada de Poder 

Público, com 77 ST e 12, 94% do total de segmentos do corpus. Optou-se por denominar a 

Classe 3 de Contexto Municipal porque os segmentos de texto que a compõe falam sobre os 

maus-tratos que existiam na cidade de Porto Alegre, do extermínio dos animais, da 

necessidade de políticas, das leis e do ativismo que foram importantes para combater essas 
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práticas. Já a Classe 4 foi denominada de Poder Público por conter segmentos que falem 

sobre a necessidade de entender que a Administração Pública precisa de recursos para investir 

em políticas. Observa-se ainda que as palavras recurso, dinheiro e orçamento são usadas nesta 

classe. 

 O tema Bem-estar Animal se subdividiu em três classes: a Classe 2 nomeada de Causa 

Animal, com 118 ST e 19,83% do total de segmentos do corpus; e a Classe 1 e a Classe 5, que 

tratam de Políticas de Bem-estar e por isso receberam a mesma denominação. A Classe 1 

possui 26,22% do total de segmentos de texto do corpus, o que equivale a 156 ST; e a Classe 

5 possui 21,68% do total de segmentos de texto do corpus, o que equivale a 129 ST. 

 A Classe 2 foi denominada de Causa Animal por falar sobre a relação entre os 

protetores e a SEDA, representada também pela figura da Regina Becker, primeira secretária 

da SEDA-POA e considerada por muitos protetores como membro da causa, que teria lutado 

pelo hospital veterinário. As classes 1 e 5 tratam de Políticas de bem-estar animal e 

provavelmente o software separou essas classes porque os segmentos de texto da Classe 1 têm 

foco nas políticas de bem-estar que os animais precisam, enquanto os segmentos da Classe 5 

possuem foco nos serviços que são oferecidos pela Prefeitura de Porto Alegre. Observa-se 

ainda que na Classe 1 e na Classe 5, há palavras com o mesmo sentido como castrar, castrado 

e castração. Ou seja, o software não fez a lematização das palavras. Isso provavelmente ocorra 

devido ao software ter um vocabulário de Português que ainda não apresente essas palavras.  

 No corpus dos atores públicos do Recife, o conteúdo analisado foi dividido em dois 

temas pelo software, os quais foram chamados de Gestão Pública e Políticas respectivamente, 

como mostra a Figura 15.  

 O tema Gestão Pública é composto por duas classes que receberam os nomes de 

Contexto Municipal (Classe 4) e Poder Público (Classe 6). Dos segmentos de texto analisados 

pelo software, 68 ST encontram-se na Classe 4, que contém 17,4% dos segmentos do corpus; 

e 78 ST encontram-se na Classe 6 que contém 20% dos segmentos do corpus. 

 A Classe 4 foi nomeada de Contexto Municipal porque os segmentos de texto que a 

compõe falam sobre os problemas que a cidade do Recife possui no que diz respeito aos 

animais de rua; aos animais abandonados; às visões dos diferentes atores sobre como resolver 

o problema; as soluções apresentadas que englobavam a educação das pessoas para alguns e a 

construção de um santuário para outros; o entendimento que o animal é titular de direitos. Já a 

Classe 6 recebeu o nome de Poder Público por apresentar segmentos de texto que dizem 

respeito à atuação do poder público no executivo e no legislativo; a criação de leis e 

implementação de políticas para resolver os problemas.  
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Figura 15 – Classificação hierárquica descendente do corpus atores públicos REC 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

   

   

 As primeiras inferências que se pode ter sobre as classes 4 e 6 é que para os atores 

públicos do Recife, o contexto do município assim como a atuação do poder público 

executivo e legislativo são fundamentais para compreender a necessidade de políticas públicas 

para animais domésticos. 

 O tema Políticas se dividiu em dois subtemas: Saúde Pública e Bem-estar Animal. 

Cada subtema foi dividido em duas classes pelo software. No subtema Saúde Pública, a classe 

3 (58 ST, 14,87%) e a classe 2 (50 ST, 12,82%) receberam o mesmo nome por tratarem do 

mesmo assunto: políticas da saúde. No subtema Bem-estar Animal, a classe 1 (62 ST, 15,9%) 

recebeu o nome de Difusão, enquanto a classe 5 (74 ST, 18,97%) recebeu o nome de políticas 

de bem-estar.  

 As classes 2 e 3, intituladas de Políticas de Saúde, receberam este nome porque a 

preocupação principal é com a promoção da saúde humana. Embora estejam em classes 
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diferentes, possuem forte relacionamento entre elas o que levou o software a agrupá-las. Nota-

se nestas classes que as palavras eliminação e eliminar eram consideradas políticas de 

controle populacional de cães e gatos no município do Recife. Os nomes zoonoses, Centro de 

Zoonoses (CCZ), CVA, esporotricose, leishmaniose e raiva resumem bem o surgimento das 

primeiras políticas para animais domésticos no município. 

 As classes 1 e 5 situam-se dentro do tema Bem-estar Animal. A Classe 5 resume as 

políticas que são oferecidas atualmente pela Prefeitura do Recife, por meio da SEDA-REC. 

Nesta classe é possível explorar as políticas de bem-estar animal, como a castração, as 

cirurgias, o atendimento aos animais, o pós-cirúrgico, a fiscalização de maus-tratos. A Classe 

1 recebeu o nome de Difusão porque a maioria dos segmentos que a compõe falam dos 

municípios que visitaram a SEDA-REC e como atores públicos do Recife foram a SEDA-

POA conhecer as políticas. 

 De modo geral, importante ressaltar que as mesmas palavras podem aparecer em mais 

de uma classe. Porém, em uma das classes ela será significante. Como o software realiza 

análise lexical, ele se preocupa apenas em contabilizar as palavras. Porém, como se sabe, uma 

palavra pode ser usada com sentidos diferentes. Pode-se citar como exemplo a palavra 

"realidade", presente na Classe 1 do corpus do Recife. Há segmentos de texto que explicam 

que a realidade de cada município é diferente, enquanto há outros em que a palavra 

"realidade" é usada com o sentido de verdade (na verdade). 

 Além disso, pode ocorrer que segmentos de texto que estejam em classes diferentes 

expliquem uma mesma categoria teórica. O software apenas ajuda a organizar e descrever os 

dados. A análise cabe ao pesquisador. De posse dessas classificações apresentadas pelo 

IRaMuTeQ e das categorias teóricas elencadas nesse estudo, fez-se a associação apresentada 

no Quadro 16, para proceder aos resultados e discussão. 

 

Quadro 16 – Categorias teóricas e classes dos corpora atores públicos 
Categorias Teóricas Classes POA Classes Recife 

Contexto social e político 
Classe 3 (Contexto Municipal) e 

Classe 4 (Poder Público) 

Classe 2 (Políticas de Saúde), Classe 3 

(Políticas de Saúde), Classe 4 (Contexto 

Municipal) e Classe 6 (Poder Público) 

Ator social Classe 2 (Causa Animal) Classe 1 (Difusão) 

Características da inovação 
Classe 1 (Políticas de Bem-estar) e 

Classe 5 (Políticas de Bem-estar) 
Classe 5 (Políticas de Bem-estar) 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 As classes 3 e 4 de Porto Alegre e as classes 2, 3, 4 e 6 de Recife que, conforme 

descrito nesta seção dizem respeito às políticas de saúde anteriores às políticas de bem-estar 

animal, ao contexto em que essas políticas se desenvolvem e a atuação do poder público 
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municipal foram associadas à categoria Contexto Social e Político. Elementos desta categoria, 

tais como os eventos, as necessidades, os problemas, a agenda, as barreiras e os indutores da 

inovação foram melhor visualizados nestas classes, conforme será abordado mais à frente 

quando os segmentos de texto dos entrevistados forem abordados. 

 Pelos mesmos motivos elencados anteriormente, ou seja, elementos teóricos que 

seriam melhor tratados em determinada classe, ocorreram as associações entre as categorias 

Ator Social e a classes 2 de Porto alegre e a classe 1 de Recife; assim como da categoria 

Características da Inovação com as classes de políticas de bem-estar animal de ambos os 

municípios. 

 As estatísticas do corpus dos atores públicos de Porto Alegre e do corpus dos atores 

públicos do Recife estão apresentadas nos Apêndices F e G respectivamente. 

 

6.1.2 Protetores 

 

 As estatísticas textuais do corpus constituído pelas entrevistas dos protetores de Porto 

Alegre e do corpus constituído pelas entrevistas dos protetores do Recife são apresentadas de 

modo simplificado na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Estatísticas textuais das entrevistas dos protetores 
Descrição do corpus Protetores de POA Protetores de REC 

Número de textos 13 7 

Número de segmentos de texto 536 454 

Número de segmentos aproveitados 381 383 

Percentagem de segmentos aproveitados 71,08% 84,36% 

Número de ocorrências 18.849 15.879 

Número de formas 2.488 2.445 

Número de hapax 1.248 1.273 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Em Porto Alegre, o corpus foi constituído por 13 entrevistas, o que resultou em 536 

ST, dos quais 381 foram aproveitados na análise realizada pelo IRaMuTeQ, o que 

corresponde a um percentual de 71,08%. Nesse corpus é possível encontrar 18.849 palavras, 

das quais 2.488 são palavras distintas e 1.248 foram mencionadas apenas uma vez. 

 Em Recife, o corpus foi composto de 7 entrevistas, o que resultou em 454 ST, dos 

quais 383 foram aproveitados, ou seja, 84,36% do total de segmentos. Foram contabilizadas 

15.879 palavras, das quais 2.445 são palavras distintas e 1.273 foram mencionadas uma única 

vez. As nuvens de palavras dos corpora dos protetores de Porto Alegre e Recife são 

apresentadas na Figura 16 e na Figura 17 respectivamente. 
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Figura 16 – Nuvem de palavras do corpus protetores POA 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Figura 17 – Nuvem de palavras do corpus protetores REC 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Essas nuvens revelam que as palavras mais mencionadas pelos protetores foram 

animal e gente, o que demonstra a proximidade desse relacionamento na perspectiva dos 
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protetores. No caso de corpus de POA, palavras que receberam destaque como castração, 

BrechoCão, ônibus e atendimento veterinário dizem respeitos às políticas oferecidas pela 

SEDA-POA. No caso do Recife, as palavras castração, hospital e veterinário revelam as 

políticas oferecidas pela SEDA-REC.  

 As árvores de similitude da expressão “animal” nos corpora dos protetores de Porto 

Alegre e do Recife são interessantes para analisar a força do relacionamento com outras 

palavras, como se pode observar na Figura 18 e posteriormente na Figura 19.  

 

Figura 18 – Árvore de similitude da expressão animal do corpus protetores POA 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Observa-se por meio desta árvore de similitude (Figura 18) que a expressão animal 

tem um forte vínculo com diferentes palavras, dentre as quais se destacam aqui: pessoa, 

família, novo, adotar, política, questão, vida e existir. Tais vínculos revelam o que foi visto na 

fala dos protetores, e que será abordado mais à frente por meio dos trechos das entrevistas, 

que entendem que há um elemento novo em tratar o animal como membro da família; que a 
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conscientização das pessoas sobre essa questão é cada vez maior, entendendo um animal 

como uma vida; e que políticas são necessárias. 

 Na árvore de similitude dos protetores do Recife, os entrevistados destacaram muitos 

dos problemas vivenciados pelos animais de rua e a falta de uma política própria para esses 

animais. Então, destacaram-se na Figura 19 algumas das palavras que abordam esses 

problemas, como rua, doente, resgatar, carrapato, reproduzir, abandonar, cuidar, abrigo. 

 

Figura 19 – Árvore de similitude da expressão animal do corpus protetores REC 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Ao se observarem as duas árvores de similitudes, nota-se o traço grosso entre as 

palavras animal e pessoa em cada uma delas, mostrando que há uma relação forte. Os 

entrevistados utilizaram a palavra pessoa em diferentes contextos para falar: das pessoas que 

cuidam; das pessoas que abandonam, das pessoas que maltratam; e das pessoas que não 

possuem condições financeiras. 
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 No corpus dos protetores de Porto Alegre, o conteúdo analisado foi dividido em dois 

temas pelo software, os quais foram chamados de Usuários e Gestão, como mostra a Figura 20. 

 

Figura 20 – Classificação hierárquica descendente do corpus protetores POA 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 O tema Usuários é composto apenas pela Classe 3 que por isso recebeu o mesmo 

nome. Esta classe concentra 73 ST que corresponde a 19,16% do total de segmentos deste 

corpus. Tais segmentos retratam as condições e o protocolo para que protetores possam usar 

os serviços disponibilizados pela Prefeitura de Porto Alegre. 

 O tema Gestão se dividiu em dois subtemas: Políticas e Gestão Pública. O subtema 

Políticas se dividiu em duas classes: Classe 1 e a Classe 2. Ambas receberam o mesmo nome 

por tratar de modo geral sobre políticas de bem-estar animal, sendo que a Classe 1 aborda 

políticas da saúde que ocorriam nas vilas de Porto Alegre; enquanto a Classe 2 aborda 

políticas da saúde do animal que eram oferecidas nas instalações da prefeitura. É interessante 

registrar que as políticas de bem-estar animal de Porto Alegre atendiam às comunidades 

carentes nas vilas assim como na UMV e posteriormente na USAV. Essa dinâmica foi muito 
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ressaltada pelos protetores entrevistados. Na Classe 1 encontram-se 82 ST, o que corresponde 

a 21,52% do total de segmentos; e na Classe 2 encontram-se 60 ST, o que corresponde a 

15,75% do total de segmentos. 

 O subtema Gestão Pública se dividiu entre a Classe 4 (Contexto Municipal) e a Classe 5 

(Poder Público). Na Classe 4, composta por 82 ST (21,52% do total de segmentos), é possível 

ver trechos dos entrevistados que relatam sobre a questão dos animais em Porto Alegre;; a 

adoção de animais como uma das mudanças que foi percebida no município. Na Classe 5, 

composta por 84 ST (22,05% do total de segmentos) observam-se trechos que falam sobre as 

políticas da SEDA-POA que foram mantidas pela SMAMS; e as justificativas de redução das 

verbas para explicar a diminuição dos serviços. 

 Assim como no caso de Porto Alegre, o conteúdo do corpus dos protetores de Recife 

foi dividido em dois temas pelo software, os quais foram chamados de Gestão Pública e 

Políticas de Bem-estar, como está representado na Figura 21.  

 

Figura 21 – Classificação hierárquica descendente do corpus protetores REC 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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O tema Gestão Pública é composto por duas classes: a Classe 2, com 94 ST (24,54%) 

e a Classe 3, com 64 ST (16,71%). A Classe 2 foi denominada de Secretários devido aos 

segmentos de texto dessa classe ressaltarem a distinção de gestão dos secretários da SEDA-

REC Rodrigo Vidal e Robson Melo. Já a Classe 3 foi denominada de Poder Público porque 

os protetores ressaltaram as questões de política e de força para se implementar políticas 

públicas para os animais domésticos, assim como as verbas e a figura do prefeito Geraldo 

Júlio nesse processo. 

 O tema Políticas de Bem-estar é composto por três classes: a Classe 5, com 56 ST 

(14,62%); a Classe 1, com 75 ST (19,58%); e a Classe 4, com 94 ST (24,54%). A Classe 5 

recebeu o nome HVR por reunir segmentos de texto que falam sobre serviços de atendimento, 

de exames, de urgência, sobre as necessidades e demandas que o hospital recebe. A Classe 1 

recebeu o nome de Agendamento porque nesta classe foi ressaltado os dias do mês em que se 

pode ligar para marcar castração ou consulta. A Classe 4 recebeu o nome de Problemas uma 

vez que os protetores retrataram nestes segmentos a questão dos abrigos de animais, dos 

filhotes, da doação de filhotes, da reprodução dos animais e dos animais doentes. 

 A partir dessas classificações apresentadas pelo IRaMuTeQ e das categorias teóricas 

elencadas nesse estudo, fez-se a associação apresentada no Quadro 17, para proceder aos 

resultados e discussão. 

 

Quadro 17 – Categorias teóricas e classes dos corpora protetores 
Categorias Teóricas Classes POA Classes Recife 

Contexto social e político 
Classe 4 (Contexto Municipal) 

e Classe 5 (Poder Público). 

Classe 3 (Poder Público) e  

Classe 4 (Problemas). 

Ator social – Classe 2 (Secretários). 

Características da inovação 
Classe 1 e Classe 2 (Políticas de 

Bem-estar) e Classe 3 (usuários). 

Classe 1 (Agendamento) e Classe 5 

(Hospital Veterinário do Recife). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 As classes 4 e 5 de Porto Alegre e as classes 3 e 4 de Recife que revelam questões 

referentes ao contexto do município, os problemas enfrentados pelos animais domésticos e 

atuação do poder público foram associadas à categoria Contexto social e político, pois que os 

elementos desta categoria foram melhor visualizados nestas classes. 

 No caso do corpus dos protetores de Porto Alegre não houve nenhuma classe que 

correspondesse à categoria Ator social. Porém, foi possível observar trechos que foram 

apresentados na análise, mas que em termos de frequência não foram contabilizados pelo 

IRaMuTeQ. Já em Recife a Classe 2 revelou aspectos sobre os atores públicos e foi associada à 

categoria Ator social. As classes 1, 2 e 3 de Porto Alegre e as classes 1 e 5 de Recife foram 
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associadas à categoria Características da inovação por retratarem aspectos das políticas nos 

dois municípios. 

 As estatísticas do corpus dos protetores de Porto Alegre e do corpus dos atores 

protetores do Recife estão apresentadas nos Apêndices H e I respectivamente. 

 

6.1.3 Tutores 

 

 As estatísticas textuais do corpus constituído pelas entrevistas dos tutores de animais 

de Porto Alegre e do corpus constituído pelas entrevistas dos tutores de animais do Recife são 

apresentadas de modo simplificado na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Estatísticas textuais das entrevistas dos tutores 
Descrição do corpus Tutores de POA Tutores de REC 

Número de textos 11 14 

Número de segmentos de texto 177 225 

Número de segmentos aproveitados 143 178 

Percentagem de segmentos aproveitados 80,79% 79,11% 

Número de ocorrências 6.232 7.535 

Número de formas 1.120 1.302 

Número de hapax 566 675 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Em Porto Alegre, o corpus foi constituído por 11 entrevistas, o que resultou em 177 

ST, dos quais 143 foram aproveitados na análise realizada pelo IRaMuTeQ, o que 

corresponde a um percentual de 80,79%. Nesse corpus é possível encontrar 6.232 palavras, 

das quais 1.120 são palavras distintas e 566 foram mencionadas uma única vez. 

 Já em Recife, o corpus foi formado por 14 entrevistas, teve um total de 225 ST e 148 

desses segmentos foram aproveitados na análise realizada pelo IRaMuTeQ. Isso significa que 

os ST são representativos do corpus, pois a percentagem de segmentos aproveitados foi de 

79,11%. Foram encontrados no corpus dos tutores do Recife 7.535 palavras, das quais 1.302 

são palavras distintas e 675 foram mencionadas apenas uma única vez. 

 As nuvens de palavras do corpus dos tutores de Porto Alegre, apresentada na Figura 

22, e Recife, apresentada na Figura 23, mostram as palavras mais mencionadas pelos tutores. 

Dentre as palavras da Figura 22, destacam-se gente, cão, animal e Bolsa Família. O uso das 

políticas em Porto Alegre é destinado para pessoas que possuam o Bolsa Família ou o 

Número de Identificação Social (NIS), o que já revela sobre a condição social e econômica 

dessas pessoas que usam o serviço veterinário público para seus animais. Da Figura 23, 
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também se destacam as palavras gente, animal e cão, revelando a forte relação para os tutores 

entre as pessoas e os animais. Observam-se ainda as palavras hospital, atendimento e 

emergência, que resumem algumas políticas oferecidas pela prefeitura e usadas pelos tutores. 

 

Figura 22 – Nuvem de palavras do corpus tutores POA 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Figura 23 – Nuvem de palavras do corpus tutores REC 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 



113 

 Foram realizadas as árvores de similitude da expressão “animal” nos corpora dos 

tutores para analisar a força do relacionamento com outras palavras, como podem ser 

observadas nas Figuras 24 e 25.  

  

Figura 24 – Árvore de similitude da expressão animal do corpus tutores POA 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Na árvore de similitude da Figura 24, pode ser observada a forte relação entre as 

palavras animal e gente, o que foi revelado na nuvem de palavras. Chama-se atenção para a 

relação da palavra animal com Bolsa Família e gratuito, o que expressa a condição desses 

tutores; e para os serviços que eles mais buscam que são a castração e o atendimento desses 

animais. As palavras amor, cuidar, ajudar revelam também o afeto presente nessa relação 

entre tutor e animal. 

 Já na Figura 25, observa-se a forte relação da palavra animal com público, hospital, 

humano, cuidar, serviço e direito, revelando o que ficou explícito nas falas de alguns 

entrevistados, que serão trazidas na próxima seção, quando disseram que o animal tem direito, 
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que o animal precisa de serviços públicos, que o animal precisa de cuidados, atribuindo ao 

HVR esses serviços. 

 

Figura 25 – Árvore de similitude da expressão animal do corpus tutores REC 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 O corpus dos tutores de Porto Alegre foi dividido em dois temas pelo IRaMuTeQ, os 

quais foram chamados de Agendamento e Assistência Veterinária, como mostra a Figura 26. 

Este foi um corpus com poucas palavras significantes por classe. Por isso a Figura 26 possui 

menos palavras com p-valor < 0,0001 por classe quando comparada aos demais corpora. Uma 

das justificativas possíveis é que o corpus dos tutores possui menos palavras do que os 

demais.  
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Figura 26 – Classificação hierárquica descendente do corpus tutores POA 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 O tema Agendamento se dividiu em duas classes: Preocupação (Classe 1) e Consulta 

(Classe 4). A Classe 1, com 21 ST (14,69%) foi chamada de Preocupação porque os sentidos 

dos segmentos de texto dessa classe revelam a preocupação dos tutores com seus animais 

doentes e foi essa a motivação que os levaram a marcar consulta para seus animais. Assim, a 

Classe 1 possui uma relação com a Classe 4, que possui 25 ST (17,48%).  A Classe 4 recebeu 

o nome de Consulta porque a maioria dos segmentos de texto desta classe mostram que os 

tutores ligavam, eram atendidos e diziam o dia em que os animais poderiam ser consultados.  

 O tema Assistência Veterinária se dividiu em dois subtemas, Pública e Privada, com o 

intuito de distinguir a assistência que é pública e a que é paga pelos tutores. O subtema 

Privada é composto apenas pela Classe 3 que recebeu o mesmo nome, pois os ST que contêm 
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animais é cara e que os mesmos não possuem dinheiro para pagá-la. A Classe 3 é composta de 
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 O subtema Pública se dividiu em 3 classes: Cuidado (Classe 2); Gratuito (Classe 5); e 

Animais (Classe 6). A Classe 6 foi denominada de Animais devido aos tutores relatarem que 

nos bairros onde moram há muitos animais, cuidando dos mesmos algumas vezes. Porém, não 
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sabem dizer se os animais que pegaram serão vacinados pela prefeitura. A Classe 6 é 

composta por 29 ST que representam 20,28% do total de segmentos dos corpora. 

 As classes 2 e 5 possuem uma relação de maior proximidade, conforme demonstrado 

pelo IRaMuTeQ. Na Classe 2, os tutores explicam que os animais precisam de cuidados e na 

Classe 5 que os serviços gratuitos disponibilizados pela Prefeitura de Porto Alegre ajudam os 

animais e oferecem um bom atendimento. Tanto a Classe 2 quanto a Classe 5 possuem, cada 

uma, 24 ST e representam 16,78% do total de segmentos. 

 O corpus dos tutores do Recife também foi dividido em dois temas pelo IRaMuTeQ, 

os quais foram chamados de Direito dos Animais e Serviços do HVR, como mostra a Figura 

27.  

 

Figura 27 – Classificação hierárquica descendente do corpus tutores REC 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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porque muitas vezes foi referido como “eu acho” quando o entrevistado expressava sua 

opinião. 

 O tema Serviços do HVR foi dividido em dois subtemas chamados de Assistência 

Veterinária e Emergência. Entende-se que emergência é um tipo de assistência que o animal 

recebe, porém para o IRaMuTeQ esse tipo de serviço recebeu destaque uma vez que os 

entrevistados mencionaram que chegaram cedo para tentar a emergência e que funcionários 

do HVR disseram para aguardar, esperar, o que influenciou o nome da Classe 2 como Espera, 

com 22 ST, o que correspondeu a 12,36% do total de segmentos. Já a Classe 3 recebeu o 

nome de Usaram a Emergência porque os entrevistados falaram sobre animais dos vizinhos 

ou filho que já haviam usado a emergência. A Classe 3 possui 33 ST, o que correspondeu a 

18,54% dos segmentos totais. 

 Já o subtema Assistência Veterinária, semelhante ao que ocorreu em Porto Alegre, se 

dividiu em dois outros subtemas que receberam os nomes de Privada e Pública, para retratar 

a assistência veterinária particular e a assistência veterinária oferecida pelo setor público. O 

subtema Privada é composto apenas pela Classe 6 que recebeu o mesmo nome, sendo 

composta por 35 ST, o que correspondeu a 19,66% do total de segmentos. Nesta classe, 

encontram-se segmentos de texto em que os tutores apontam que não possuem condições de 

oferecer assistência particular aos seus animais. 

 Assim, ao subtema Privada se contrapõe o subtema Pública, dividida em duas classes: 

Classe 4 (Atendimento) e Classe 5 (Demanda). Na Classe 4, composta por 36 ST (20,22%) é 

possível encontrar passagens dos entrevistados que explicam que foram ao HVR, fizeram 

cirurgia ou consulta ou retirada de um tumor e estão voltando para avaliação. Já a Classe 5, 

com 22 ST (12,36%), os entrevistados falam da demanda que é grande pelos serviços no 

HVR. 

 A partir dessas classificações apresentadas pelo IRaMuTeQ e das categorias teóricas 

elencadas nesse estudo, fez-se a associação apresentada no Quadro 18, para proceder aos 

resultados e discussão, semelhante às associações realizadas para os corpus dos atores 

públicos e tutores. 

 

Quadro 18 – Categorias teóricas e classes dos corpora tutores 
Categorias Teóricas Classes POA Classes Recife 

Contexto social e político 
Classe 1 (Preocupação), Classe 3 

(Privada) e Classe 6 (Animais) 

Classe 1 (Direito), Classe 5 

(Demanda) e Classe 6 (Privada) 

Ator social – – 

Características da inovação 
Classe 2 (Cuidado), Classe 4 (Consulta) 

e Classe 5 (Gratuito) 

Classe 2 (Espera), Classe 3 (Usaram) 

e Classe 4 (Atendimento) 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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 No corpus dos tutores não houve nenhuma classe que correspondesse à categoria Ator 

Social e também não houve segmentos de texto que pudessem oferecer algum tipo de 

contribuição para explicação dessa categoria teórica. O conteúdo das entrevistas dos tutores é 

falando em sua maior parte das necessidades e problemas, que corresponde à categoria teórica 

Contexto Social e Político; e de algumas políticas que fizeram uso em que podem ser 

analisadas algumas características, correspondendo, portanto, à categoria Características da 

Inovação. As estatísticas do corpus dos tutores de Porto Alegre e do corpus dos tutores do 

Recife estão apresentadas nos Apêndices J e K respectivamente.  

 Por fim, as próximas seções pretendem detalhar o conteúdo de cada corpus e os 

resultados encontrados. 

 

6.2 POLÍTICAS PARA CÃES E GATOS EM PORTO ALEGRE 

 

6.2.1 Contexto social e político 

 

6.2.1.1 Eventos críticos 

 

 Por meio da análise de documentos e entrevistas, observou-se que as políticas públicas 

para animais domésticos alcançaram seu auge em Porto Alegre com a criação da SEDA-POA. 

No entanto, essas políticas são resultado de um conjunto de eventos anteriores a 2011, ano em 

que foi criada a secretaria na gestão do prefeito José Fortunati (PDT). Podem-se observar os 

eventos críticos que influenciaram a criação dessas políticas em três períodos: anterior a 2011 

(quando não existia a SEDA-POA), de 2011 a 2016 (período de existência da SEDA-POA) e 

a partir de 2017 (ano em que a SEDA-POA se tornou uma coordenadoria da SMAMS). Sobre 

a demarcação desses períodos, alguns entrevistados falaram expressamente sobre antes, a 

criação e depois da extinção da SEDA-POA, como é possível observar a seguir.  

 

Já tinha uma parte que tinha uns veterinários antes [da criação da SEDA]. Tem um 

veterinário que está aqui há sete anos, que é uma veterinária concursada do 

município e aí trabalhava aqui. Antigamente chamava Zoonoses aqui e aí passou 

pra Secretaria dos Direitos dos Animais e agora se extinguiu (AP02-POA, 

entrevista 09/04/2018, grifo nosso). 

No começo, antes de existir a SEDA, a prefeitura entrou com um trabalho de 

castração dos animais. Aí eu levei porque eram animais de uma colônia de gatos, 

outra colônia pra castrar lá no antigo centro de zoonoses, que existia um centro de 

zoonoses e a partir desse centro é que eles fizeram uma outra comissão e aí surgiu a 

SEDA. [...] Hoje em dia os direitos dos animais estão vinculados a SMAMS que é 

uma Secretaria que junta outros inclusive do meio ambiente. Então ficou um 

departamento (P06-POA, entrevista 08/04/2018, grifo nosso) 
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Na prefeitura, antiga SEDA, que era a Secretaria de Defesa dos Animais, que agora 

é SMAMS. Agora ela foi anexada em outra Secretaria que é a SMAMS também. 

Então não ficou aquele núcleo específico da SEDA. Antes eu posso te dizer que era 

muito bom o atendimento deles e agora decaiu em virtude de verba pública para 

financiar esses atendimentos (P08-POA, entrevista 08/04/2018, grifo nosso). 

Eu tenho conhecimento porque essa função aqui é de anos né? Muitos anos, era o 

Zoonoses, depois teve o SEDA e agora abriu esse novo. [...] E aí eu me lembro que 

quando tinha cachorro na rua era só a gente ligar e eles iam e buscavam o cachorro, 

levavam a carrocinha e iam lá e tiravam. [...] Aí já eles cuidam, faziam castração e 

mandavam embora de novo. Mas sempre foi bom (T02-POA, entrevista 09/04/2018, 

grifo nosso). 

 

 A criação da SEDA-POA teve sua semente plantada antes de 2011. A preocupação 

com as políticas para cães e gatos pode ser situada, em Porto Alegre, na gestão do então 

prefeito José Fogaça, do Partido Popular Socialista (PPS) e do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), como relembra um dos entrevistados: 

 

Do José Fogaça, prefeito que era do PMDB, se elegeu, ele entrou como vice 

[referindo-se a José Fortunati], e a partir dessa administração, que eu não lembro 

nem o ano, que começou esse trabalho aqui [de políticas para cães e gatos]. Antes 

aqui nós tínhamos a Central Zoonoses, que era só para vacinação contra raiva. O 

atendimento também era diferenciado, porque não tinha atendimento clínico, era 

animal de rua que era recolhido, e se não viessem buscar em 15 dias, ele era 

eutanasiado, ou seja... (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

 

 José Fogaça sancionou a Lei nº 9.945, em janeiro de 2006, que institui o Programa de 

Proteção aos Animais Domésticos no município. O programa tinha por finalidade “evitar a 

procriação desordenada, a eutanásia e o sacrifício de animais domésticos” (art. 1º) (PORTO 

ALEGRE, 2006). O art. 2º da Lei nº 9.945/2006 descreve que o programa consistia 

basicamente em estimular a posse responsável por meio da educação ambiental; abrigar 

animais destinados à adoção; incentivar a adoção; esterilizar gratuitamente; destinar um local 

para sepultamento; fazer o cadastro obrigatório dos caninos, felinos e equídeos (PORTO 

ALEGRE, 2006). Um dos entrevistados faz esse resgate histórico ao afirmar o seguinte:  

“E essa lei, que era um programa para animais domésticos de Porto Alegre, tinha o controle 

populacional com identificação, tinha a esterilização para as camadas populares, o controle de 

esterilizações, local sanitário...” (AP04-POA, entrevista 12/04/2018).  

 A criação da Lei nº 9.945/2006 foi um importante evento crítico que cria uma 

trajetória em termos de oferecer políticas para os animais domésticos no âmbito do município 

de Porto Alegre, pois não havia um programa de proteção a esses animais anteriormente. 

Sendo assim, houve uma quebra de paradigma, o que é essencial para inovação no sentido em 

que explicam Bittencourt e Oliveira (2014).  
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 A Lei nº 9.945/2006 foi regulamentada pelo Decreto nº 15.790/2007, que estabeleceu 

que o Programa de Proteção aos Animais Domésticos de Porto Alegre deveria compreender 

ações conjuntas de várias secretarias e entidades, como previsto no art. 1º do decreto: 

 

Art. 1º O Programa de Proteção aos Animais Domésticos compreende ações 

conjuntas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMAM, Secretaria 

Municipal de Educação – SMED, Secretaria Municipal da Saúde – SMS, Secretaria 

Municipal de Produção, Indústria e Comércio – SMIC, escolas, universidades, 

ONGs, “pet shops”, estabelecimentos de exposição, comercialização e serviços 

relacionados aos animais domésticos e toda a comunidade, sem excluir outras 

secretarias, órgãos e instituições (PORTO ALEGRE, 2007a). 

 

 Todas as secretarias da prefeitura deveriam sensibilizar a população sobre a posse 

responsável e estimular a adoção. Algumas atividades mais específicas ficariam restritas ao 

âmbito de atuação de cada secretaria. Por exemplo, caberia a SMAMS disponibilizar espaços 

em parques e praças para a realização de campanhas de adoção; a SMED deveria promover 

atividades de educação ambiental; a SMS deveria fornecer cartazes de incentivo à adoção e 

posse responsável; a SMIC, por sua vez, teria por obrigação vincular os cartazes da SMS aos 

pet shops, clínicas veterinárias, feiras de animais e outros eventos (PORTO ALEGRE, 

2007a). 

 No ano de 2008, a prefeitura de Porto Alegre destinou, por exemplo, R$ 40.000,00, 

provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente, para esterilização de 2.500 animais de 

rua, entre cães e gatos. Naquela época, o prefeito José Fogaça explicou:  

“O governo como um todo está assumindo essa responsabilidade. É uma parceria importante 

que visa o respeito e a valorização da vida do animal, assegurando sua saúde e posse 

responsável, além de uma conscientização mais sólida da comunidade” (PORTO ALEGRE, 

2007b). 

 De acordo com um dos entrevistados, a Lei nº 9.945/2006 foi uma conquista 

importante para o município e resultou na criação de uma coordenadoria vinculada ao 

gabinete do prefeito José Fogaça: a Coordenadoria Multidisciplinar de Políticas Públicas para 

Animais Domésticos (COMPPAD): 

 

[...] nós queríamos um setor e esse prefeito da época [referindo-se a José Fogaça] 

criou uma coordenadoria bem grande. Chamava-se COMPPAD: Coordenadoria 

Multidisciplinar de Políticas Públicas para Animais Domésticos. [...] E ali o que foi 

que ele fez? Semelhante a uma linha que Curitiba segue: eu chamo por decreto o 

funcionário João lá da Secretaria da Educação. Por quê? Às vezes tem problemas de 

animais nas escolas. Vamos vê como nós vamos tratar essa questão. Procuradoria... 

Por que a procuradoria? Quando tem um cão bravio ou um cão solto e o município 

não recolheu e causa um dano, ou mata outro ou atinge pessoas, às vezes gera 
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processos contra a prefeitura e exige um procurador, exige alguém dessa 

procuradoria e foi indo... Várias áreas da prefeitura se interligam com essa situação. 

Exemplo: Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Às vezes ele está limpando 

o lixo e tem um cachorro amarrado ali, o que é que ele vai fazer? Ou tem um 

cachorro que está latindo na rua e vai juntar... Tem toda uma política. Eu tô falando 

bem assim sucinto. Então vários órgãos. Eu sei que deve ter dado umas 18 

indicações, mas o que é que acontece? Cada área tinha que traçar suas políticas 

públicas e não funcionou (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

  

 A COMPPAD foi instituída pelo Decreto 16.295, de maio de 2009, e conforme o texto 

que apresenta sua criação houve consideração da “Lei nº 9.945, de 27 de janeiro de 2006, que 

institui o Programa de Proteção aos Animais Domésticos no Município, bem como o Decreto 

nº 15.790, de 21 de dezembro de 2007” (PORTO ALEGRE, 2009). A criação da COMPPAD 

pode ser vista nesse processo como um novo evento crítico, mas dessa vez dependente da 

trajetória (DT), uma vez que sua criação ocorreu para implementar dois outros dispositivos 

legais, ou seja, houve um avanço dentro da mesma trajetória criada, como explicam Garud e 

Karnøe (2000). 

 O prefeito José Fogaça, já no seu segundo mandato, agora pelo (PMDB), renunciou ao 

cargo em 2010 para concorrer ao governo estadual. Quem assumiu a prefeitura foi seu vice 

José Fortunati (PDT), ficando de março de 2010 até o término do mandato em 2012, sendo 

reeleito e governando de 2013 a 2016. Um dos entrevistados revela que o Fortunati era 

conhecido, na época em que foi vereador, pelo seu trabalho com os animais:  

“Com aquilo ali, muda o prefeito. O prefeito da época [referindo-se a José Fortunati], a gente 

conhecia ele como um vereador voltado à causa. Então ele quis dar uma resposta pra causa 

animal, pra sociedade, dando força pra COMPPAD e deu” (AP04-POA, entrevista 

12/04/2018). 

  Na época da COMPPAD, um dos entrevistados explica que a estrutura onde 

funcionava o canil da prefeitura e o setor de zoonoses passou a ser ocupado pela COMPPAD: 

“nós tomamos o prédio da Vigilância por ordem do prefeito e lá só tinha cães bravio porque 

eles não resgatavam mais, não podiam mais exterminar, mas não resgatavam mais” (AP04-

POA, entrevista 12/04/2018). 

 Havia ainda uma preocupação em envolver os cursos de Medicina Veterinária, 

Ciências Biológicas e Ciências afins do município de Porto Alegre para que incluíssem no 

currículo acadêmico atividades práticas para implementação do Programa de Proteção aos 

Animais Domésticos (Decreto nº 15.790/2007). Um dos entrevistados comenta sobre uma 

ação realizada entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a COMPPAD, 

na gestão do prefeito José Fortunati, que tinha por objetivo castrar os animais de pessoas das 
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vilas do município, em uma unidade móvel, um ônibus, adaptado para procedimentos 

cirúrgicos. 

 
Ele [referindo-se a José Fortunati] conseguiu nessa negociação, a gente tem que 

dizer a verdade, essa unidade móvel, mas tinha que montar o programa. Aí através 

da UFRGS, nós montamos um programa, que a Dra. Lires que era uma veterinária, 

todo programa montado com plano de trabalho. Faria cinco vilas em um ano. 

Levaria alunos pra conhecer [...]. E ainda uma política de conscientização que o 

ônibus era muito interessante (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

 

 Com o fim do programa, o ônibus vai para o pátio do prédio da Vigilância, onde 

funcionava o canil. Segundo AP04, foi uma época complicada, pois a prefeitura não podia 

exterminar os cães tirados da rua e não se podiam resgatar animais porque não havia mais 

espaço. “Então nós estávamos numa transição muito difícil na cidade, que tu não resgatava, 

que tu não tinha quem atendia, conseguia... Bom, esterilização eu resolvo daqui. Aí faltava o 

resgate” (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). Com os animais bravios que estavam no canil 

foi criada uma ação para que os animais fossem adotados e as baias desocupadas. 

 

Quando nós tomamos de conta desse canil, tinha que desocupar as baias. Aí eu fiz 

um projeto particular com o adestrador Cláudio Pinheiro para adestrar os pitbulls 

com autorização e termo do Ministério Público. E quem fosse adotar tinha que ter 

muito cuidado para não envolver o Município. Não poderia ter crianças, mulheres 

grávidas, idosos e local bem fechado. Os cães, conforme o parecer de três 

adestradores, não eram neurotizados. Poderiam ser ressocializados para conviver. 

Eram bem cuidados, mas só isso. Eles não tinham essa coisa nossa de proteção, de 

tratar e dar aquele carinho. Conseguimos iniciar esse projeto, fizemos a doação do 

primeiro e muitas outras coisas nós fizemos nesse período de COMPPAD. Foram 

projetos que a gente foi fazendo, foi montando, palestras em associações... (AP04-

POA, entrevista 12/04/2018). 

 

 Para ampliar o atendimento aos animais do município, a partir da COMPPAD pensou-

se em uma secretaria, como é possível inferir dos trechos que seguem: 

 

[...] quando essa coordenadoria se transformou na secretaria, foi criada a secretaria. 

Foi dada a autorização pra criação da secretaria, que aí ampliou o atendimento e tal 

(AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

O trabalho começou aqui em 2011 como secretaria. Antes disso era uma 

coordenadoria: Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Era uma estrutura com 5 

pessoas, super precária, vinculada ao gabinete do prefeito, mas a gente já começou a 

fazer vários trabalhos. Nós não tínhamos sede, então a gente tinha que atender o 

animal atropelado na rua, mas tinha uma equipe boa, assim, que realmente queria 

levar adiante. E, nesse tempo, foi criado a SEDA. Então foi um projeto de lei para a 

câmara, foi criado uma estrutura de secretaria. E aí nós assumimos a sede que era o 

antigo CCZ. Então lá ficou concentrado todos os atendimentos (AP03-POA, 

entrevista 10/04/2018). 
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 Os entrevistados AP01-POA e AP3-POA afirmam que as origens da SEDA-POA 

podem ser encontradas na gestão do José Fogaça, corroborando o que AP02-POA e AP04-

POA já haviam afirmado anteriormente e corroborando com os dispositivos legais analisados.  

 Como já mencionado na Introdução e na apresentação da SEDA-POA no Capítulo 2 

desta tese, a secretaria foi criada por meio da Lei nº 11.101/2011, na gestão de José Fortunati, 

tendo por função formular e implementar políticas públicas de saúde, proteção, defesa e bem-

estar dos animais domésticos. A criação desta secretaria trata-se de mais um evento crítico de 

DT, pois houve a implementação de novas políticas para animais domésticos dentro do que já 

vinha sendo trabalhado anteriormente. 

  
A SEDA iniciou [...] ainda na administração, não do Fortunati, mas da 

administração anterior, hoje [...] Deputado José Fogaça, que quando foi prefeito 

instituiu e começou os primeiros passos pro atendimento, não como uma secretaria, 

mas já como uma coordenação, que atendia e começou a cadastrar protetores. No 

início, o atendimento era bem aqui. Mas era uma coisa inicial, um projeto [...] 

(AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

  

 Outro importante evento crítico foi a criação de um fundo municipal para a 

implementação das políticas para animais domésticos, o FMDA, criado por meio da Lei 

Complementar nº 696/2012 e regulamentado por meio do Decreto nº 18.092/2012 na gestão 

de José Fortunati. Com a secretaria e o FMDA, muitas políticas foram desenvolvidas, como 

abordado no capítulo 2, e como será abordado mais à frente. Sobre a criação da SEDA-POA, 

um dos entrevistados entende como um marco nas políticas para cães e gatos: 

 
Foi um divisor de água pra gente, pra proteção. Total divisor de águas. Então o que 

se tinha era algo, mesmo com aquela estrutura básica ali, se tinha de primeiro mundo 

atendimento pra animais. Muitas internações. Eu cheguei a ter uma cadela aqui com 

suspeita de linfoma [...]. Ela ficou 82 dias internada. Eu pensei de início que ela não 

resistiria, saiu inteiriça (P13-POA, entrevista 11/04/2018). 

  

 A SEDA-POA foi extinta em 2017, como resultado da reforma administrativa do novo 

prefeito Nelson Marchezan (PSDB), por meio da Lei nº 810/2017, que cria e extingue 

secretarias municipais, estabelece suas finalidades e competências e revoga a legislação sobre 

o tema (PORTO ALEGRE, 2017a). Após o período de transição, a SEDA-POA foi extinta 

oficialmente em 4 de maio de 2017 e suas competências incorporadas à SMAMS, por meio da 

Lei Complementar nº 817/2017.  

 Sobre a incorporação das atividades da SEDA-POA pela SMAMS, os entrevistados 

entendem que esta secretaria não tem competência para abarcar os animais domésticos, pois 

estes exigem uma lógica de trabalho diferente da lógica do meio ambiente.  
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Foi transformada, dissolvida e eu acho que foi incluída, não aprofundei, em 

Secretaria de Meio Ambiente, o que não é certo. Por quê? Meio ambiente é para 

animais silvestres. Os domésticos têm outra política. Então o biólogo não pensa no 

bem-estar de domésticos, o biólogo é outra linha de atuação né? (AP04-POA, 

entrevista 12/04/2018). 

A SMAMS, ela está mantendo o trabalho, mas com um pouco de deficiência né? 

Porque a SEDA se tornou uma pasta da SMAMS. Ela não é mais uma Secretaria, 

então não tem mais o poder de administrar a verba que foi aprovada pra SEDA. No 

final da gestão da prefeitura de Fortunati foi aprovada uma verba enorme pra SEDA e 

agora essa verba entrou pra SMAMS e a SMAMS administra como quer, né? Então é 

praça, meio ambiente, não sei o quê... É claro! Tudo é importante! Mas a verba era 

para os animais e não está sendo destinada para os animais. Então a SMAMS está 

mantendo, mas com bastante deficiência (P09-POA, entrevista 08/04/2018). 

 

 A extinção da secretaria se configura um evento crítico tendo em vista que há uma 

involução desse tipo de política no município, deixando algumas de serem oferecidas e não há 

mais um fundo específico para as políticas em prol dos animais domésticos. Portanto esse 

evento crítico trata-se de uma CT. A SEDA-POA perde seu status de secretaria e passa a 

funcionar como uma Coordenadoria dos Direitos dos Animais (CDA), submissa a SMAMS.  

Sobre a atuação da CDA, os entrevistados apresentaram algumas descontinuidades, apontando 

como principal a descontinuidade de serviços oferecidos, como se pode extrair de alguns 

trechos apresentados no Quadro 19. 

 

Quadro 19 – Descontinuidades dos serviços oferecidos pela SEDA-POA na gestão de 

Marchezan (continua) 
Descontinuidades Trechos das entrevistas 

Descontinuidade 

das políticas 

educativas 

Antes a secretaria oferecia um projeto que se chamava “Essa escola é o bicho”, que era 

voltado à escola, [...] oferecia palestras nas escolas, no município. Isso nós não temos 

mais. Com a redução [da SEDA à Coordenadoria], e ela [professora que estava à frente do 

projeto] saiu também. [...] aí não teve continuidade (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

Porque não é divulgar só a feira, é fazer todo um trabalho de conscientização das pessoas. 

Por que adotar um animal sem raça? Então, isso também tá se perdendo, o trabalho de 

conscientização tá se perdendo também (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Descontinuidade 

das esterilizações 

no ônibus 

Uma coisa que eles não estão mantendo é a ida nos bairros, nós íamos todos os dias. 

Eram 2 ônibus né? (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Aí o ônibus parou totalmente, acabou isso aí (P01-POA, entrevista 08/04/2018). 

[...] e a função que eu sinto falta é do ônibus. Aumentou de novo bastante o número de 

animais ali na vila né? O pessoal procura: ah quando é que vai ter o ônibus, quando é 

que vai ter castração? (P03-POA, entrevista 08/04/2018). 

Mas eles não têm mais o castramóvel, que era um ônibus que ia nas vilas para castrar, 

mas não existe mais também (P06-POA, entrevista 08/04/2018). 

A SEDA realizou um trabalho importantíssimo com castração nas vilas, mutirões, 

castrando muitos animais. Cerca de cento, duzentos animais em cada bairro e ela fazia 

periodicamente, entendeu? E hoje a gente não tem esse retorno como tinha antes, se 

perdeu muito (P07-POA, entrevista 08/04/2018). 

Antes os ônibus da SEDA iam nas vilas, pegavam os animais, muitos eram castrados lá 

e devolvidos pros tutores com a medicação e atualmente pouco se sabe dessas ações 

dessa nova secretaria nos bairros e vilas (P08-POA, entrevista 08/04/2018). 

Existia o ônibus [...] e o ônibus trabalhava nos bairros carentes. Era maravilhoso pra 

nós. Imagina tu ver 150 animais sendo castrados [...]. Então a gente conseguia isso com 

a SEDA e era maravilhoso (P10-POA, entrevista 08/04/2018). 
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Quadro 19 – Descontinuidades dos serviços oferecidos pela SEDA-POA na gestão de 

Marchezan (continuação) 

Descontinuidade 

das esterilizações 

no ônibus 

E aí agora nessa reunião que a gente teve, a gente perguntou pelo ônibus, era o Bicho 

Amigo que ele chamava. Dizem que não vão fazer mais assim. Eles vão fazer assim: 

vão buscar os cachorros, trazer pra cá e depois levar e não fazer como eles faziam [...] 

Então, eles não vão fazer mais dessa maneira: do ônibus fazer a cirurgia no próprio lugar 

(P11-POA, entrevista 11/04/2018). 

Descontinuidade 

das consultas 

agendadas 

Antes eram 20 por dia [referindo-se aos atendimentos diários realizados na SEDA]. 

Agora, eles [referindo-se a Coordenadoria] dizem que estão fazendo 20 por dia, mas por 

ficha (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Então eles estipularam o número de atendimentos pro público geral. É 20 por dia, 20 

fichas. Eles vão distribuir fichas agora. Antes ligava pro 156 e esperava eles ligarem 

pra consulta. Agora eles distribuem as fichas. (P06-POA, entrevista 08/04/2018). 

Porque antigamente era assim, a gente ligava marcava e eles retornavam a ligação 

dizendo qual seria o dia e a hora da consulta. [...] Aí eles mudaram agora. É diário né? 

(T01-POA, entrevista 09/04/2018). 

Só precisa vir e chegar aqui antes das 13h pra já consultar com ele no mesmo dia. 

Antes a gente ligava para o 156, esperava uma, duas, três semanas, às vezes, levava até 

um mês pra eles te retornarem pra gente trazer o bicho naquele dia que eles conseguiam 

um horário pra nós. (T02-POA, entrevista 09/04/2018). 

Descontinuidade 

do internamento 

de animais 

Nós tínhamos animais que ficavam conosco lá [internados] e pode ficar. Hoje quando 

falam que não pode, é uma clara manifestação da incompetência em conseguir 

possibilitar que esses animais tenham atendimento (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

[...] tinha internação e parece que agora eles suspenderam (P02-POA, entrevista 08/04/2018). 

Tanto que eu tinha um cachorro que eu levei em plena sexta-feira santa e um veterinário 

me atendeu na sexta-feira santa. Um cachorro que tinha sido atropelado e o cachorro 

ficou internado um mês e eles me devolveram o cachorro mais gordo do que o que o 

cachorro era, muito mais saudável né? [...] E hoje em dia não. [...] porque chegou uma lá 

com um cachorro morrendo e a médica atendeu, deu uma medicação pra dor, mandou 

tomar antibiótico e mandou ela procurar internação porque não tinha internação 

(P03-POA, entrevista 08/04/2018). 

Descontinuidade 

de assessorar o 

BrechoCão 

Antes no BrechoCão sempre tinham 2 pessoas que acompanhavam: 2 servidores. 

Chegavam de manhã bem cedo, 7h da manhã, e já iam preparando os espaços, davam 

segurança porque sempre eram 2 homens. Davam segurança porque ali é uma praça, dormem 

mendigos, enfim... Nunca sabe quem são as pessoas que estão ali. Eles ficavam o dia todo, 

pegavam as assinaturas delas, confirmavam as presenças, e não tem mais [referindo-se à 

atuação da nova gestão]. Elas chegam lá às 8h da manhã, com um monte de coisas: roupas, 

todo material delas, e correndo o risco de ser assaltadas (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Olha, no momento como nós trocamos o prefeito, tá muito crítica a situação. Não tão 

assim. A única coisa que eles mantiveram assim foi esse nosso espaço. Tanto que eles da 

antiga prefeitura, eles colocavam uma barraca do nosso lado e prestavam todo 

assessoramento pra gente aqui porque às vezes aparece pessoas que querem largar o 

cachorro, acham que a gente está aqui pra recolher. A gente não recolhe né? Querem 

atendimento, a gente não tem porque é tudo pago né? A gente consegue veterinário a 

baixo custo, então agora assim... Até mesmo se passasse alguém aqui incomodando, o 

rapaz da prefeitura nos auxiliava. Hoje em dia nada, eles vêm aqui, faz a chamada, a 

gente assina... (P03-POA, entrevista 08/04/2018). 

Porque a gente tá mais de 1 ano... Vai fazer 1 ano e meio que a SEDA, ex-SEDA agora 

(que é junto com a SMAMS), eles não abrem edital. [...] aí a gente não consegue entrar 

para ter um box só nosso [no BrechoCão] (P04-POA, entrevista 08/04/2018). 

Se tornou um sucesso isso aqui [o BrechoCão]. E aí agora tem muitas pessoas que 

querem, mas então eles vão continuar, mas ainda não foi feito outro edital (P06-POA, 

entrevista 08/04/2018). 

Hoje eu fico pensando: parece mentira que aconteceu isso uma vez. Porque hoje ninguém 

nos escuta pra nada, entendeu? O Prefeito nem toma conhecimento, nunca esteve aqui [no 

BrechoCão]. Na época do Fortunati todos os domingos ele estava visitando o brechó com a 

Regina Becker. Tu via o interesse, eles tinham interesse ali. O evento que protetora fazia, 

ele era convidado e participava de tudo e todos os eventos em prol dos bichos, era uma 

pessoa interessada que hoje não existe mais (P10-POA, entrevista 08/04/2018). 
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Quadro 19 – Descontinuidades dos serviços oferecidos pela SEDA-POA na gestão de 

Marchezan (conclusão) 

Descontinuidade 

de assessorar o 

BrechoCão 

Na outra gestão, no outro governo do município, fazia uma vez por ano a renovação 

do cadastro. Agora já entrou esse novo governo e não chamaram ainda, mas que tá 

quase pronto o Edital e que eles vão chamar pra gente se recadastrar (P11-POA, 

entrevista 11/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Em resumo, os eventos críticos foram os momentos mais significativos encontrados 

nesses três períodos. O resgate histórico por meio de documentos e das falas dos entrevistados 

possibilitou perceber os eventos que têm DT e os eventos que foram frutos da CT. Ou seja, 

ficou evidente que a criação da COMPPAD resultou mais de uma CT na gestão do então 

prefeito José Fogaça, enquanto a criação da SEDA-POA na gestão do prefeito José Fortunati 

foi uma continuação e aprimoramento do que a COMPPAD já apontava como necessário, ou 

seja, ampliar esse tipo de política para o município, caracterizando assim uma DT.  

 Por fim, a descontinuidade de algumas políticas para animais domésticos por meio da 

extinção da SEDA-POA levou a uma nova trajetória, pois não seguiu o curso natural de 

continuar oferecendo as políticas anteriores ou de se manter no caminho em prol de ampliar o 

acesso a essas políticas. Houve, portanto, uma regressão nesse tipo de política. O Quadro 20 

resume os principais eventos críticos apresentados nesta seção. 

 

Quadro 20 – Eventos críticos das políticas para cães e gatos em Porto Alegre 
Período Eventos Críticos 

2005-2010 

(Gestão Fogaça) 

- Lei nº 9.945/2006: institui o Programa de Proteção aos Animais Domésticos no 

município de Porto Alegre (CT). 

- Decreto nº 15.790/2007: regulamenta a Lei nº 9.945 (DT) 

- Decreto nº 16.295/2009: institui a Coordenadoria Multidisciplinar de Políticas 

Públicas para Animais Domésticos COMPPAD (DT). 

2010-2016 

(Gestão Fortunati) 

- Lei nº 11.101/2011: criação da SEDA-POA (DT). 

- Lei nº 696/2012: cria o Fundo Municipal dos Direitos dos Animais (FMDA) (DT). 

- Decreto nº 18.092/2012: regulamenta a Lei nº 696/2012 (DT). 

2017-Atual 

(Gestão Marchezan) 

- Lei nº 810/2017: Extinção da SEDA-POA (CT). 

- Lei nº 817/ 2017: as competências da antiga SEDA-POA são incorporadas a SMAMS 

por meio da Coordenadoria Geral dos Direitos Animais (CDA). (DT) 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

6.2.1.2 Problemas, necessidades e agenda política 

 

 Esta subseção pretende apresentar os principais trechos das entrevistas que ressaltaram 

os problemas e as necessidades que o município de Porto Alegre apresentava e continua 

apresentando e que justificaram a adoção das políticas para animais domésticos; e o processo 

pelo qual a discussão sobre essas políticas foi incluída na agenda política. Como os problemas 
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e necessidades são duas subcategorias teóricas imbricadas, decidiu-se alocar os trechos das 

entrevistas na subcategoria problemas quando o entrevistado revelasse algum tipo de 

transtorno que aquilo causava aos cidadãos ou aos animais; e na categoria necessidade quando 

revelasse alguma demanda para esse tipo de política. 

 Os entrevistados apontaram vários problemas que tornaram estas políticas 

indispensáveis no âmbito do município de Porto Alegre, como apresentado no Quadro 21. 

Entre os principais problemas, identificou-se a eliminação da vida dos cães como política de 

saúde pública; as zoonoses e o potencial risco de contaminação para as pessoas; a 

superpopulação de animais de rua; os acumuladores de animais e a posse irresponsável. 

  

Quadro 21 – Problemas que justificaram a adoção de políticas para cães e gatos em 

Porto Alegre (continua) 
Problemas Trechos das entrevistas 

Eliminação da 

vida  

Ao contrário de uma central de zoonoses que estava lá para recolher animal de rua, 

quando reclamavam e tal. Esse bicho passava por uma avaliação e se ninguém fosse buscar 

ele era eutanasiado. Era a política que tinha antes. Atualmente mudou. Nós não 

eutanasiamos, não matamos nenhum animal [...] (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

[...] qualquer coisa iam eutanasiar. Era uma política nacional. Todos eutanasiavam de 

vários formatos no país, até sofrimento de animais. E nós conseguimos aprovar que tu tinha 

de fazer um laudo, pra ti comprovar, pra estancar aquela matança que tinha no canil 

municipal, não só em Porto Alegre como outros, mas a lei era pra Porto Alegre (AP04-

POA, entrevista 12/04/2018). 

Havia um Centro de Zoonoses, que era vinculado à Secretaria da Saúde, e o controle era 

um controle asséptico e sanitarista, né?! “Tira da frente o quê incomoda”. Então 

mensalmente eles eram levados, centenas eram levados à morte. Nesse mesmo local onde 

hoje a SEDA está instalada, e isso a gente mudou. Então foi muito difícil dentro da 

secretaria, dentro da estrutura da prefeitura municipal lidar com essa questão, com esse 

grupo de pessoas que trabalhavam até então nessa atividade. Absolutamente cruel, sem o 

mínimo de piedade, que pra eles era muito fácil recolher animais que estavam 

abandonados, que estavam machucados, que eram bravios e levá-los à morte. É uma 

política pública que foi estabelecida no Brasil, na década de 50, infelizmente, e que até 

então ela era considerada normal. Além disso, ainda temos também uma instrução 

normativa por parte do Ministério da Saúde e que ela premia as prefeituras que oferecem 

cabeças de cães pra fazer o controle da raiva canina, e isso significa: apresenta um número 

x de cabeças que vai ganhar um bônus, uma verba liberada pra custear outras ações de 

saúde. Então, absurdos! [...] (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Existia há muito, muito tempo atrás. Mas isso já é proibido, a carrocinha que recolhia os 

animais e os animais eram eutanasiados (P06-POA, entrevista 08/04/2018). 

Antigamente era o centro de controle de zoonoses né? [...] a solução do centro de controle 

de zoonoses é exterminar os cães que estão disseminando doenças. Não é de repente curar 

(P08-POA, entrevista 08/04/2018) 

Zoonoses 

A gente tem uns animais com doença, que é leishmaniose, que é o problema que nós 

estamos tendo aqui [...] (AP02-POA, entrevista 09/04/2018). 

Naquela época os cães morriam por doenças que contraíam no lixão e as pessoas 

circulavam e nós começamos a descobrir as zoonoses, começamos a nos preocupar 

(AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

Eu atuo na Villa das Laranjeiras que é no Bairro Morro Santana, que é o local que tem 

epidemia de leishmaniose né? Os primeiros cães diagnosticados com a doença em Porto 

Alegre, os primeiros cães assim, o foco da doença está sendo ali, então é bem sério isso 

(P08-POA, entrevista 08/04/2018). 
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Quadro 21 – Problemas que justificaram a adoção de políticas para cães e gatos em 

Porto Alegre (conclusão) 

Problemas Trechos das entrevistas 

Zoonoses 

Nós vivemos assim também com a leishmaniose visceral canina, né?! Uma legislação que 

data de 1963, e que ninguém ainda conseguiu alterar essa legislação, que estabelece a morte 

pra aqueles animais identificados com a leishmaniose, quando se sabe que a leishmaniose 

hoje ela é tratável, que ela é curável, que ela é transmissível de humanos para humanos, que 

ela é transmissível sexualmente, e que todos os portadores da AIDS e do HIV são portadores 

da leishmaniose, mas quem ganha ainda a culpa, para o Ministério da Saúde, é o cão, como 

sendo ele o principal reservatório, ao passo que todos os animais, todos os mamíferos, todas 

as aves, eles podem ser reservatório. Quem transmite leishmaniose é o mosquito palha, mas 

quem ganha a culpa, para o Ministério da Saúde, ainda é o cachorro, porque é uma visão 

distorcida, equivocada, proposital dos técnicos do Ministério da Saúde, que são sanitaristas, e 

que pra eles o mundo tem que ser limpado de cotonete, né?! Cotonete e éter, pra evitar que 

fique sujeira nos cantinhos (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Superpopulação 

de animais de 

rua 

Nós lutamos tanto pelo fim do extermínio, mas a superpopulação ela cresce muito 

rapidamente. O que é que vai acontecer em uma cidade com uma série de animais doentes, 

procriando nas ruas, sei lá com leishmaniose, com tudo que é doença e os municípios não 

tiverem dinheiro? (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

Mas o trabalho que era feito [na SEDA], era feito com intuito de diminuir a população, que a 

população há alguns anos atrás era de quinhentos mil cães e gatos errantes né? E se tu for ver, é 

uma população gigantesca além de procriarem e no verão tem muito... Gato procria horrores, 

doenças, todas essas coisas que são ligadas a cães e gatos (P02-POA, entrevista 08/04/2018). 

[...] porque aqui em Porto Alegre nós temos muitas vilas. Assim como nós temos os 

grandes bairros nobres, também tem muitas vilas. Tu não ter um animal castrado, daqui 

a 6 meses tu não tá mais com 1, tu tá com 10; daqui a 1 ano tu tá com 20. Então, isso é 

uma coisa que acaba vindo muito à tona (P04-POA, entrevista 08/04/2018). 

Quando é uma cadela grande dá oito, às vezes, até dez. Porque daqui a seis meses [os 

filhotes] vão está no cio também. Então eu me preocupo mais com esse trabalho da 

castração porque dessa forma você consegue evitar essa população de rua né? Muito bicho 

na rua (P12-POA, entrevista 11/04/2018). 

É um bairro onde tem muito cachorro solto nas ruas. É horrível. É impressionante! Se tu 

for conversar com as pessoas que moram lá vão te dizer a mesma coisa. O que mais tem 

no bairro é cachorro e criança (T03-POA, entrevista 09/04/2018). 

E é difícil assim conseguirem atender todos porque são muitos que nem na minha rua. E 

muitos cachorros que têm maus-tratos (T06-POA, entrevista 11/04/2018). 

A gente mora num sítio e na retirada das pessoas lá, escapando o animal lá naquela estrada, 

aí vão lá em casa e eu com pena acabo pegando os animais. Pegando, pegando, quando da 

fé tem um monte de bicho lá (T07-POA, entrevista 11/04/2018) 

Acumuladores 

de animais 

Porque a gente tem vários problemas com pessoas acumuladoras que tem uma doença [...] 

que a gente tem que dá uma assistência pra eles e também tem a parte das pessoas que 

largam cachorro e animais na rua, gato na rua que também é complicado (AP02-POA, 

entrevista 09/04/2018). 

Mas tu ver com acumuladores... Acumuladores é um problema que tem em todas as cidades: 

acúmulo de animais. E aqui, o ruim é o tamanho da cidade (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Posse 

irresponsável 

Aí vêm maus-tratos, pessoas que se mudam e deixam o animal preso, pessoas que viajam 

e deixam o animal preso, animal acidentado, animal morto, animal bravio na praça botando 

em risco crianças e outros animais. São n solicitações (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

Gente, eu não sei de onde sai tanto bicho abandonado, que as pessoas abandonam as 

ninhadas nas caixas, e as caixas com ninhadas e com a mãe junto, de gato principalmente 

(P06-POA, entrevista 08/04/2018). 

Mas quando ele [o cachorro] nasceu, ele tinha uns três dias, aí minha vizinha disse que ia 

dar ele, ia botar ele fora de noite na madrugada (T03-POA, entrevista 09/04/2018). 

Todo mundo tem, quase todas as pessoas têm bicho de estimação e normalmente as 

pessoas, porque não sabem que tem o atendimento de graça aqui, eles botam os cachorros 

na rua por não ter como cuidar ou por não ter como levar no veterinário e acabam 

morrendo os animais lá. A gente pegou o Dick mesmo da rua porque botaram ele fora. Ele 

estava magro e cheio de carrapatos e cheio de coisas (T10-POA, entrevista 12/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 
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 O primeiro problema que ficou evidente na fala dos entrevistados foi a eliminação da 

vida como política de saúde pública e por consequência de controle populacional. As falas 

mostram a necessidade de mudar esse tipo de política que era comum na Secretaria de Saúde 

da Prefeitura de Porto Alegre. Atualmente a eliminação da vida de animais tirados da rua, mas 

que não representam risco à saúde humana e de outros animais não é mais praticada em Porto 

Alegre e para que ocorra a eutanásia, precisa-se de parecer de médico veterinário sobre o risco 

que o animal representa para sociedade e para outros animais. Este foi um problema que 

motivou a adoção de políticas como a esterilização de animais de rua, visto tamanha a 

crueldade de se eliminar animais saudáveis apenas por não possuírem tutores. 

 O segundo problema identificado foi a leishmaniose visceral canina, uma zoonose 

comum aos seres humanos e aos animais e que tem uma forte ligação com a eutanásia, uma 

vez que até pouco tempo não havia tratamento para os cães doentes, que se tornam 

reservatório da doença e por isso mesmo podem ser eutanasiados. O entrevistado AP05 

explica que o cão é visto como vilão, mas que qualquer mamífero pode ser reservatório e 

precisaria que o poder público mudasse a forma de encarar essa zoonose. Esse problema 

também motivou a adoção de políticas de esterilização e de cuidados com a saúde dos 

animais.  

 A procriação dos animais de rua também foi relatada como um problema nas falas dos 

entrevistados. Com a superpopulação de animais fica mais difícil controlar as doenças, as 

zoonoses, os atropelamentos. A esterilização desses animais foi apontada sempre como uma 

solução e por isso foi uma política adotada fortemente em Porto Alegre. Por fim, outro 

problema identificado é o comportamento das pessoas que abandonam animais ou daquelas 

pessoas que acumulam animais. Esse também foi um problema que mostrou a necessidade de 

adotar políticas educativas de posse responsável para os tutores e para os acumuladores. 

 Foi possível perceber na fala dos atores a insatisfação com a política de eutanásia 

existente no município, com a omissão do poder público, com a situação dos animais de rua, 

com os tutores que abandonam e os acumuladores de animais. Importante salientar que esses 

problemas são constantes, ou seja, continuam existindo mesmo depois da criação da 

COMPPAD, da SEDA-POA e da CDA (SMAMS). 

 Aliado a esses problemas, quando não existiam políticas para cães e gatos, havia 

demandas: de criação de um órgão específico para lidar com essas políticas (primeiramente a 

COMPPAD e depois a SEDA-POA); da comunidade carente que necessitava do serviço 

gratuito para seus animais; dos protetores que resgatam animais de rua; dos próprios animais, 
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que por motivos de doenças e acidentes precisam de políticas específicas; e de acompanhar o 

novo entendimento que os animais domésticos estão recebendo atualmente na sociedade.  

 Como foram muitas as necessidades apontadas, do Quadro 22 ao Quadro 26 foram 

resumidos os principais trechos de entrevistas que resumem as necessidades que 

influenciaram a adoção de políticas para animais domésticos em Porto Alegre.  

 O Quadro 22 revela a necessidade de criar um órgão para atender as demandas 

referentes aos animais em Porto Alegre e que ao mesmo tempo integrasse o que o movimento 

de proteção animal já realizava voluntariamente e a fiscalização que os cidadãos cobravam da 

prefeitura ao denunciar os maus-tratos. Isso justificou a criação da COMPPAD, a ampliação 

dessas políticas por meio da criação da SEDA-POA e mesmo com a extinção dessa, as 

políticas para cães e gatos não foram extintas, ficando com a CDA da SMAMS. 

 

Quadro 22 – Necessidade em Porto Alegre: de um órgão específico para lidar com as 

questões dos animais domésticos 
Necessidade Trechos das entrevistas 

COMPPAD e 

SEDA-POA 

Mas nós não tínhamos noção que a capital tinha um milhão e meio de habitantes e que nós 

já tínhamos o disk denúncia implantado para toda a prefeitura e eu trouxe também para esse 

setorzinho [referindo-se à COMPPAD]. E esse disk denúncia é o 156, opção 9, e começava 

a entrar pedidos, pedidos. Foi uma experiência magnífica porque eu não imaginava que os 

animais dariam tanto problema pra o poder público. [...] E daí aquilo é fantástico pra 

quem quer fazer uma gestão. Aí eu vi a grandiosidade que representava a causa do 

município e nós não tínhamos pernas nem braços e conseguimos uma veterinária pra ficar 

em provisório nos atendimentos rápidos porque a Vigilância Sanitária ainda tinha o poder 

do canil municipal e nós éramos uma Coordenadoria ligada ao gabinete do Prefeito 

(AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

Antes a coisa funcionava de uma forma muito isolada, as pessoas não se conheciam, havia 

uma dificuldade na relação entre elas mesmas. Uma protetora cuidava na zona norte, outra 

na zona sul, outra na zona leste, elas não tinham esse contato, muitas vezes entravam em 

conflitos entre elas mesmas, não tinha, por exemplo, um órgão que juntasse essa energia 

toda e tentasse diluir em coisas mais positivas que negativas. [...] A secretaria conseguiu 

reunir isso, teve um momento, eu acompanhei 2 momentos já, vários. Elas começaram a 

ter pra quem ligar, conversar, elas tinham alguém, um secretário pra conversar, um 

diretor de uma área clínica, onde elas podiam colocar as suas aflições, reclamar; e isso eu 

acho que foi o grande diferencial da secretaria (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

[...] porque as pessoas entenderam que era necessário ter uma secretaria, porque a SEDA 

sempre mostrou trabalho, nunca foi um caminho de emprego, nem uma secretaria para dar 

despesa, como as pessoas falavam antes. E a gente provou que não, que a SEDA realmente 

tinha atividades (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Eu estruturei a SEDA de tal forma que ela tivesse uma gama de projetos, e esses projetos 

eles tinham ligação entre si. Mas eles foram individualizados, pra que a gente pudesse ter 

indicadores, e que eles pudessem ser avaliados e modificados de acordo com as 

necessidades (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 A condição socioeconômica dos tutores carentes também foi um elemento que 

influenciou a adoção de políticas, como é possível inferir dos trechos do Quadro 23. 
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Quadro 23 – Necessidade em Porto Alegre: de tutores carentes 
Necessidade Trechos das entrevistas 

De tutores 

carentes 

E uma coisa é uma pessoa de classe média ter um cachorrinho, onde ele leva num pet shop, ele 

pode pagar um plano de saúde pro animal. E o outro é o da comunidade carente, que é onde 

nós entramos com mais força. Isso ela percebeu que tinha essa carência, a Regina e as pessoas 

ligadas (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

O usuário da SEDA é assim: ele é essa pessoa das comunidades mais carentes de Porto Alegre, 

mediante apresentação do Bolsa Família ou do NIS (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

Não tem ideia de abrir pra todo mundo por causa disso aí: porque tem gente que tem condição 

de ter animais, de ir pra um veterinário. A ideia é pra população carente e animais de rua, 

qualquer pessoa com plano do governo, alguma coisa. E essas demandas desses 

acumuladores que nós temos que atender também. Acumuladores são pessoas que tem 30, 40, 

50 animais (AP02-POA, entrevista 09/04/2018). 

Aqui a gente montou esse esquema de atender todo mundo, mas assim, a pessoa tem que ser 

cadastrada em programas sociais, tem que comprovar baixa renda. Porque é injusto uma 

pessoa que ganha bem levar para o atendimento público nesse caso. O ideal seria atender todo 

mundo, mas como não tem como, aqui a gente fez esse filtro. A gente atendia realmente quem 

era carente (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Além dos protetores, as pessoas de baixa renda, que a gente classificou como tutores de 

animais que se encontram em situação de vulnerabilidade. E essas pessoas, o requisito 

básico era inscrição no bolsa família ou no NIS, que é o cadastro social nacional, e eles 

prontamente identificam um número, e a gente checava esse número num sistema que nós 

tínhamos um cadastro de todos, e a essas pessoas então era dado o atendimento gratuito 

(AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Então era oferecido à população, entre aspas, porque não são serviços totalmente gratuitos 

para todo mundo, tem que ter Bolsa Família ou o número do NIS que é o Número de 

Inscrição Social [...] (P02-POA, entrevista 08/04/2018). 

Na segunda, terça, quinta e sexta é o dia que a prefeitura atende as pessoas de baixa renda, 

daí tem que comprovar que tem baixa renda [...] (P09-POA, entrevista 08/04/2018). 

[...] e quando não for através dos protetores eles oferecem também atendimento, consulta 

através de fichas que eles distribuem aqui na parte da tarde. Mas a pessoa tem que ter o Bolsa 

Família, o número do NIS pra comprovar que realmente é baixa renda (P11-POA, 

entrevista 11/04/2018). 

Eu acho que é importante porque tem muita gente que não tem condições, que gosta, que 

quer o animal e não consegue manter né? É uma ajuda de custo na verdade (T01-POA, 

entrevista 09/04/2018). 

Essa função do Bolsa também ajuda. Ainda bem que a gente tem o Bolsa pra ajudar. Se não a 

gente não ia conseguir atendimento né? Aí tinha que gastar. A gente aqui ainda tem a 

vantagem de ter a consulta de graça, mas ainda tem que gastar com os remédios, comprar, mas 

pelo menos ainda consegue falar com o veterinário de graça. Pelo menos isso, não precisa 

pagar ainda mais a consulta (T02-POA, entrevista 09/04/2018). 

Aqui em Porto Alegre, então é bem difícil achar esse tipo de coisa assim, é tudo pago e a 

gente que não tem condições de pagar fica desesperado porque, às vezes, o bicho acaba 

morrendo e aí a gente fica com os pés e as mãos atados porque a gente não tem como (T03-

POA, entrevista 09/04/2018). 

Porque tem pessoas que não tem condições de nada, tem o bicho, mas não tem condições. 

Pelo menos tu tendo o Bolsa Família vem aqui e tem o atendimento que o bicho precisa. 

(T04-POA, entrevista 09/04/2018). 

Eu não sou miserável, sou pobre. Se eu quiser levar ele no particular, não tenho dinheiro, não 

tenho dinheiro, e esse negócio de bicho é tudo muito caro, uma fortuna (T08-POA, entrevista 

12/04/2018). 

Que eu venho assim pra consultar é a segunda vez que eu venho consultar na SEDA. Eu 

trouxe pra consulta porque sempre eu não tinha dinheiro pra pagar a castração [...] Agora 

eu tenho o NIS, aí eu consigo fazer a castração (T09-POA, entrevista 12/04/2018). 

Eu acho ótimo porque é bem difícil de conseguir essas coisas e ainda mais não tendo que 

pagar por causa disso. É bom, já ajuda muito as pessoas porque tudo que tem a ver com os 

animais é muito caro normalmente e já ajuda bastante conseguir (T10-POA, entrevista 

12/04/2018, grifo nosso). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Como se pode inferir por meio dos trechos, tutores precisavam de assistência 

veterinária para seus animais, mas não dispunham de condição financeira para fazer isso. A 

percepção de que havia uma demanda por esse serviço fez o município oferecer 

exclusivamente a política de atendimento veterinário e esterilização a esse público, que 

precisava ser cadastrado no NIS ou ter Bolsa Família. 

A condição dos protetores de Porto Alegre também foi vista como uma necessidade 

que motivou a adoção de políticas como o BrechoCão e o atendimento veterinário mensal 

para animais resgatados. Sobre o reconhecimento do trabalho voluntário do protetor e de suas 

necessidades, os entrevistados explicam no Quadro 24. 

 

Quadro 24 – Necessidade em Porto Alegre: de protetores de animais 
Necessidade Trechos das entrevistas 

Dos 

protetores 

Aí é diferente, protetor tem atendimento, que seja cadastrado aqui, que comprove que é protetor. 

Tem uma série de requisitos que eles pedem pra ti comprovar (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

Porque antes, em 2010 ali, 2009, quando tu tinha um caso de maus-tratos, tu não sabia pra 

quem correr. Quando a gente tinha que internar bicho, a gente vivia devendo pra clinica 

veterinária, sabe? (P05-POA, entrevista 08/04/2018). 

[...] toda quarta-feira é dia de atendimento de protetora na SEDA. Então na quarta-feira tu 

pega quem tu precisa levar. [...] Tu pega os bichos que precisa e vai pra SEDA. Chega lá, 

têm todas as protetoras, eles distribuem fichas, você sai e consulta pelo menos o animal (P09-

POA, entrevista 08/04/2018). 

Então a gente acaba assumindo esse compromisso com o animal, além da dívida que a gente 

assume com a clínica veterinária. [...] o animal, depois que tu pegou, tu não vai mais 

devolver ele pra rua. Isso não existe. A gente sabe que depois que a gente pegar é um 

compromisso que a gente vai assumindo pro resto da vida, assumindo pro resto da vida até ser 

adotado ou morrer (P10-POA, entrevista 08/04/2018). 

Tem pessoas nas vilas que são os meus agentes, que eu chamo assim né? Então vê quem 

precisa, quem deixa os cachorros nas ruas, fêmeas, e elas vão e através delas eu busco, 

trago, levo (P11-POA, entrevista 11/04/2018). 

[...] e é uma vila e tem muita gente que tem cachorro e é pobre e não tem como castrar. 

Então aí a gente faz uma lista e pega esses cachorros sabe? Aí um avisa: tenho tal para castrar. 

[...] Então se essa pessoa tem um cachorrinho que precisa, aí a gente encaixa porque tem que 

sempre fechar o pacote né? (P12-POA, entrevista 11/04/2018) 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Como visto, os protetores desenvolvem um trabalho com animais de rua e animais de 

tutores carentes, facilitando a intermediação do atendimento desses animais na SEDA-POA. 

Os atores públicos sabiam desse trabalho dos protetores com a comunidade e, diante disso, 

políticas foram adotadas pensando nessas necessidades dos protetores com os animais que 

resgatavam e com os animais que possuíam tutores que deixavam os animais 

semidomiciliados ou sujeitos à reprodução. 

 As necessidades dos animais como seres que adoecem, são atropelados, são vítimas de 

maus-tratos e outros problemas de saúde também foram considerados na adoção de políticas 

variadas pela SEDA-POA, tais como: políticas de fiscalização, de educação humanitária, de 
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esterilização etc. Sobre essas necessidades, os entrevistados apontam vários exemplos que 

podem ilustrar o que tornava necessário levar em consideração o direito desses animais ao 

atendimento veterinário pelo município, como permite inferir os trechos do Quadro 25. 

  

Quadro 25 – Necessidade em Porto Alegre: dos animais 
Necessidade Trechos das entrevistas 

Dos animais 

Eu acho que essa postura diante do avanço dos direitos animais, demonstra que não se pode 

tratar vida com descaso. Não se pode tratar vida como se ela tivesse um valor numérico. Ela é 

muito mais do que isso. [...] então é competência do poder público sim estender políticas 

públicas pra todos. Ela não é exclusiva de animais humanos. Ela é necessária de tal forma 

a abarcar todas as necessidades que se apresentam e que tem que ter respostas pelo poder 

público local, porque a vida do cidadão ela não acontece em um ente federado (AP05-POA, 

entrevista 10/04/2018). 

Agora se tu vai pra lugares mais distantes no meio das vilas tu vê muito cachorro, muito 

cachorro precisando. E como eu tô no meio da causa animal a gente vê muito pedido de 

ajuda (P02-POA, entrevista 08/04/2018). 

A gente vai numa vila, num beco lá pra medicar, tu sempre sai com animais nos braços. 

Sempre vai ter um com bicheira, um atropelado, um que tá morrendo, que precisa de socorro 

que tu não consegue cuidar (P10-POA, entrevista 08/04/2018). 

É claro que a gente sabe que isso aí não abrange 100% da população, mas que já mudou 

muito, mudou. O olhar para o animal como um ser também sujeito de direitos, né? (P13-

POA, entrevista 08/04/2018). 

A primeira vez que eu vim, eu tinha um cachorro, era até um pitbull. Ele era bem idoso, 

sentindo dor, não caminhava. Aí eu vim [na SEDA]. Ele consultou e tudo, passou remédio, 

mas só que como ele era idoso aí ele foi piorando e acabou falecendo. Daí eu não vim mais. 

Daí eu achei uma cadela na rua que também era pitbull e ela veio já grávida e ela ganhou os 

cachorrinhos e começou a morder as pessoas. Estava agressiva e começou a comer os 

cachorros e não queria que ninguém tocasse. Só eu que podia. Daí ele trouxe aqui, os 

cachorrinhos eu já tinha doado porque ela não aceitou mais assim. Daí eles castraram e foi 

tudo tranquilo, deram a receita, eu cuidei dela em casa (T01-POA, entrevista 09/04/2018). 

No caso dessa por causa do tumor né? E eu consegui, eles vão fazer a cirurgia do tumor e já 

vão aproveitar e vão fazer a castração dessa (T04-POA, entrevista 09/04/2018). 

Disse que como ele tinha sido atropelado, estava com uma fratura exposta e eu não tinha 

condições de levar em um particular, então o moço lá da frente ligou pra cá pra vê se ele podia 

ser atendido e eu tive que aguardar (T05-POA, entrevista 09/04/2018). 

O cachorro estava pichado e aí fizeram uma denúncia. Não foi só uma pessoa, foram várias 

pessoas. E eles foram e buscaram e eu soube que até sacrificaram o cão depois, não tinha 

como (T06-POA, entrevista 11/04/2018). 

Quando se encontra um cachorro machucado na rua ou atropelado, pode trazer aqui que 

eles cuidam. E antes não se tinha pra quem levar. Se dependia só de veterinários particulares 

que o preço é horrível (T07-POA, entrevista 12/04/2018). 

[...] ela pegou cria. Mas só que o fetinho morreu e ela pegou uma infecção no útero, então 

vai ter que fazer a cirurgia (T09-POA, entrevista 12/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Observa-se nas palavras de AP05-POA que as políticas públicas não são exclusivas de 

animais humanos. Essa compreensão de que o poder público precisa abarcar como 

responsabilidade sua os animais que moram no município e as passagens apresentadas por 

protetores e tutores possibilitam justificar porque políticas foram adotadas em Porto Alegre. 

Havia-se a compreensão da necessidade juntamente com outros elementos que serão discutidos 

e que explicam o que influencia a adoção de políticas para cães e gatos em um município. 
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 Outra necessidade percebida pelos atores públicos e contrastada com os trechos dos 

outros entrevistados foi a de acompanhar as mudanças que a moderna sociedade vive e que se 

reflete na estrutura familiar e no convívio diferente com os animais. Os trechos do Quadro 26 

revelam essas mudanças, que também influenciaram a adoção dessas políticas. 

 

Quadro 26 – Necessidade em Porto Alegre: de acompanhar as mudanças da sociedade 
Necessidade Trechos das entrevistas 

Animais 

como 

membros da 

família 

Olha, eu acho que ela [referindo-se a Regina Becker] percebeu que já tinha essa demanda, 

porque hoje em dia as pessoas têm animais, não adianta, todos têm um pet, tem esse hábito 

mesmo (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

É, hoje em dia, isso é uma opinião pessoal, tem muita gente que não tem filho e trata esses 

animais como filho, membro da família, entendeu? [...] Eu acho que é um assunto novo, com 

certeza, que a gente tem que trabalhar esse assunto e tentar entender primeiro o que tá se 

passando na sociedade (AP02-POA, entrevista 09/04/2018). 

Acho que é uma coisa cultural. Acho que mudou porque hoje em dia os animais no Brasil, 

muitos fazem parte da família mesmo. As pessoas já estão tendo uma outra visão. Tu podes 

ver o mercado pet, coisas assim que estão crescendo muito porque as pessoas estão tendo uma 

outra visão: do animal fazer parte da família. Então acho que é uma coisa cultural que vem 

dessa luta, do trabalho dos protetores de formiguinha que aos pouquinhos vem divulgando 

coisas e coisas (P07-POA, entrevista 08/04/2018). 

A gente está mudando a cabeça das pessoas. Então é conscientização em massa assim de 

respeito aos animais; contra maus-tratos; a importância da castração; importância da adoção; 

não compre, adote; enfim, tudo isso pra mudar a cabeça da sociedade, né? (P09-POA, 

entrevista 08/04/2018) 

Então é uma coisa que tá mudando. Eu noto que tá mudando essa consciência das pessoas 

aqui, sabe? Principalmente os jovens. Essa geração nova tá cada vez mais preocupada. A 

compra de animais de raça está diminuindo, muita gente está adotando, mas eu acho que tem 

ainda uma longa caminhada [...]. Eu acho que os jovens, as crianças, os adolescentes, todos 

eles têm mais amor, mais preocupação com os animais. Antes não via em Porto Alegre 

pessoas passeando com animais vira-lata. Só cachorro de raça! Hoje não, hoje não, hoje tu vê 

muita gente passeando com vira-lata (P11-POA, entrevista 11/04/2018). 

Mais importância aos animais porque se tu está dando importância ao animal já está 

ajudando ao ser humano porque é o ser humano que conduz o animal (T01-POA, entrevista 

09/04/2018). 

Só que as pessoas que gostam de animais ainda bem que procuram pra cuidar, que trazem 

bastante. O movimento das pessoas também fiquei bastante surpresa porque tem bastante 

gente que gosta de cuidar dos bichinhos e isso é muito importante porque tem que ter. 

Tomara que, como é que eu posso te dizer, que continue assim (T02-POA, entrevista 

09/04/2018). 

Dependo do SUS pra consulta médica, demora também o mesmo tempo. Então se eu tenho 

essa paciência pra mim, eu não vou ter essa paciência para o animal? (T03-POA, 

entrevista 09/04/2018) 

Eu castrei meu animal porque eu acho que é muito melhor principalmente pra esse que eu crio 

dentro de casa, a higiene é melhor [...] (T06-POA, entrevista 11/04/2018).  

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

  

 Pode-se inferir dos trechos acima que muitos cães e gatos são vistos como membros da 

família, moram dentro de casa, há uma preocupação maior por parte do tutor em cuidar do 

animal, as pessoas adotam mais animais Sem Raça Definida (SRD). Todas essas questões, 

aliada à visibilidade que os animais têm ganhado na sociedade, foram propulsoras na adoção 

de políticas públicas. 
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 Em alguns trechos das entrevistas, apontam-se como os problemas e a necessidade de 

uma política específica para cães e gatos passaram a compor a agenda. Os trechos 

apresentados no Quadro 27 mostram os processos que ajudaram o tema a entrar na agenda 

política de Porto Alegre: oferta política, mobilização e antecipação política. 

 

Quadro 27 – Processo de entrada na agenda política em Porto Alegre 
Entrada na 

agenda 
Trechos das entrevistas 

Oferta 

política  

Mas aí a gente participou de programas de TV, teve audiência, debates na câmara de 

vereadores, a rede de proteção ajudou muito – se mobilizou. Então assim, praticamente, foi 

unânime a votação, só 1 que votou contra, mas ele se absteve de votar, ele ia votar contra mas 

não votou, com vergonha (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Antecipação 

interna 

As pessoas passaram a entender que os animais são parte da família e que eles têm que ser 

atendidos. Têm animais que nunca iam ver uma pessoa de jaleco branco na frente deles. Há 

famílias que não, pessoas assim super humildes, que nem eles, às vezes, têm acesso a um posto 

de saúde. Então, a gente mostrou que é possível fazer política pública aqui (AP03-POA, 

entrevista 10/04/2018). 

Antes foi uma coisa que foi imposta por alguém, por pessoas que eram conscientes. Foi 

imposta! Agora a gente já vê que a própria população quer mais né? Ah, você consegue levar 

ela pra mim pra fazer cirurgia? [...]. Então as pessoas já estão notando a importância de ter a 

política pros animais (P09-POA, entrevista 08/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Embora os atores públicos tenham feito uso da mídia para divulgar o problema, o que 

se percebe é que esta foi uma iniciativa que partiu deles e não da mídia em si. Portanto, não se 

caracteriza uma midiatização no sentido em que falam Subirats et al. (2010). Trata-se mais da 

entrada do tema na agenda por meio de uma oferta política dos gestores que estavam à frente 

da Prefeitura de Porto Alegre. 

 Outro processo que ajudou o tema a entrar na agenda foi a antecipação política, ou 

seja, percebe-se que os atores públicos sugeriram o tema para compor a agenda por estarem 

em melhor posição para reconhecer um problema do município e colocá-lo em debate, como 

explicam Subirats et al. (2010).  

  

6.2.1.3 Barreiras e indutores 

 

 Os atores públicos e protetores apontaram em suas entrevistas muito mais barreiras à 

adoção de políticas para animais domésticos do que indutores. É importante perceber que as 

barreiras não impediram que as políticas para cães e gatos fossem adotadas pelo município. O 

Quadro 28 apresenta algumas barreiras à adoção de políticas para animais domésticos em Porto 

Alegre. 
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Quadro 28 – Barreiras à adoção de políticas para cães e gatos em Porto Alegre (continua) 
Barreiras Trechos das entrevistas 

Omissão 

do Poder 

Público 

Não existiam [referindo-se às políticas para animais domésticos], como não existe na maior 

parte do Brasil. Por quê? Por uma omissão do poder público, seja ele local, estadual ou federal. 

Infelizmente, os animais no Brasil são vítimas, né?! A gente trabalha com a questão do 

especismo muito duro, porque à medida que nós amamos determinadas espécies, nós 

esquecemos outras e consumimos elas, sem a mínima preocupação e a mínima compaixão 

(AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Legislação 

[...] a lei [referindo-se a Lei dos Crimes Ambientais] que hoje combate os maus-tratos é 

insignificante, é menor potencial ofensivo: três a seis meses, a um ano de detenção, que se 

reverte em trabalho social né? Então pra nós combatermos todo tipo, não só do animal 

doméstico, silvestre, do tráfico de animais, aumentar as multas, eu ainda quero trabalhar nisso aí 

(AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

Então, a questão ambiental, na qual os animais estão inseridos, ela é, do ponto de vista da 

observância legal, ela é invisível, porque as políticas públicas ambientais se preocupam com as 

questões de poluição do ar, poluição da água e da flora, mas a fauna, a competência dela até um 

determinado ponto, exclui aí os domésticos, mas os exóticos e os silvestres é de competência do 

Ibama, e o Ibama ainda lava as mãos pra questão dos exóticos, ou seja, o foco é em cima dos 

silvestres (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Orçamento 

Aí eles acham que o poder público vai gastar dinheiro, mas é pior se tu deixar o animal doente 

transmitindo doença e tu gastando recursos da saúde porque vai medicamento pra tratar uma 

pessoa (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

E desde que ele, o prefeito [Marchezan], assumiu, ele não autorizou porque precisa de recursos 

para manter. Porque a estrutura foi ganha a [USAV], mas manter teria que ser dele. Então, a 

gente sabe que tem um custo, precisa de pessoas para operar o raio-x, vai ter que ter mais 

veterinários (P04-POA, entrevista 08/04/2018). 

Eu acho que dentro do orçamento que a nossa prefeitura tem disponibilizado para as 

secretarias, eles estão tentando fazer o que eles podem (P05-POA, entrevista 08/04/2018). 

Resistência 

da 

sociedade 

A população teve uma parte que condenou bastante, mas nós tentamos explicar, nós íamos e 

explicávamos na imprensa, nós explicávamos os números dos pedidos, então assim, depois 

acabou ficando simpático a quem gostava de animais, que tinham esperança, mas as pessoas 

queriam atendimento total (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

Aquela mesma história: tanta criança precisando de ajuda e tal e a prefeitura sem verba e 

vai gastar dinheiro com os animais? [...] Porque tem gente que diz né: por que é que tu não 

vai cuidar de uma criança, ajudar uma criança em vez de ajudar um animal? Sabe? Te xingam, 

coisas assim. (P06-POA, entrevista 08/04/2018). 

Depois eu pedi ajuda pra esses cachorros da calçada porque os vizinhos infernizavam por causa 

dos bichos né? Porque tipo assim eles não fazem nada pelos animais, mas eles criticam quem 

faz. Eles preferem ver na rua um animal doente, sarnento, com fome precisando de socorro do 

que o animal permanecer na rua, mas não doente, não sarnento e não faminto. Eles não têm esse 

pensamento assim. São muito medíocres (P10-POA, entrevista 08/04/2018). 

É porque é aquela velha história né? Se as pessoas não estão conseguindo ter um atendimento 

como deveria, então porque os animais deverão ter? Então, como se uma coisa justificasse a 

outra. Não dá pros animais porque só os humanos têm que receber esse atendimento. Os 

humanos não estão recebendo! Essa visão aí. Até hoje eventualmente se ouve alguma coisa. 

Mas por que animal? Olha como estão os postos de saúde, olha como está o atendimento 

pra população (P13-POA, entrevista 11/04/2018). 

Falta de 

apoio 

político 

No início, os vereadores demoraram pra entender pra quê precisava criar uma secretaria. 

Aquela história: “Ah, uma secretaria só para animais?! Por que não uma coordenadoria? Ah, tem 

que ter mais escolas.” Sabe aquela conversa de sempre? (AP03-POA, entrevista 10/04/2018) 

E aí, tem um programa de TV também que eu fui lá defender a SEDA e aí veio a crítica: criar 

uma secretaria, criar uma secretaria? E eu fui num programa [...] contra vereadores, contra 

os outros, defender a SEDA [...] e depois também na Câmara Municipal. Quem fez a 

intermediação com os vereadores fui eu que eu conhecia o projeto pra convencê-los a 

aprovar a SEDA (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

No início sim, pelos próprios vereadores, também da comunidade, que questionavam [...] por 

que atender animais, se tinha tanto velho e criança? Esse sempre é o discurso, né?! Na verdade, 

quem pergunta isso não faz nada por ninguém, né? (AP05-POA, entrevista 10/04/2018) 
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Quadro 28 – Barreiras à adoção de políticas para cães e gatos em Porto Alegre (conclusão) 
Barreiras Trechos das entrevistas 

Falta de 

apoio 

político 

Porque não existe essa preocupação, porque não dá votos pros políticos. Eles não têm essa 

preocupação. Não existe a preocupação com os animais por parte dos políticos, até das pessoas 

no geral (P11-POA, entrevista 11/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Nota-se que o entrevistado AP05-POA revela que as políticas para animais domésticos 

deixam a desejar nas esferas municipais, estaduais e Federal. Como justificativa, apresenta a 

questão do especismo e que nesse caso ao existir políticas para os animais silvestres e não 

existir para os cães e gatos, o poder público seria especista, não garantindo aos animais 

domésticos leis e políticas. Além do especismo, AP05-POA fala na questão ambiental, 

justificando que as preocupações das políticas ambientais não incluem os animais domésticos.

 A legislação é apresentada como uma barreira à inovação na fala de AP04-POA pelo 

fato da legislação existente, a Lei dos Crimes Ambientais, apresentar uma pena branda para o 

culpado. Além disso, a legislação ambiental apresenta diferentes focos que incluem a fauna e 

a flora de um modo geral, o que se constitui uma barreira à adoção de políticas para cães e 

gatos, visto que precisariam de uma lei mais específica para esses animais. Foi por isso que 

antes de criar a SEDA-POA, os atores públicos investiram seu tempo em compreender a 

legislação existente e desenvolver uma própria para os cães e gatos de Porto Alegre. 

 O orçamento, por sua vez, também foi visto como uma barreira à adoção de políticas 

inovadoras. Para AP04-POA há a ideia entre os gestores de que investir em políticas para 

animais domésticos é gastar dinheiro quando na verdade, segundo o entrevistado, evitaria uma 

série de problemas à saúde das pessoas. Uma forma que os atores públicos encontraram para 

superar essa barreira foi criar o FMDA, como apresentado na subseção dos eventos críticos. 

 Outro fator que funcionou como uma barreira à adoção de políticas para animais 

domésticos foi a resistência da sociedade em compreender e aceitar que os animais precisam de 

políticas. Os argumentos dos entrevistados vão ao sentido de dizer que os humanos precisam de 

políticas e não as tem com qualidade. Então, por que gastar em políticas para cães e gatos? A 

justificativa é compreensível, mas apenas seria aceitável se no município residissem apenas 

pessoas. Portanto, mesmo com resistência de parte da sociedade, políticas foram adotadas. 

 Outra barreira semelhante à resistência da sociedade foi a falta de apoio político, 

principalmente dos vereadores quando da criação da SEDA-POA, pois a maioria julgava 

desnecessário a criação de uma secretaria para tratar das políticas para cães e gatos. Assim, os 

vereadores precisaram ser convencidos da criação da secretaria e com isso o projeto de lei foi 

aprovado na gestão do prefeito José Fortunati. 
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 Por fim, as divergências de ideias sobre quais e como as políticas para animais devem 

funcionar são barreiras porque geram conflitos entre os atores envolvidos. Em várias 

entrevistas, foram mencionadas por atores públicos e protetores as divergências entre pessoas 

públicas, o que não foi esmiuçado aqui para não expor essas pessoas que também são 

entrevistados nessa pesquisa. Mas, conflitos sobre a divergência de opinião sobre cargos de 

comissão; de quem foi o autor da ideia da criação da SEDA-POA; e divergências políticas e 

pessoais foram apresentadas pelos entrevistados. 

 O Quadro 29 apresenta algumas barreiras à continuidade das políticas adotadas em 

Porto Alegre, visto que as mudanças de prefeito impactaram essas políticas. Percebe-se que 

algumas barreiras são as mesmas citadas no quadro anterior, como a legislação, o orçamento e 

resistência da sociedade. Outras barreiras foram a descontinuidade da gestão municipal, a 

falta de compromisso dos usuários e a falta de treinamento dos veterinários. 

 

Quadro 29 – Barreiras à continuidade das políticas para cães e gatos adotadas por Porto 

Alegre (continua) 
Barreiras Trechos das entrevistas 

Orçamento 

[...] o que eu acho agora que aconteceu é um problema bem sério de finanças do município 

de Porto Alegre. Está uma crise em todas as áreas: de saúde, saúde animal, questão de 

segurança. Então tá priorizando investimentos em áreas, então reduziu bastante o poder aqui 

nosso de atendimento. A gente tá fazendo o que pode dentro das limitações, até o número de 

atendimentos nós queremos subir, aumentar, mas tem essa dificuldade financeira do 

município que atrapalhou bastante todas as secretarias, não apenas aqui na SMAMS, que é a 

secretaria que assumiu os direitos animais, também teve o orçamento reduzido. Mas a gente 

tá fazendo (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

Que hoje nós temos uma potência [referindo-se a USAV], podemos fazer muito mais 

atendimentos só que dependemos de um orçamento maior e uma parceria público-privado, 

alguma coisa assim (AP02-POA, entrevista 09/04/2018). 

Tu precisa ter pessoas específicas pra essa área, precisa ter orçamento para aplicar nisso, e 

dentro de uma secretaria de meio ambiente se perde. Tu perde os funcionários porque eles vão 

ter outras tarefas e não vão estar dedicados só aquilo, e o orçamento tá dividido com todas 

as áreas: com o cuidado com as praças, com tudo (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

[...] não tem dinheiro, a prefeitura está quebrada, e é um caos na nossa cidade. [...] Nós 

estamos com problemas de buraco, problemas de praças e dos animais onde afeta? [...] O que 

é que o gestor vai fazer? É lógico que na nossa cultura os animais vão ficar em último grau. 

Então isso foi o que aconteceu (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

Dizem eles que a verba continua a mesma. Mas não é a mesma pelo que a gente está vendo. 

Não é a mesma! Eu não sei exatamente. Lá no Portal da Transparência até entrei, mas não 

está. Antes até aparecia né? Agora não aparece. Aparece só o total da Secretaria [da 

SMAMS]. Então não tem ali exatamente como tu ver quanto que vai para a Coordenação dos 

Animais. Mas certamente diminuiu o número dos funcionários, diminuiu o número de 

castração, não tem mais os convênios, então né? Não tem mais o castramóvel. Então claro, a 

verba diminuiu! (P06-POA, entrevista 08/04/2018). 

Antes, com a criação da SEDA, as políticas estavam muito boas nesse aspecto de castração. 

Hoje reduziu muito porque a prefeitura conteve muitos gastos e isso aí foi diminuindo e 

reduzindo drasticamente (P07-POA, entrevista 08/04/2018). 

O que acontece é que a demanda sempre todo ano cresce e que as verbas diminuíram, né? 

Como a Secretaria [SEDA] foi anexada à outra [SMAMS], então a verba ficou talvez pela 

metade. Não sei te dizer os valores. Então vamos supor as castrações que eram feitas, a gente 

sabe que diminuiu bastante. (P08-POA, entrevista 08/04/2018). 
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Quadro 29 – Barreiras à continuidade das políticas para cães e gatos adotadas por Porto 

Alegre (continuação) 
Barreiras Trechos das entrevistas 

Orçamento 

Parecia que a gente recebia seis milhões e agora se receber um milhão é muito. Nem sei 

quanto que é hoje na verdade, não sei te dizer com certeza. Mas como foi absorvida a SEDA 

lá, eles dividem entre outros e é isso. É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo que ficou para os 

animais (P10-POA, entrevista 08/04/2018). 

Mudança da 

gestão 

municipal 

Se o governo continuasse, ganhasse as eleições, que não ganhou... Quer dizer, o seguidor dele 

[referindo-se ao ex-prefeito José Fortunati] não ganhou. Então, a SEDA ficou assim (AP04-

POA, entrevista 12/04/2018). 

Esse prefeito vem [referindo-se ao atual prefeito Marchezan]. Primeiro ele disse que ia 

manter tudo na campanha. Os protetores conversaram com ele, e os protetores marcaram 

agenda com ele, e ele disse que ia manter tudo. Primeira coisa que ele fez, depois de eleito 

assim, nem tinha assumido: “Nós vamos terminar com a SEDA e fazer uma coordenadoria. 

Vai ficar dentro da secretaria do meio ambiente”. A gente sabia que não ia dar certo. Nós que 

já conhecemos o trabalho e já tinha a dimensão do que era o trabalho da SEDA, a gente sabia 

que não tinha como. [...] Aí, foi uma luta! As protetoras se mobilizaram, foram para a câmara 

dos vereadores, foi um reboliço na cidade, e não adiantou. Os vereadores, na época o prefeito 

tinha a maioria na câmara, e eles acabaram com a SEDA. [...]A SEDA foi case para o país. 

[...] Então assim, é uma coisa que nos machuca muito. Então infelizmente a gente sofre com 

isso quando muda uma administração, e não é só aqui, né? Aqui o impacto é maior porque é 

uma capital, mas tem muitas cidades. (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Então, agora que mudou o prefeito as coisas estão mais difíceis, mas a prefeitura anterior 

que fundou a Secretaria Especial dos Direitos dos Animais... Era a Unidade de Medicina 

Veterinária que fica lá na Lomba do Pinheiro [...]. Era um lugar, claro, precário, mas a turma 

dos veterinários era uma turma bem engajada (P02-POA, entrevista 08/04/2018). 

Quando o governo que chega, chega cortando tudo, por mais que tu achasse o governo anterior 

ruim, tu acaba achando isso mil vezes pior. Porque o nosso prefeito chegou cortando tudo, 

fechando postos de saúde, cortando a causa animal, cortando o cuidado com as praças, não 

liberando mais verbas para cortar as gramas das praças (P04-POA, entrevista 08/04/2018). 

É que ele [o Prefeito Marchezan] não tinha nenhuma proposta. Se tu visse a propaganda 

dele. Ele não tinha. Teve outros candidatos que tinham na sua proposta de governo, proposta 

para animais, mas ele não tinha praticamente nenhuma (P06-POA, entrevista 08/04/2018). 

Então depois que o novo prefeito assumiu, aí ele acabou com a SEDA, não existe mais a 

SEDA! A SEDA foi uma secretaria que foi absolvida pela SMAMS. Então ficou muito 

precário assim. [...] Então, infelizmente tem muito pra melhorar e realmente poderia. A 

prefeitura teria condições de fazer essas melhorias, de bancar, de melhorar, mas com o novo 

prefeito a gente meio que parou no tempo e regrediu até (P10-POA, entrevista 08/04/2018). 

Só que o que foi uma lástima é que só que realmente quando o hospital ficou pronto trocou a 

gestão, trocou o governo entendeu? E ficou aquela briga, politicagem: ah vamos trocar o nome 

porque SEDA lembra... Entendeu? Essa política nojenta (P11-POA, entrevista 11/04/2018). 

Falta de 

compromisso 

dos usuários 

Nós sempre temos que buscar uma estratégia nova. Por exemplo, atendimento aqui era só via 

156, isso mudou também com relação ao que era feito anteriormente. Porque nós não temos 

mais 156? Porque as pessoas simplesmente não vinham. Trinta a 40% de desistência é muita 

gente. Aí fica o veterinário sem ter o que fazer, ao menos que apareça outro caso ou alguém 

pedindo. É difícil, não tem tempo de encaixar, de puxar outros, todos trabalham (AP01-POA, 

entrevista 09/04/2018). 

Antigamente o pessoal ligava para os serviços da prefeitura, 156, serviço de telefonia e era 

agendado lá. Lá eles iam pedir o documento e quando era agendado passava pra nós. E 

começou a ter muita falta, muita falta. O pessoal aqui, quando eu entrei, eles ligavam pras 

pessoas. Tanto era faltas nas cirurgias como era falta nos atendimentos clínicos. Aí ligava: oh, 

tal dia... E ainda seguia tendo falta (AP02-POA, entrevista 09/04/2018). 

O que eu sei, que eu acho que ocorreu também, é que as pessoas, pessoa física que ligava [...] 

acabava não comparecendo nessas marcações. Então provavelmente eles diminuíram essas 

quantidades ofertadas porque não tinha comparecimento das pessoas que se comprometiam 

(P08-POA, entrevista 08/04/2018). 
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Quadro 29 – Barreiras à continuidade das políticas para cães e gatos adotadas por Porto 

Alegre (conclusão) 
Barreiras Trechos das entrevistas 

Falta de 

treinamento 

dos 

veterinários 

Mas muito pouca coisa para o que a gente podia fazer por causa que falta treinamento 

específico, técnico, para os veterinários, entendeu? [referindo-se aos serviços que poderiam 

ser oferecidos na USAV] (AP02-POA, entrevista 09/04/2018). 

Só que eu acho que entrou muitas pessoas {referindo-se aos veterinários] lá dentro que não 

tem um olhar [...] ético e empático pelos animais, sabe? [...] Isso assim mudou muito o perfil 

das pessoas que estavam lá dentro (P05-POA, entrevista 08/04/2018). 

O que falta é material humano pra trabalhar lá porque é um hospital super bem equipado e 

não tem profissionais assim com qualificação para operar raio-X, pra fazer cirurgia 

ortopédica, quimioterapia que a gente fazia. A gente levava o material vincristina, que é o 

quimeoterápico básico pra atendimento. Hoje em dia esses profissionais não estão mais 

fazendo esse serviço e eu, ano retrasado, tive oito cães com tumor venéreo. (P08-POA, 

entrevista 08/04/2018). 

E agora depois da extinção, os veterinários, acabou que trocaram os veterinários. Os 

veterinários são menos experientes. Qualquer coisa eles estão pedindo um monte de exames 

e a gente, às vezes, não tem condições de pagar os exames. Às vezes, precisa ser uma 

avaliação mais clínica e eles são menos experientes (P09-POA, entrevista 08/04/2018). 

Outra coisa que não tem é que tu traz um cachorro com um tumor venéreo, antes eles faziam a 

aplicação da vincristina, da quimioterapia. Depois começaram a não comprar mais a 

vincristina porque era cara. Daí a gente comprava e trazia e agora eles não estão mais nem 

aplicando. Falta estrutura por causa que é quimio né? Falta alguém pra operar, pra 

operacionalizar (P11-POA, entrevista 11/04/2018).. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 O orçamento foi visto como uma forte barreira à continuidade de políticas para 

animais domésticos, pois sem recurso não há como se investir. Os entrevistados relatam que 

atualmente o município tem passado por uma crise financeira e todas as áreas foram 

penalizadas, assim como os investimentos foram priorizados. Ao justificar com essa crise a 

redução dos atendimentos na USAV, AP01-POA mostra que este tipo de política não é 

prioridade no atual governo, mas que estão trabalhando dentro das limitações. Já AP02-POA 

explica que a USAV não funciona como hospital por falta de investimento, apesar de toda 

estrutura ter sido pensada inicialmente para isso. Portanto, por conta da falta de recurso 

financeiro, políticas que eram realizados na antiga SEDA-POA (atual CDA) foram 

descontinuadas.  

 Com a mudança de gestão, o problema foi manter o trabalho que já estava sendo 

realizado. Assim, a descontinuidade da gestão é uma forte barreira às inovações adotadas na 

gestão anterior. A resistência da sociedade é mais uma barreira à continuidade das políticas. 

Muitas pessoas reclamavam nas redes sociais sobre os serviços oferecidos e o fato de esses 

serviços não serem para toda a população, o que segundo AP04-POA foi uma das causas que 

levou a extinção da SEDA-POA. 

 Também é uma barreira à inovação a postura que o usuário da política assume. A 

política foi desenhada para oferecer ao usuário e ao animal maior comodidade com marcação 
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de cirurgias e consultas de esterilização por meio do 156, o sistema Fala Porto Alegre. Ao 

faltar, o usuário não demonstra interesse. Por fim, mesmo com a estrutura da USAV e vários 

equipamentos modernos, muitas cirurgias deixam de ser oferecidas porque o quadro de 

veterinários atuantes é especialista apenas em esterilização e algumas cirurgias mais simples.  

 Por outro lado, apesar das barreiras, houve fatores indutores à adoção de políticas para 

animais em Porto Alegre. Os principais indutores foram a legislação existente sobre o tema, o 

apoio do prefeito, o orçamento disponível para as políticas, a liderança e o interesse da 

primeira dama. 

 

Quadro 30 – Indutores à adoção de políticas para cães e gatos em Porto Alegre 
Indutores Trechos das entrevistas 

Legislação 

Primeira coisa que nós fizemos foi uma compilação da legislação local, pra compilar num só 

documento as legislações, todas que trabalhavam a questão animal, de todas as espécies, desde 

criatórios, criadouros, comercialização de animais, exposição de animais... E essa legislação foi 

aperfeiçoada, totalmente aperfeiçoada. Criamos uma legislação específica da SEDA, com as 

competências da SEDA, e que depois ela foi sancionada e teve ajustes [...] e essa legislação 

permitiu que a prefeitura pudesse, a partir dali, ter uma linha de ação de acordo com o 

que estava estabelecido normativamente (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Apoio do 

prefeito 

Nós tínhamos tudo na mão pra vencer, tínhamos tudo: prefeito [José Fortunati], tinha força 

(AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

[...] ele [José Fortunati] editou um decreto autorizando todas as escolas da rede do município de 

Porto Alegre a terem canis e gatis, e terem animais de estimação no ambiente escolar. Isso não é 

porque a gente gostava só de animais. Porque isso é uma medida educativa, é uma medida que 

obriga os alunos a participarem de um processo de respeito, aonde o atendimento aos animais se 

dá em sistema de grupo, por rodízio, finais de semana, feriados e férias, onde eles são 

responsáveis de limpeza de canil, atendimento aos animais e cria outro tipo de responsabilidade 

entre eles (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Interesse 

da primeira 

dama 

Antes da Regina não existia nada disso, era cada um por si. Nada! Não, não existia nada 

disso! Cada protetora era sozinha pra fazer tudo. Castrações em clínicas particulares pagando 

horrores (P01-POA, entrevista 08/04/2018). 

Aí ela [referindo-se a Regina Becker] conseguiu a aprovação na câmara de vereadores para 

criação dessa secretaria: Secretaria Especial dos Direitos dos Animais (AP01-POA, entrevista 

09/04/2018). 

Orçamento 
O orçamento da SEDA era um orçamento de 0,08% do orçamento total do município de Porto 

Alegre (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Liderança 

Quando ela [referindo-se a Regina Becker] falou: vamos fazer um hospital, o Alexandre vai 

doar um hospital. Eu: tá. Tu imagina um centro de esterilização, uma coisa mais simples assim. 

Aí fizemos o primeiro projeto, que era para ser em outro local, aí teve problema, porque a área 

que a gente queria fazer era uma antiga usina de asfalto, então tinha problema com o meio 

ambiente. Não dava. A Regina tratava isso com ele, ela mesmo tratava. Quando a Regina 

chegou com o projeto do hospital, pensei que ela estava louca, que estrutura!!! Ela tem muita 

visão, muito longe (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

As mudanças no comportamento das pessoas foi uma coisa gritante em pouquíssimo tempo. 

Quando nós começamos a SEDA, Regina determinou: a SEDA não é um canil público e não 

vai receber animais. A SEDA vai tratar os animais e vai devolver os animais pra quem levou ele 

lá, a pessoa que ficar responsável. Gritaria! E ninguém entendia. Não! Porque o município é 

responsável. Depois de 2 anos assim, ninguém mais entende que a SEDA tinha que recolher 

animais. Muito pontual as pessoas querer levar para lá e não ir buscar, mas a cultura se 

disseminou (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

[...] ela [Regina Becker] encabeçou desde o início ali. Tem várias outras pessoas que também 

faziam parte, mas ela como figura de voz, foi ela que começou assim (P02-POA, entrevista 

08/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 
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Observa-se que o que favoreceu a adoção de políticas para animais em Porto Alegre 

foi um conjunto de fatores. A legislação foi importante para a prefeitura de Porto Alegre 

adotar políticas para cães e gatos porque estabelecia normativamente o que deveria ser feito 

pelo poder público, como disse AP05-POA. Acrescenta-se ainda que a legislação sobre 

proteção e bem-estar dos animais vinha sendo trabalhada desde a gestão José Fogaça e foi 

aperfeiçoada na gestão de José Fortunati. 

 O apoio desses prefeitos também foi um indutor. Havia interesse da gestão em pôr em 

prática a legislação. Assim, por meio de decretos, regulamentavam os serviços em função dos 

animais. No caso de José Fortunati, um dos entrevistados relata que ele tinha força política 

para explicar que era um gestor que dialogava para conseguir dos vereadores e atores 

privados, ações que beneficiassem os animais.  

 O orçamento também fez toda diferença na adoção das políticas. Destaca-se o 

comentário de AP05-POA que explica que o orçamento da SEDA-POA era de 0,08%. 

Resgatam-se aqui os valores da Tabela 2. Enquanto a SEDA-POA atuou, seu orçamento 

variou entre 3 e 8,5 milhões de reais para investimento em políticas públicas para os animais. 

Portanto, o orçamento garantido, por meio do FMDA, é um forte indutor. 

 Também foi visto como indutor o fato da primeira dama, Regina Becker, esposa do 

José Fortunati, ser uma protetora de animais. Nesta posição, ela teria influenciado à adoção de 

políticas por conhecer a realidade dos animais de rua e do trabalho de protetores, fortalecendo 

as ações que tinham iniciado na COMPPAD e juntamente com outros atores públicos, 

encabeçado o projeto de lei que dei origem a SEDA-POA. Quando se tornou a primeira 

secretária, também foi vista pelos entrevistados como uma líder na SEDA-POA, alguém com 

visão, que era uma porta-voz da causa animal no município.  

  

6.2.2 Ator público 

 

 A adoção de uma política inovadora no setor público pode ser associada às 

predisposições individuais do ator público, à posição formal que ocupa e às redes 

interpessoais de que participa. Das falas dos entrevistados, foi possível concluir que os atores 

públicos que estavam à frente da Prefeitura e da SEDA-POA na primeira gestão possuíam 

relacionamento afetivo com os animais antes mesmo da ocupação de cargos públicos. As 

passagens do Quadro 31 revelam algumas predisposições que influenciaram na adoção dessas 

políticas no município. 
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Quadro 31 – Predisposições individuais dos atores públicos de Porto Alegre 
Predisposições  Trechos das entrevistas 

Simpatizante 

E o prefeito [referindo-se a José Fogaça] que entrou era um educador e ele tinha um apreço 

pelos animais (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

[...] em meados de 2000 eu decidi fazer um voluntariado. Isso já me falaram que é meio 

inerente ao ser humano e na época estava iniciando falar-se de terceiro setor e aí eu tinha 

três opções. Eu optei por animais porque eu vim do interior, sempre gostei muito de 

animais (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

Protetor 

Foi assim que surgiu, porque tanto ela [Regina Becker] como o Prefeito são cachorreiros. 

O Prefeito e ela chegaram a ter um programa na Bandeirantes local aqui: Mundo Animal. 

Isso há muitos anos atrás, o envolvimento deles com animais, com direitos, bem-estar 

animal é bem ativo (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

Mas para a instituição das políticas públicas tudo foi do zero. Muito da experiência da 

Regina porque ela é protetora (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Com a secretaria isso se tornou muito real, e com vontade política, porque Fortunati é 

protetor, a Regina é protetora, então as coisas andavam realmente (AP03-POA, entrevista 

10/04/2018). 

E aí eu fui em uma palestra na Câmara Municipal de Porto Alegre, eu acho que era 2002, 

recém a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais do Rio de Janeiro tinha sido criada, a 

secretária era Maria Lúcia, a esposa do ator Cláudio Cavalcanti já falecido e ele era 

protetor, filho de protetor e eles vieram e fizeram uma palestra assim conquistadora e eu 

disse: é isso que eu quero (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

[...] ela [a Regina Becker] sempre foi muito da causa, ela tem vários dela resgatados e tal 

[...] (P02-POA, entrevista 08/04/2018). 

[...] porque o meu tempo de proteção é mais ou menos o tempo que a SEDA tem. Então, até 

onde eu sei, essa função da Regina Becker, ela tem há anos, já trabalha com protetores há 

bastante tempo (P04-POA, entrevista 08/04/2018). 

Foi através de um grupo de pessoal né? Que amantes de animais! A Deputada Regina 

Becker, o vereador na época, Sebastião Melo, então muita gente ligada à causa animal 

(P07-POA, entrevista 08/04/2018). 

Ai o que eu posso te dizer é que eu estou mais conectada nessa área assim desde que a 

Regina Becker começou a se engajar. Ela já fazia um trabalho anterior. Então o que eu 

conheço é dela (P08-POA, entrevista 08/04/2018). 

Ativista 

Mas funcionava super bem [referindo-se a UMV]. Aliás, atendia muito mais do que atende 

hoje. Tem que ter vontade, os veterinários têm que ter qualificação, tem que ter força de 

vontade, tem que ser da causa. Para tu trabalhar na causa animal, tu tem que ser da causa 

animal. Para fazer com amor mesmo para ver o resultado (AP03-POA, entrevista 

10/04/2018). 

Mas nós, iniciando, começamos a defender o fim do extermínio em Porto Alegre. Foi uma 

ação pioneira porque nós tínhamos um movimento muito intenso de ativismo e 

conseguimos criar uma lei (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

Primeiro, é importante me localizar nesse universo todo. Eu sou uma ativista e protetora, 

e como ativista e protetora dos direitos animais, nos últimos 50 anos da minha vida, eu 

venho atuando efetivamente em cima de questões que me sensibilizavam e que me 

moviam a agir. [...] Ela [a SEDA-POA] foi gestada a partir da compreensão desta causa, 

dos problemas dela, das necessidades e, sobretudo, dos desafios que nós teremos pela 

frente, diante do enorme contingente de animais domésticos em situação de maus-tratos e 

abandono (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

Como se pôde notar a partir dos trechos das entrevistas, influenciou a adoção de 

políticas públicas para o município de Porto Alegre o relacionamento que os atores públicos 

possuem com os animais. Esses relacionamentos foram classificados a partir dos que os 

entrevistados revelaram. Classificaram-se as predisposições individuais em simpatizantes, 

protetores e ativistas. Quando os atores públicos revelaram que eles ou outro ator público 
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gostavam de animais, percebeu-se que isso influencia positivamente a adoção de uma política, 

pois por possuir essa relação de afeto é possível construir um diálogo com outros atores 

públicos sobre o tema. 

 Quando foi revelado que o prefeito José Fortunati e a primeira dama Regina Becker 

eram protetores, “cachorreiros” e mesmo já haviam possuído um programa na TV sobre 

animais, isso ajuda a explicar como essas predisposições dos atores alavancaram a criação de 

uma secretaria específica para políticas para os animais. Ou seja, havia um envolvimento 

maior do que ser simpatizante, pois o protetor tem a preocupação efetiva com vários animais e 

vários aspectos da vida do animal, que incluem seu bem-estar, sua saúde, maus-tratos. 

 Quando esses atores públicos se colocam como ativistas, como participantes de um 

movimento de ativismo ou reconhecendo em outro ator público esse ativismo, fica ainda mais 

claro compreender que houve uma janela de oportunidade e esses ativistas, com posições 

formais dentro da prefeitura (seja prefeito, primeira dama ou cargo comissionado) 

aproveitaram esta oportunidade e inseriram as políticas para animais na agenda do município, 

concretizando isso na criação da SEDA-POA.  

 Um dos trechos dos entrevistados revela que houve uma necessidade de sair de uma 

posição informal que já ocupava na rede de proteção animal de Porto Alegre para ocupar uma 

posição formal na prefeitura: 

 

Então a nossa atuação, ela foi uma atuação muito dura a princípio, porque eu tive 

que me despir desse lado de relações pessoais com muitas pessoas dentro da 

rede de proteção, para implantar a política pública, que a gente assume um 

outro papel. Se a gente quer ter resultados nas políticas públicas, não pode abrir 

concessões, não pode ceder privilégios, não pode fazer atendimento por ser 

conhecido/amigo de determinadas pessoas. Se a administração pública ela está 

calcada em princípios, esses princípios têm que ser, de acordo com a administração 

pública, é a questão dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da publicidade e da eficiência, que são os princípios da administração pública e que, 

portanto, eles, pra serem verdadeiros, têm que ser efetivados dentro de um processo 

democrático do estado que a gente imagina e quer (AP05-POA, entrevista 

10/04/2018, grifo nosso). 
 

 O trecho acima mostra que embora exista forte predisposição individual, ocupar uma 

posição formal garantiu a implantação de políticas para animais domésticos em Porto Alegre. 

Outros trechos apresentados no Quadro 32 confirmam essa interpretação sobre a importância 

da posição formal de prefeito e primeira dama para adoção de políticas para cães e gatos no 

município: 
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Quadro 32 – Posições formais dos atores públicos de Porto Alegre 
Posição formal Trechos das entrevistas 

De prefeito e 

Primeira Dama 

(que se tornou a 

1ª secretária da 

SEDA) 

Então, não é somente a esposa de um prefeito de uma capital que assumiu essa tarefa, foi a 

condição de estar como esposa e ser a primeira dama de Porto Alegre, e a oportunidade 

que meu marido, conhecedor da minha dedicação e do meu amor, que possibilitou que essas 

políticas públicas pudessem acontecer na cidade (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Nossa, pra nós foi uma das melhores épocas que existiu. Muito, muito. Com o apoio da 

Regina e do Fortunati foi assim sensacional! Foi a melhor época pra ajudar animais que 

teve. [...] Ela adora animais e montou todo um esquema assim. E foi feito reunião e tal. Ela 

nos deu esse espaço [o BrechoCão, no Parque Farroupilha] para uma vez por mês fazer 

isso (P01-POA, entrevista 08/04/2018). 

Tem prós e contras, todo mundo tem prós e contras. Tem outras pessoas do meio que são 

contra ela [Regina Becker], mas eu acho que de uma maneira geral ela fez um trabalho bom, 

foi ela que trouxe a SEDA, ela que trouxe o hospital (P02-POA, entrevista 08/04/2018). 

Mas em relação ao atendimento do hospital, porque foi ela [Regina Becker] e Fortunatti 

que batalharam. Mais ela né? Ela que batalhou muito por aquele hospital (P03-POA, 

entrevista 08/04/2018). 

Nós perdemos muito com a saída dela [da Regina Becker]. Na verdade, porque tu sabe 

que o marido dela que é o Fortunati, que era o prefeito na época. E claro que ele via com 

outros olhos (P04-POA, entrevista 08/04/2018). 

Existia o COMPPAD antes... Mas ela, como primeira dama, tinha esse gabinete, que 

trabalha com questões dos animais, questões de educação e tal (P05-POA, entrevista 

08/04/2018). 

Mas ela [a Regina Becker] que veio com a ideia, mas claro que como o marido dela era 

prefeito e ele já conhecia bem toda a luta, a causa como era, então ele se sensibilizou e ela 

foi buscar (P06-POA, entrevista 08/04/2018). 

Foi a Regina Becker tomou a frente e fez, inclusive o BrechoCão aqui que a gente faz foi 

iniciativa da Regina Becker (P07-POA, entrevista 08/04/2018). 

Quem trouxe mesmo [as políticas para cães e gatos], quem trouxe foi o Fortunati né? 

Porque ele era o prefeito, mas influenciado pela esposa que é a Regina Becker e aí quem 

manteve foi ela porque ela se tornou deputada e aí está levantando várias bandeiras na 

Câmara dos Deputados a favor dos animais. [...] Primeiro não tinha nenhuma esperança de 

existência de uma SEDA ou coisa assim. Nunca ninguém nem passava pela cabeça, então 

não podia partir da nossa ideia entendeu? [...] Então assim, claro, óbvio que a gente queria 

alguma coisa, mas nem sabia o que era. É difícil planejar tudo isso assim. A Regina 

estudou bem isso, Europa entendeu? A Regina viajou pra entender como era que 

funcionava as coisas e fazer em Porto Alegre (P08-POA, entrevista 08/04/2018). 

Graças a outra gestão do governo municipal que nós temos isso daqui. Um hospital 

maravilhoso que agora começou porque foi através da Deputada Regina Becker que 

conversou muito com o empresário Grendene para que ele fizesse a doação. [...] Então a 

gente agradece muito a existência da SEDA, toda a ideia da Deputada Regina Becker, e ao 

Fortunati. Então eu acho que se não fosse ela, nós não teríamos essa preocupação com os 

animais (P11-POA, entrevista 11/04/2018). 

Quem que não lembra? A Regina Becker e a gente está sentindo falta dela nessa luta aqui. 

Porque quando a gente tem perdas não tem como tu não entristecer porque a coisa vinha 

crescendo, a gente estava cada vez com maior respeito em relação à causa animal, aos 

animais e de repente quando muda tudo, tu fica sem chão, não sabe o que vai acontecer 

(P13-POA, entrevista 11/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Ou seja, a fala de AP05-POA em muito revela sobre a janela de oportunidade que esse 

tema teve pra entrar na agenda por meio de um ator público. As posições formais, ou seja, 

prefeito e primeira dama, que já eram conhecidos por serem protetores, também foram 

reconhecidas por alguns protetores como fundamentais para que as políticas para cães e gatos 

fossem adotadas. 
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 Também influencia a adoção de uma política no setor público as redes interpessoais 

que os atores participam, pois por meio delas, eles podem conhecer novas políticas, participar 

de discussões, trocar experiências e conseguir parcerias. Os trechos do quadro apresentam 

como a participação de atores públicos em rede favoreceu conhecer as políticas e 

consequentemente sua adoção. 

 

Quadro 33 – Redes interpessoais dos atores públicos de Porto Alegre 
Redes 

interpessoais 
Trechos das entrevistas 

Participação 

em fóruns 

O que é que acontecia? Eu já vinha mais nessa área de planejamento e quando eu entrei nesse 

ativismo tinha um Fórum na Câmara dos Vereadores que era uma reunião mensal para nós 

tratarmos de todas essas questões, só que nós só tratávamos de extermínio [...] Também muita 

coisa da WSPA se pesquisou. Mas, hoje é um Fórum Nacional. E depois da nossa cultura 

local. O que a gente já discutia no fórum que funcionou de 2002 a 2007, então todo mês nós 

íamos ali discutir e aí tu vai vendo o que é que tu faz, o que é que o outro faz. Então a 

gente tem essa experiência de campo né, do que é que é necessário para o cidadão (AP04-

POA, entrevista 12/04/2018). 

Contato com 

outros atores 

públicos 

Veio por Correios [referindo-se ao projeto da SEPDA]. O Cláudio Cavalcanti me mandou, o 

falecido, que eu pedi pra ele porque a mulher dele não estava mais na SEPDA, mas eu tinha 

conhecido eles e fiquei com esse contato, sempre fiquei com esse contato (AP04-POA, 

entrevista 12/04/2018).. 

Contato com 

ONGs 

Nesse ínterim, nós começamos a expandir nossa rede de e-mails, de discussão de Yahoo. 

Naquela época era assim: listas de Yahoo. E começamos a conhecer ONGs da Argentina, 

ONGs do exterior e conhecemos a WSPA, que é uma ONG inglesa que hoje ela foi alterada o 

nome, e a presidente hoje está no Fórum Nacional de Defesa Animal, que é uma ONG de São 

Paulo, que reúne as megaveterinárias que entendem de gestão pública também do país. Então 

a Elizabeth McGregor foi uma das pessoas que mais nos orientou sobre quais eram os pilares 

que nós tínhamos que defender (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Além desses contatos, é importante lembrar que a participação na rede de proteção 

animal é também uma rede interpessoal. As predisposições individuais desses atores públicos, 

principalmente quando se colocaram como ativistas, participantes de um movimento de 

proteção animal, o foi exposto no Quadro 31, podem revelar também a influência da rede de 

proteção. 

   

6.2.3 Características da inovação 

 

 O objetivo desta seção é apresentar as características das políticas para cães e gatos ao 

mesmo tempo em que se busca compreender se essas mesmas características influenciaram na 

adoção das políticas pelo município de Porto Alegre.  

 Uma das características da inovação no setor público é a empoderamento que a 

inovação proporciona aos cidadãos ao participarem da formulação e/ou implementação da 

política. Para esta Tese, essa característica foi compreendida a partir do seguinte 
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questionamento: as políticas para animais domésticos proporcionam alternativas dos cidadãos 

participarem da sua implementação? Ao tomar essa questão como ponto de partida, observou-

se que algumas políticas dão condições aos protetores e aos munícipes de participarem 

ativamente da sua implementação e que essa característica influenciou a adoção dessas 

políticas. O Quadro 34 apresenta algumas passagens em que isso ficou explícito. 

 

Quadro 34 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: 

empoderamento (continua) 
Empoderamento Trechos das entrevistas 

Os protetores 

podem se 

organizar para 

resgatar e castrar 

animais 

Mas é feito assim: por edital e a pessoa escolhe a modalidade. Ou é modalidade 1, que é 

os protetores que vão ter atendimento veterinário, cirúrgico, clínico, no caso as 

cirurgias; e a modalidade do BrechoCão. O ano passado foi cento e vinte sete mil e 

pouco [que os protetores arrecadaram] (AP02-POA, entrevista 09/04/2018). 

Nós dividimos esses usuários [referindo-se aos protetores] em dois grupos. Primeiro nós 

identificamos todos os protetores que tinham vínculo com a causa animal e o histórico na 

causa. [...] Esses protetores então eles foram identificados e optaram por dois tipos de 

procedimento que a SEDA oferecia: ou os atendimentos mensais gratuitos [...]; e o 

outro grupo que optou em participar de um evento também mensal, com uma 

disponibilidade do espaço público onde os protetores podem vender os seus produtos 

arrecadados fruto de doação, pra poder angariar recursos, pra custear as suas 

despesas com os animais [...]. Eles têm que fazer prestação de contas mensal do que 

recebem e ganham; e os outros protetores, então esse outro grupo, optou por receber 

atendimentos, 4 atendimentos mensais da SEDA todos os meses (AP05-POA, 

entrevista 10/04/2018). 

A gente realiza brechó uma vez por mês pra poder ajudar em castrações, medicações, 

ração. Existem duas modalidades através da SEDA: ou você opta em fazer brechó e 

você pega o recurso e vai em qualquer lugar pra castrar, pra medicar [...]; e também a 

castração, são cinco castrações por mês que cada protetora recebe (P01-POA, entrevista 

08/04/2018). 

Eles abrem o Edital uma vez ao ano, dando as regras do Edital: tem que ser protetora, 

voluntária ou ONG. Tu dá todos seus dados ali. Aí tem o sorteio. No dia do sorteio se tu é 

sorteada, aí eles sorteiam o local das barracas que são 24, 25 barracas. Aí depois o 

primeiro sorteio geral das 24, depois o sorteio do local onde tu vai ficar durante todo 

aquele ano. [...] E todo dinheiro a gente manda uma declaração de quanto a gente 

vendeu e faz uma prestação de contas. [...] Então hoje tem o BrechoCão. A partir de 

amanhã já mando uma declaração para a Prefeitura dizendo que nós gastamos, 

recebemos, quinhentos reais. Aí na próxima semana eu pego todas as notinhas fiscais e 

faço uma prestação de contas. [...] Aí eu mando as notinhas de ração, notinhas de casa de 

passagem, notinhas de castração (P03-POA, entrevista 08/04/2018). 

Porque mesmo tendo essa opção ou tu ter atendimento ou tu ter o BrechoCão, vale muito 

mais a pena tu ter o BrechoCão. Porque eu sou protetora voluntária. Como todas aqui, eu 

trabalho, né?! Isso aqui, como a gente mesmo falou, é um voluntariado, eu trabalho de 

segunda a sexta, eu sou assalariada. Todas nós batemos ponto. Como eu vou levar um 

animal para atendimento durante o dia, em plena semana? [...] a gente vem para cá, que 

acaba valendo muito mais a pena. Mesmo sendo uma vez por mês, acaba valendo mais 

a pena. Muitas não têm carro para ir até a SEDA, então aqui vale mais (P04-POA, 

entrevista 08/04/2018). 

Então a partir daquilo foi uma coisa que surgiu uma grande oportunidade pra nós da renda 

que arrecadaria. Hoje isso aqui é super conhecido, circula um monte de gente, já tem vários 

clientes. O pessoal já sabe. Daí a gente recebe várias doações e nossa!!! Sem esse dinheiro, 

sei não. Então a gente ficou muito receosa quando mudou a administração: será que vai 

acabar o brechó? Que a gente acabou ficando dependente disso aqui, isso aqui ajuda muito 

nas despesas mensais (P06-POA, entrevista 08/04/2018). 

E aqui a gente arrecada fundos pra manter os nossos gastos com veterinários, com casa 

de passagens [...] (P10-POA, entrevista 08/04/2018). 
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Quadro 34 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: 

empoderamento (conclusão) 

Empoderamento Trechos das entrevistas 

Os munícipes 

podem se 

organizar para 

ajudar animais 

comunitários e de 

rua 

[...] surgiram animais na tua rua, estão lá, a comunidade lida bem porque são dóceis, mas 

percebeu que tem um cadela e dois cães, e aí tu percebeu que vão procriar. Aí tu entra 

em contato, diz: “Oh, na minha rua tem animais de rua, e nós estamos interessados num 

processo de castração”. [...] Liga pra cá, que aí vão lá, vai um veterinário, vai um fiscal 

de rua mesmo, examina. Se conseguir buscar, que não é fácil pegar bicho de rua, traz pra 

cá, vacina, castra, atende eles, e libera eles de novo pra ir na rua. Isso acontece bastante. 

[...] são tipo animais comunitários, que ficam na rua castrados e não procriam mais. Não 

vai ter mais a procriação (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

O atendimento de animais comunitários, que antes a gente tinha um atendimento bem 

efetivo, justamente para conscientizar as pessoas que o animal ele pode ser comunitário 

e não precisa ser tirado da rua. A gente dava todo atendimento veterinário, castração, 

microchipagem, ajudava a colocar as casinhas quando era em praça. Não sei se tu chegou 

a ver o projeto da Praça México, que nós colocamos tubo de concreto, que foram 

grafitados (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Tipo eu tinha um cachorro da vila porque eu moro em um condomínio bem perto de 

uma vila e aí me chamaram que o cachorro tinha sido atropelado e aí eu fui lá. Consegui 

um rapaz pra levar ele de carro porque a Unidade é longe, num bairro mais afastado. Eu 

cheguei lá com o animal. [...] Eu assino um termo lá, larguei o cachorro lá e eles me 

disseram: assim que ele tiver alta eu te aviso. Mas se eu quisesse eu ligava pra lá uma vez 

por semana e perguntava. Tinha um dia que eu podia ligar, quarta-feira, tipo dia da visita 

né? Mas era informação, eu ligava pra lá e dizia: eu quero saber como é que tá o cachorro 

que eu deixei aí, o Thor. Olha tá se recuperando. Tem alta? Não, não recebeu alta. Um 

mês depois: olha Ana pode vim buscar que ele recebeu alta (P03-POA, entrevista 

08/04/2018). 

Daí agora, acho que não faz muito tempo, tinha uma gatinha também e ela foi 

atropelada por uma moto na frente da minha casa. Daí eu trouxe ela aqui só que 

quando eu cheguei aqui ela não resistiu. Daí eles ficaram com o animal e tudo, mas 

atenderam (T01-POA, entrevista 09/04/2018).  

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 As políticas "atendimento veterinário mensal e BrechoCão" empoderam os protetores 

uma vez que estes podem se organizar diante das necessidades que os seus animais resgatados 

possuem. Essas políticas incentivam os protetores a continuarem trabalhando voluntariamente e 

atuando na implementação delas. Portanto, pensar no empoderamento dos protetores, por meio 

da disponibilização de atendimento mensal e do BrechoCão, foi um elemento que influenciou a 

adoção dessas políticas.  

 E como se pode inferir da entrevista de AP01-POA, os munícipes também foram 

empoderados a atuar na implementação das políticas, pois caso desejem ajudar algum animal de 

rua, há garantia por parte da prefeitura do tratamento, esterilização e retorno desse animal para o 

local onde ele costumava viver. A política para os animais comunitários revela a preocupação 

em desenvolver uma política específica para esse animal, que incentive os cidadãos a ajudá-los.  

 Outra característica observada nas políticas para animais de Porto Alegre foi a 

contextualização da política, traduzida na preocupação em atender às demandas do município, 

considerando os problemas e necessidades dos usuários e seus animais e apresentando alternativas 
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específicas para atendê-los. Como disse AP05: “[...] cada município é único, não dá pra copiar 

o modelo, uma receita de bolo pra isso não funciona” (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

 O que ficou bem evidenciado nas falas dos entrevistados foi a necessidade de oferecer 

as políticas para as vilas, que geralmente é onde reside a população mais carente de Porto 

Alegre; e para animais comunitários, que são aqueles que possuem dependência de recursos 

como alimento e água e são providos por uma comunidade, embora não possuam um tutor. Os 

trechos apresentados no Quadro 35 refletem como as políticas tinham por objetivo atender 

esse contexto do município, sendo esta característica essencial para que fossem adotadas 

políticas como: a castração de animais de tutores carentes das vilas; o atendimento a animais 

comunitários pelo município; e a esterilização de mais de um animal no mesmo dia do mesmo 

tutor.  

 

Quadro 35 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: contextual 
(continua) 

Contextual Trechos das entrevistas 

Castra os 

animais de 

tutores 

carentes 

das vilas 

Ele [o ônibus] tem uma unidade cirúrgica, pode ser feito os procedimentos, atendimentos, 

cirurgias, castração. [...] Esse trabalho se desenvolveu assim e foi se moldando de acordo com 

as necessidades de cada uma dessas regiões. [...] Ou seja, a unidade móvel é feita para 

atendimento em regiões críticas de Porto Alegre, onde nós sabemos que tem uma grande 

população de cães, especialmente de gatos, também; e que estão se procriando de uma forma 

bem solta, e isso a gente fez visita em várias regiões [...] e a média de atendimento é 30/40 

animais por visita (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

No Humaitá, perto do Estádio do Grêmio, uma comunidade pequena, fizemos uma ação lá em 

conjunto com o pessoal da saúde. E os animais que eram inteiros e que o pessoal queria que 

fossem castrados, a gente fez o cadastro, combinou com o morador lá de agendar e ir buscar, 

trazer e castrar e devolver pra comunidade. [...] por exemplo, em comunidades que 

precisam, tem lá 50 cachorros pra castrar, a gente vai pegar e vai fazer uma ação que busca e 

leve eles de volta (AP02-POA, entrevista 09/04/2018). 

Castração no ônibus, essa veterinária que nós tínhamos [na Gestão Fortunati], ela só castrava 

no ônibus 25 por dia em 4 horas, porque nas vilas tem que ter um cuidado: não pode chegar 

muito cedo e não pode sair muito tarde para não atrapalhar a rotina deles né? A “rotina”. Então, 

ela ficava 4 horas no ônibus castrando. Castrava 25 animais (AP03-POA, entrevista 

10/04/2018). 

Dois ônibus: um cirúrgico e um com gaiolas. Então, um fazia a castração e o outro atendimento 

clínico. Todos os dias tinha atividade nas vilas, porque tem pessoas que não conseguem 

levar até lá [na USAV] (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Fizemos tudo como Coordenadoria ainda do prefeito [José Fogaça] anterior. Fizemos uma 

licitação pra três mil procedimentos e conseguimos construir nesse período com uma empresa 

que é do município um ônibus, uma unidade velha, pra transformar em nova pra transportar os 

animais pra levar pra essa clínica. Era um procedimento que nesse ínterim conseguimos com 

a Vigilância Sanitária veterinários cedidos né? Dois pra ir conosco nas vilas, apresentar a 

necessidade da vermifugação antes da castração. Por que aquilo? Por que esses veterinários 

viriam antes pra depois o ônibus levar pra castrar na clínica. Eu sei que nós fizemos três mil 

procedimentos. Depois quando eu saí, a prefeitura renovou por mais mil e poucos 

procedimentos. Esse era um projeto de vilas né? Tudo em coordenadoria. Nesse ínterim, a 

prefeitura ganhou, por intermédio do prefeito, uma unidade móvel nova com dois blocos 

cirúrgicos, anestesia inalatória, coisa de primeiro mundo (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

Eu lembro que num bairro aqui perto [...], o ônibus da SEDA parou lá e castrou 168 animais, 

sabe o que é que é isso? Num período assim ó, rápido, foi assim maravilhoso (P01-POA, 

entrevista 08/04/2018). 
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Quadro 35 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: contextual 
(conclusão) 

Contextual Trechos das entrevistas 

Castra os 

animais de 

tutores 

carentes 

das vilas 

Ação através das vilas populares, cujo o credenciamento e solicitação de atendimento se 

dava através dos postos de saúde da família. Quando as pessoas procuravam um posto de 

saúde da família, diziam do seu interesse de fazer um atendimento em seu animal. Quando 

fechava um grupo de 30, 60 animais por grupo, a SEDA mandava um veterinário, explicava 

como é que era o atendimento, marcava um dia da semana, os animais eram vermifugados, 

depois de 7 dias, eles eram buscados de ônibus, levados para a área de medicina veterinária, 

esterilizados, dois dias e meio depois voltavam para suas comunidades. E desta forma, com 

essa sistemática, responsável, de absoluta observância das condições dos animais, de entender 

que cada um é um ser vivo que merecia todo nosso respeito, nós fizemos a esterilização de 

quase 30 mil animais, nessa dinâmica de ir e vir. Todos os dias da semana eram animais sendo 

buscados nas comunidades e devolvidos nas comunidades (AP05-POA, entrevista 

10/04/2018). 

Agenda todos os animais e tudo. Fazia uma fichinha e dizia pro pessoal: dia tal. Aí eu já dizia o 

pré-cirúrgico, jejum de água, de comida, não sei o quê. Aí eu conseguia um lugar com um 

vizinho na vila, um lugar plano porque é um ônibus, um lugar plano. Aí o ônibus chegava ali, 

instalava a luz. Precisava de luz só para as máquinas de cirurgias, tinha duas cirurgiãs, quatro 

enfermeiros e o motorista do ônibus e ia mais um rapaz pra ajudar, pra me ajudar que aí eu 

ficava organizando a fila e as pessoas. Aí a doutora: mande entrar dois animais. Aí os meninos 

pegavam os animais, arrumavam, outro raspava a patinha, tudo no ônibus. O ônibus ele é uma 

sala cirúrgica. Raspa a patinha, bota o sorinho, passa para a doutora. A doutora faz a castração, 

eles botam na gaiolinha, espera o cachorro acordar e já entrega para o dono com receita médica 

pra comprar. Geralmente, anti-inflamatório e remédio para dor que eles dão né? E se tivesse 

alguma coisa mais grave, que geralmente os animais as cadelas tem aquela piometra e aí ela já 

limpava e já dizia olha ela tava com isso (P03-POA, entrevista 08/04/2018). 

Então, eram pessoas ali que não tinham condições de levar seu animal até a SEDA, sabe?! E 

o ônibus ia, e além do que eles faziam mais do que deveriam, por exemplo: eles atendiam os 

animais, consultavam, se tinha que marcar cirurgia, marcavam. Às vezes, eles voltavam com o 

ônibus cheio de bicho pra fazer cirurgia, sabe?! [...] Na SEDA, tu tá lidando com humano e 

com animal, e tu tá lidando com a dor e a frustração do ser humano [...] Vamos dizer que se for, 

se ele tivesse doente, sofrendo, ele não ficaria tão desnorteado, mas quando é o bicho deles, eles 

ficam muito desnorteados, eles precisam de alguém que tenha uma fala tranquila, calma, que 

acalme, entendeu?! Então, a gente usa veterinários certos pra ir nas comunidades, nos 

ônibus (P05-POA, entrevista 08/04/2018). 

Pelo menos onde eu moro sempre tem fila de castração. Sempre! Sabe? Se eu ganhar 30 

castrações, eu consigo encher um caminhão; se eu ganhar 200 castrações eu consigo encher um 

caminhão. Então é um trabalho que eu faço ali há uns quatro anos já. [...] Depois que eu 

consegui que a SEDA levasse duas vezes o ônibus lá, aquilo se propaga de uma forma que as 

pessoas, quem não foi naquela castração quer saber como é que faz pra conseguir sabe? Esse 

tipo de coisa (P08-POA, entrevista 08/04/2018). 

Isso acontecia bastante porque a SEDA fazia, tinha esse projeto nos bairros carentes 

entendeu? Ia lá com o ônibus e o veterinário; as famílias carentes levavam os animais até lá. 

Davam vermífugos; já explicavam sobre castrações porque muitos não concordam, ainda tem 

essa dificuldade de entender que a castração é importantíssima para diminuir o abandono, a 

procriação, a morte de filhotes; e isso tudo era feito no ônibus, diretamente com a população 

entendeu? (P10-POA, entrevista 08/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Há o reconhecimento por parte dos atores públicos que os usuários das vilas não 

possuem transporte para levar os animais para o atendimento clínico ou a esterilização. 

Observa-se que na Gestão Marchezan houve menos procedimentos de esterilização realizados 

nos ônibus nas comunidades, pois, como disse AP01 “a gente prefere trazer pra cá, porque a 

gente tem agora essa estrutura melhor”, referindo-se à estrutura da USAV. Embora em menor 
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proporção do que na Gestão Fortunati, ainda há a preocupação em esterilizar os animais dos 

tutores das vilas de Porto Alegre, pois se trata esta de uma necessidade do município, como 

explicam os entrevistados ao afirmarem: “necessidades de cada uma dessas regiões” (AP01-

POA); “comunidades que precisam” (AP02-POA); e “tem pessoas que não conseguem levar 

até lá” (AP03-POA). 

 A disseminação foi outra característica encontrada nas políticas para animais 

domésticos. Alguns atores públicos revelaram que houve inspiração em outras experiências, 

particularmente no município do Rio de Janeiro, onde se concentrou a primeira Secretaria dos 

Direitos Animais do Brasil, a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais (SEPDA). 

Também mostraram que a experiência de Porto Alegre inspirou outros municípios, dentre os 

quais Recife, e países, como se podem observar nos trechos das entrevistas do Quadro 36. 

 

Quadro 36 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: disseminadora 
Disseminadora Trechos das entrevistas 

Outras 

experiências 

que inspiraram 

POA 

Olha, pelo que a Regina conversou com a gente, São Paulo tinha um trabalho já 

semelhante a esse, mas só que não era assim como esse aqui. Havia um acompanhamento. 

Acho que Santa Catarina também. Mas nesse molde nosso, aqui, como secretaria, eu não 

sei dizer se teve outro. Eu acho que não. Assim como uma secretaria especial, com toda 

essa estrutura que a gente tem aqui. [...] O Rio de Janeiro tem um serviço também de 

atendimento semelhante, mas não é como o nosso (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

A do Rio, a secretaria do Rio. Não era SEDA lá. Lá era SEPDA. Na época, tu lembra do 

ator, aquele Cláudio Cavalcante? Que morreu faz uns 2 anos, 3. Foi ele que foi secretário. 

Ele era ativista e foi secretário. Ele era ator da Globo e foi secretário lá. Ele que criou a 

secretaria. Lá, assim, eu acho que a secretaria lá ficou mais no plano teórico, não sei porque 

eu não fui conhecer pessoalmente. Nós lemos a legislação deles na época quando nós 

criamos a SEDA aqui, muita coisa a gente pegou por base deles. Mas lá não tinha o 

trabalho como a gente tinha aqui, não tinha essa estrutura tão organizada de 

realmente fazer o trabalho fim, lá era um campo mais assim teórico mesmo (AP03-POA, 

entrevista 10/04/2018). 

Eu fiz o projeto da SEPDA adaptado a Porto Alegre em dois meses. Dois meses. (AP04-

POA, entrevista 12/04/2018). 

Outras 

experiências 

que POA 

inspirou 

Tanto que vieram uns veterinários já nos visitar do Rio de Janeiro, até eu me lembro de 

uma visita de uma seccional da OAB, carioca, veio aqui, que ela era voltada aos direitos 

dos animais pra ver como funcionava administrativamente a nossa secretaria (AP01-POA, 

entrevista 09/04/2018). 

Recife criou uma SEDA com base na nossa aqui. Mas eles vieram para cá. Vieram para 

cá e levaram todo material, basicamente, toda nossa lei daqui eles fizeram lá (AP03-POA, 

entrevista 10/04/2018). 

[...] muitos municípios estão copiando [referindo-se as políticas para animais de Porto 

Alegre], tão fazendo fundo que é importante (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

[...] eu tenho viajado demais pelo estado do Rio Grande do Sul, levando experiência e 

tentando construir essas políticas [...] isso serviu de inspiração pra muita gente, já 

recebemos a Turquia aqui em visita, recebemos a Espanha, recebemos o Uruguai, 

recebemos gente que veio do Canadá, recebemos Israel, vários estados brasileiros. [...] 

eu acho que Recife foi o que adotou o nome, mas, por exemplo, política pública de 

Curitiba, de Mogi das Cruzes ... Tem tanto município pequeno que eu não lembro, aqui 

no RS tem muitos, tem muita gente que se inspirou na SEDA, não copiando o modelo, 

mas adaptando as coisas às necessidades e ao tipo de possibilidade orçamentária 

também (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 
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 Durante a adoção das políticas pensou-se em criar programas que fossem completos 

no sentido de abarcar diferentes aspectos que envolvem o cuidado com os cães e gatos. Em 

alguns trechos do Quadro 37 foi possível observar que foi mencionado que o conjunto das 

políticas atendia necessidades que englobavam os animais e os tutores, ou seja, envolvia a 

saúde do animal, as campanhas educativas, controle populacional, campanhas de adoção, 

fiscalização etc. Portanto, esse caráter holístico foi trabalhado pelos atores públicos e 

influenciou a adoção de políticas positivamente. 

 

Quadro 37 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: holística 
Holística Trechos das entrevistas 

Visão do 

todo 

 

[...] ela criou já então como secretaria uma série de programas, entre eles o de adoção, que é o 

“Me Adota”, que nós... Teve uma feirinha no sábado aqui. E que se você hoje quiser chegar aqui, 

adotar um animal, um dos veterinários acompanha. Tem a Aliciane Monteiro que é uma 

veterinária especializada em comportamento animal; então ela vai te orientar para adoção do 

animal. E também no atendimento, que você tá acompanhando aqui, foi que começou num 

espaço ao lado de onde é o hospital, bem mais tímido, só com uma sala cirúrgica, mas sempre 

com foco na esterilização, na castração dos animais. [...] Aí vieram em seguida os ônibus de 

atendimento – as unidades móveis. Nós temos duas. Uma que recolhe, e a outra que faz as 

cirurgias mesmo, se for necessário, lá numa região mesmo a gente faz (AP01-POA, entrevista 

09/04/2018). 

Mas a SEDA, a Regina e o Fortunati tiveram a sabedoria de criar uma estrutura que realmente era 

uma estrutura para políticas públicas para animais. Não era um canil, não era um centro de 

castração somente, era uma coisa completa. E aí tem vários projetos, vários. [...] a gente 

trabalhava em 4 eixos, e dentro desses 4 eixos vários programas e projetos. O eixo adoção, 

tínhamos os programas de adoção. Educação humanitária, vários programas: “Essa escola é o 

bicho”; “Vamos ajudar os fulaninhos”, vários programas dentro da educação humanitária. 

Fiscalização, nós começamos com 15 fiscais, depois uns foram saindo porque passavam em 

outros concursos, e no final nós estávamos com 9, mas é um número bem bom para a cidade. Os 9 

trabalham em duplas, então a gente conseguia fazer o trabalho direitinho. E o quarto eixo, pode 

parecer que é o principal, mas eu acho que os 4 são principais, que é o atendimento veterinário. 

Que, claro, era onde se concentrava a maior parte da nossa demanda porque é o trabalho fim, né? 

Mas a gente notou que em Porto Alegre, sem educação nas escolas, o trabalho educativo, nada 

funcionava. Sem ter um trabalho de adoção e de incentivo às adoções dos protetores. Então, 

tudo é uma engrenagem. Tudo tinha que funcionar bem (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Nunca foi implantado nada igual. Nada! Eram políticas que elas atingiam toda a gama de 

necessidade da causa animal, desde as crianças em escolas, fiscalização de maus-tratos, 

participação da comunidade, rede de proteção ajudando, poder público com todas as secretarias 

participando, postos de saúde da família, lideranças comunitárias, atendimento veterinário, 

controle populacional animal, atendimento de casos de urgência (AP05-POA, entrevista 

10/04/2018).  

Desde um atendimento educativo (ensinar as crianças, ensinar aos adolescentes, ensinar as 

pessoas a como cuidar dos seus animais, entender que ele é um ser vivo, que sente) até a questão 

do ônibus que ia nas comunidades fazer os mutirões de castração. Isso era muito importante para 

as pessoas que não podiam levar seus animais e assim, os veterinários iam pra fazer um check-up 

no cachorro e dar um remedinho pra verme. [...] Porque ela atuou em todos os polos, desde a 

questão de denúncias de maus-tratos com os fiscais, a parte prática (atendimento ao animal) e o 

atendimento ao ser humano. [...] E não é só ajudar animais, é um elo: tu ajuda um animal, tá 

ajudando uma pessoa também. É uma família que está sofrendo, sabe?! (P05-POA, entrevista 

08/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 
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 Observa-se na fala de AP03 que as políticas da SEDA-POA foram organizadas em 4 

eixos: educação, fiscalização, adoção e atendimento. A política de educação tinha ações nas 

escolas municipais, estaduais e particulares e o conteúdo de cada palestra era voltado ao tipo 

de público que pretendiam abarcar. Sobre este eixo, AP05 explica que no período da SEDA-

POA as palestras educativas funcionavam muito bem: 

 

Nós tínhamos um trabalho nas escolas maravilhoso. Nós envolvemos 18.800 alunos 

da rede pública municipal, fora as escolas do estado, fora as escolas particulares, 

porque tínhamos 3 pessoas da SEDA que faziam trabalho pedagógico na rede de 

ensino, levando material didático, levando filmes, implantando projetos contra os 

maus-tratos, denúncias, maus-tratos e sobre direitos animais. Cada escola sempre 

tem um professor que ama animais, e que passa a ser o gestor dessa atividade dentro 

da própria escola, e isso teve impacto muito grande (AP05-POA, entrevista 

10/04/2018). 

 

 Sobre a fiscalização de maus-tratos aos animais do município é uma política que 

manteve sua continuidade na Coordenação dos Direitos dos Animais da SMAMS. A 

fiscalização ocorre tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais. Um dos 

trechos de AP05 revela como a política funcionava na SEDA: 

 

A fiscalização é uma coisa importante. Nós selecionamos, através de concurso 

público, 14 fiscais. Hoje eu não sei quantos tem lá. [...] esses fiscais tinham como 

atribuição a fiscalização de maus-tratos em residências privadas e públicas, e 

também empresas. Ela consistia em fazer uma visita, e essa visita era acompanhada 

de preenchimento de um detalhado laudo com foto e com filme, de preferência. Se o 

animal precisava de atendimento veterinário, imediatamente o fiscal entrava em 

contato com a SEDA, pra SEDA disponibilizar o atendimento pro animal. É 

sigilosa, essa denúncia era sigilosa, através do sistema da prefeitura, 156. E não 

recolhia-se animais, porque nós entendemos que assim como não aplicamos a 

política do canil público e nem do gatil público, também não tirávamos os animais 

de pessoas, porque mesmo em situações de maus-tratos, só em último caso, quando 

estavam correndo risco de morte, pra que o proprietário mudasse a conduta [...] 

porque afinal de contas se ele quis tutelar um animal, ele tem que ser responsável 

por esse animal. Então a primeira visita era precedida desse relatório, com 

orientações, dependendo da situação, ele ganhava uma segunda visita. Se ele não 

tinha tomado nenhuma providência, ele ganhava uma notificação que ele deveria 

promover essas mudanças: mudar a casa de lugar, botar um vai e vem maior, potes 

de comida em locais limpo, ter um local com sombra... Enfim, toda orientação para 

possibilitar melhores condições de albergagem para o animal. Se na terceira visita os 

ficais constatavam (que eram sempre dois fiscais que iam juntos, um observando e 

outro com a parte documental), se na terceira visita mantinha-se a situação de maus-

tratos, bom, daí a coisa ficava mais feia. A nossa legislação estabelecia uma multa, 

que variava de 1 salário mínimo a R$ 15.000,00. Ele ficava com dívida ativa com o 

município, não ia mais conseguir vender nem comprar nada, porque ele estava em 

dívida ativa com o município, e ainda o processo encaminhado como crimes de 

maus-tratos ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. A pessoa tem que 

constituir advogado, se defender judicialmente, porque afinal de contas estava 

caracterizada a inobservância de uma legislação estabelecida pelo poder público. 

Foram mais de vinte mil fiscalizações de maus-tratos (AP05-POA, entrevista 

10/04/2018). 
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 Em relação às políticas de adoção, havia cuidado na divulgação dos animais na página 

da SEDA-POA no Facebook, havia também uma veterinária especialista em comportamento 

animal para ajudar os tutores a escolher o animal que melhor se adaptava a sua rotina.  

 
[...] a gente criava nomes, vestia, botava lencinhos, dá um trabalhão fazer aquilo. 

Tirava as fotos, eu editava no Photoshop, pensa que é só as gurias da Playboy? Os 

cachorros todos! Não disfarçava nada, mas o que a gente fazia era dar mais vida a 

pelagem, cuidava no olhar, no foco, tirava as cordinhas, que ficavam presas nas 

cordinhas, para não ficar feio, parecer um enforcado. Colocava um lencinho para 

cobrir as cordas e no Photoshop eu tirava o restinho das cordas. [...] Eu tenho 20 e 

tantas fotos que vou retomar essa semana, já tá combinado, amanhã venho pela 

manhã para fotografar, por enquanto é o instrumento que nós ainda temos. Então o 

que é por enquanto a minha estratégia? Vamos repetir mais sequinho, sem toda 

aquela historinha, pode ter uma historinha assim de cada um; e começar a contar a 

história dos que adotaram, sempre funciona. Já tinha feito isso em edições anteriores 

no face. Eu entrevistava quem adotou, especialmente, animais bravios ou animais 

com problemas especiais: cachorrinhos com 3 patas e tal; isso sempre funciona. [...] 

Então eu vou começar a fazer essas pequenas historinhas, não oferecendo um animal 

para as pessoas, mas contando cases de gente que adotou e deu certo. A maioria dá 

certo. Olha, nosso índice de devoluções de animais ele é baixo [...] (AP01-POA, 

entrevista 09/04/2018). 

 

 Importante ressaltar que o animal adotado na SEDA-POA possuía atendimento clínico 

gratuito pelo resto da sua vida como incentivo à sua adoção. Enquanto permanecem tutelados 

pela prefeitura, há uma equipe de terceirizados que cuidam diariamente dos cães. 

 Por fim, o atendimento clínico funcionava inicialmente na UMV na época da SEDA-

POA. Quando a USAV começou a funcionar, já era gerida pela Coordenação dos Direitos dos 

Animais. Porém a sistemática de atendimentos e esterilizações ainda é similar, como já foi 

mencionado em alguns trechos, ou seja, para animais de tutores que têm o NIS e o Bolsa 

Família, assim como para os protetores. 

 Os atores públicos relataram que as políticas para os animais domésticos possuíam 

ações pontuais que eram compartilhadas com o setor privado e com o setor público. Essas 

parcerias estiveram presentes enquanto a SEDA-POA existia e na atual gestão enquanto 

Coordenação. Então, alguns exames laboratoriais que não eram disponibilizados na UMV da 

SEDA-POA ou mesmo que não estão sendo disponibilizados na atual gestão podem contar 

com laboratórios parceiros para realizá-los. O mesmo ocorre com cirurgias que precisem de 

um especialista, como no caso de cirurgias ortopédicas.  

 Os trechos das entrevistas também mostram que outras secretarias da Prefeitura de 

Porto Alegre trabalhavam em parceria em alguns serviços que estas pudessem mais 

facilmente executar para que a SEDA-POA desempenhasse suas atividades. Além disso, 

houve também ações que contaram com instituições do setor público e privado ao mesmo 

tempo, como ficará explícito a partir das falas dos entrevistados no Quadro 38. 
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Quadro 38 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: compartilhada  
(continua) 

Ações 

compartilhadas 
Trechos das entrevistas 

Com o setor 

privado para 

realização de 

exames 

Tinha parcerias com esses mesmos parceiros [referindo-se aos laboratórios privados]. Os 

que temos hoje são os mesmos de antes: no atendimento fisioterápicos, no laboratório e no 

atendimento clínico especializado (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

E a gente ainda tem uma parceria com algumas clínicas em Porto Alegre pra exames 

laboratoriais, pra cirurgias ortopédicas e exames de imagem. E aqui não faz, e tem como 

fazer e tem uma sala de raio-x, tem uma sala. Só que a gente não tem técnico especializado 

e isso aí a gente tá buscando umas parcerias, algumas parcerias com as universidades ou 

com alguma clínica pra poder fazer funcionar pleno (AP02-POA, entrevista 09/04/2018). 

A gente tinha parcerias com clínicas. Eram convênios. Na forma como eram formalizados, 

eram convênios. [...] Funcionava assim: as clínicas ofereciam... De todas as que nós 

tínhamos, nós tínhamos seis convênios e eles que se ofereceram. Vendo o trabalho da SEDA, 

eles que se ofereciam. Era totalmente gratuito. O município só levava. A SEDA colocava o 

carro à disposição. Então a gente levava e buscava e as clínicas davam cirurgias gratuitas. 

Então, tinha uma que dava uma cirurgia ortopédica por mês, por exemplo, completa, com 

tudo, independente do caso. Tinha um laboratório que dava todos os exames laboratoriais. 

Esses nem eram em quantia limitada assim. Eram quantos a gente precisasse. Claro que a 

gente tinha prudência. Não explorava, mas... Era bem bacana. Uma outra era diagnóstico por 

imagem. Então exame de raios-X, ecografia, tomografia, essas coisas. Tinha uma outra que 

era uma clínica de reabilitação que fazia reabilitação dos animais que passavam por cirurgias 

ortopédicas. Bem legal também. (AP03-POA, entrevista 10/04/2018).  

Nove clínicas particulares davam atendimento gratuito para um número X de animais por 

mês da SEDA. Então, tu imagina uma cirurgia, por exemplo, de retirada de um tumor muco-

facial. Nós não tínhamos especialistas com esse tipo de expertise. A gente ligava pra uma das 

clínicas conveniadas e falava: nós estamos aqui com um cão e aconteceu isso, isso e isso. Ok, 

traz pra cá. Ele recebia atendimento gratuito com toda medicação, tudo gratuito da SEDA, e 

depois do pós-operatório primeiro ter sido feito, ele terminava a recuperação dele conosco, lá 

na SEDA. Então, essas parcerias foram fundamentais, a sociedade entendeu que o 

trabalho era sério, e que merecia um voto de confiança (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 

Com o setor 

privado para 

construção da 

USAV 

Falando em parcerias, isso aqui [a USAV] foi uma parceria com Grendene (AP01-POA, 

entrevista 09/04/2018). 

O Grendene é um empresário que gosta de animais e ele teve uma negociação com a 

prefeitura e fez um prédio que é o hospital e equipou (AP04-POA, entrevista 12/04/2018). 

USAV, Unidade de Saúde Animal Victória. Victória que é o nome da filha do Grandene, 

que foi batizado como Victória porque foi ele que doou o dinheiro para fazer o hospital e 

eles não chamam de hospital (P06-POA, entrevista 08/04/2018). 

Mas com esse local feito da forma como foi, todo ele custeado por um empresário de 

peso no Rio Grande do Sul, eu acho muito difícil que alguém tente botar a mão no 

sentido contrário que não seja o de levar pra cima porque tem um empresário forte no meio 

(P13-POA, entrevista 11/04/2018). 

Com outros 

órgãos e 

secretarias da 

Prefeitura de 

Porto Alegre 

Eram 2 ônibus. O outro ônibus era parceria com a Carris. A Carris que montou o ônibus 

para nós, os funcionários da Carris montaram o ônibus, colocaram as gaiolas dentro, tudo 

bem artesanal, bem bacana! A Carris é que nos dava suporte com aquele ônibus. A gente 

ressarcia evidentemente, mas a Carris é que colocava o motorista, abastecia, e depois no 

final do mês a secretaria pagava a Carris. Mas pelo o que eu sei não renovaram esse 

convênio (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Então, a SEDA foi criada com esse viés de ter uma multidisciplinaridade de relações, e 

com o envolvimento de vários setores de dentro da própria administração pública e 

que contou com a ajuda fundamental de muitas secretarias, que diretamente atuavam pra 

que a gente pudesse ter o resultado do trabalho. [...] Quando a gente precisava de alguma 

ação, a Secretaria de Obras ajudava. A Secretaria de Planejamento também. A 

Secretaria da Saúde cedendo alguns processos de compra que são de uso já cadastrados 

no Ministério da Saúde, com registro de preço. Então elementos básicos que a gente podia 

fazer a compra via Secretaria da Saúde, era feito na Secretaria da Saúde. Materiais como 

gases, algodão, medicações básicas de uso humano, que eram não pra atividade fim, mas 

pra necessidade que um procedimento cirúrgico requer, por exemplo. Então, tudo isso a 

gente pôde contar (AP05-POA, entrevista 10/04/2018). 
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Quadro 38 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: compartilhada  
(conclusão) 

Ações 

compartilhadas 
Trechos das entrevistas 

Com o setor 

público e 

privado 

Então, nós fizemos uma parceria, aqui em Porto Alegre, com o Ministério Público 

Estadual, com a PUC, Faculdade de Psicologia, para fazer um estudo sobre os 

acumuladores, para identificar qual é o perfil dessas pessoas e o que é que tem que ser 

feito, qual é o protocolo que tem que ser utilizado, porque recolher os animais deles não 

adianta. Eles pegam outros. Internação não é recomendado nesses casos, a internação da 

pessoa, então como é que faz? Nós não sabíamos lidar, a prefeitura não sabia lidar, o 

Ministério Público. E aí o Ministério Público depois, que a gente trabalhava muito em 

parceria: não, vamos fazer um projeto, vamos buscar uma universidade que possa traçar o 

perfil dessas pessoas e nos dizer o que tem que fazer. Bahhh. Foi um sucesso. Nós 

entrevistamos mais de 70 pessoas acumuladores, 38 aceitaram participar do projeto. E a 

SEDA dava todo suporte, dava veículo, nós tínhamos um veículo e aí uma vez por semana, 

fazia 2 ou 3, dependendo da distância, entrevistas. Ia um fiscal da SEDA, um veterinário 

da SEDA, porque essas pessoas não são sociáveis, então qual era a porta de entrada? Os 

animais. Quando era o veterinário, eles aceitavam receber a equipe, e aí se aproveitava 

para fazer a entrevista com eles. E o projeto foi um sucesso. Agora [Com a Coordenadoria] 

não está mais tendo esse tipo de atendimento para os acumuladores, está muito escasso 

(AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Então nós fizemos uma parceria entre a SEDA, entre o Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Sul, e pela Pontifícia Universidade Católica, e criamos uma equipe 

multidisciplinar, e que através da academia, dos cursos de graduação, pós graduação e 

mestrado, foi constituído uma equipe composta por pessoas de diversas áreas, como a 

botânica, como a psicologia, a pedagogia, a administração de empresas, a psiquiatria, pra 

poder estudar essas pessoas, quem são essas pessoas, e desse universo, hoje estão em 

pesquisa 34 acumuladores que concordaram em participar dessa pesquisa (AP05-POA, 

entrevista 10/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Como relatado no quadro acima, as parcerias com o setor privado visavam oferecer o 

que a prefeitura não podia por falta de veterinários especialistas para cirurgias. Observa-se 

ainda que alguns entrevistados atribuem a USAV uma parceria com o empresário Alexandre 

Grendene, que além de doar a construção do prédio que foi estruturado para funcionar como 

um hospital, doou também parte do maquinário. Mesmo assim, nem todos exames são 

oferecidos atualmente por falta de profissionais capacitados para fazer, continuando as 

parcerias com as clínicas e laboratórios algo necessário na atual gestão. 

 Também foi mencionada parceria com o setor público. Por exemplo, a parceria com a 

Carris que é uma empresa de transporte coletivo, uma sociedade de economia mista cujo 

maior acionário é a Prefeitura de Porto Alegre. Nota-se no trecho de AP03-POA que a Carris 

foi responsável pela adequação do ônibus ao transporte dos animais da vila, assim como toda 

manutenção e operação ficava com a empresa. Outra parceria citada com o setor público foi 

com as próprias secretarias da prefeitura que ajudavam a SEDA-POA em ações que davam 

apoio para as ações fins, como a compra de materiais. 

 Foi citada uma parceria realizada com o Ministério Público e a PUC para compreender 

melhor o problema dos acumuladores de animais do município, uma vez que este era um 
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problema que precisava da atuação de diferentes instituições para tentar compreendê-lo e a 

SEDA-POA sozinha não possuíam condições de investir nos diferentes aspectos envolvidos. 

Portanto, compreende-se que algumas ações foram realizadas de modo compartilhado e esse 

compartilhamento favoreceu que o município adotasse algumas políticas, pois que não havia 

condições, sejam de estrutura, de profissionais e de recursos, do município oferecer essas 

ações sem realizar parceiras. Então, algumas políticas só foram adotadas por serem 

compartilhadas, sendo esta característica importante para sua adoção.  

 No que concerne ao elemento da novidade presente nas políticas, alguns entrevistados 

entenderam que o que os fazem perceber as políticas para animais domésticos como uma 

novidade é o fato de terem sido pioneiras e dado voz a causa animal, como é possível inferir 

por meio dos trechos do Quadro 39. 

 

Quadro 39 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: novidade 
(continua) 

Novidade Trechos das entrevistas 

Pioneira 

Das capitais brasileiras, eu acho que foi a primeira que se voltou mesmo assim para esse 

atendimento, que hoje continua como coordenadoria, com o orçamento... (AP01-POA, entrevista 

09/04/2018). 

Então, assim, foi um trabalho muito especial que foi feito aqui, difere de qualquer outro. Foi 

muito difícil, porque a gente não tinha parâmetro nenhum; não tinha assim: “Ah, vamos nos 

espelhar em tal lugar que eles tão...”. Não! Não tínhamos nada. Tudo que foi feito, todos os 

projetos, todos os programas, tudo foi novo. Uma licitação para credenciamento? Novo! Um 

cadastro de protetores organizados? Tudo novo. Tudo foi construído desde o início por nós 

(AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Porque era uma coisa muito nova, não tinha referencial. Então foi uma coisa de erro e acerto 

também [...] Acho que a questão nova é o enfoque e o lugar que se dá pra isso e a maneira 

como se trata isso. Porque a gente sempre teve políticas públicas pra questão dos animais, 

porém, eram políticas públicas que não eram políticas que tinham uma relação ética com a vida 

animal. Então, vamos dizer ... Ah, a carrocinha, matar o animal se ele tá com alguma doença, por 

exemplo, antes se permitia cortar rabo e orelha de cachorro, sabe? Se tu matasse um animal, isso 

não era um crime contra a vida, sabe? Essas questões assim. Legislações sempre tiveram, porém 

não voltada a uma valorização da vida (P05-POA, entrevista 08/04/2018). 

Foi bem importante. Modificou tudo né? Antes não existia nada e aí a partir de quando existiu a 

Secretaria... Imagina o status de uma secretaria só dedicada aos animais. Então é um super 

avanço, mesmo que ainda deixava a desejar, a gente ainda queria mais (P06-POA, entrevista 

08/04/2018) (P06-POA, entrevista 08/04/2018).. 

Na verdade assim porque eu não tinha tido notícias no Rio Grande do Sul e no Brasil. Acho que tem 

algumas cidades que tenha alguma coisa, mas assim da forma como era feito, com a paixão que 

era feito pela prefeitura, pela gestão, nunca tinha visto (P09-POA, entrevista 08/04/2018). 

Animal 

como um 

sujeito de 

direitos 

Eu acho que a secretaria foi inovadora nesse sentido: quando se criou um espaço para os direitos 

animais e bem-estar animal em Porto Alegre se conseguiu, aos poucos, reunir essas pessoas, essas 

cabeças que são dedicadas, que são extremadas, que atuam muito na intuição, na inspiração, mas 

não tinham um plano tão organizado de atuação (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

[...] ainda é um tema um pouquinho complicado, eu acho, pra gente trabalhar sobre isso pela 

questão de agora tá muito na moda, muito focado na parte do bem-estar do animal. [...] 

Como é que eu vou te dizer se é inovador ou não é? Eu acredito que sim porque nunca teve 

tanta importância (AP02-POA, entrevista 09/04/2018). 

É inovadora porque quando tu falas em animais, as pessoas se reportam a juntar animaizinhos na 

rua. Eles não pensam que nós temos que evitar a procriação; que os maus-tratos é inaceitável 

hoje; o atendimento pro animal também... (AP04-POA, entrevista 12/04/2018) 
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Quadro 39 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: novidade 
(conclusão) 

Novidade Trechos das entrevistas 

Animal 

como um 

sujeito de 

direitos 

O bem-estar dos animais, acabou com o sofrimento de muitos, a castração foi assim o principal. 

Você vai em uma vila e já não vê um monte de animais procriando, então agora acabou. É raro tu 

ver e quando existe um animal em sofrimento nós, pelo menos, os protetores se unem e um vai lá, 

outro vai. Em casa de passagem, então acabou com o sofrimento de muitas vidas (P01-POA, 

entrevista 08/04/2018). 

É porque agora tem muita coisa voltada para a causa animal. [...] Tem muita gente que não 

tinha noção disso entendeu? [...] E é muito novo. As pessoas têm que se dar conta que animal é 

um ser que nós domesticamos, gato e cachorro (P02-POA, entrevista 08/04/2018). 

Mas para nós acaba tornando favorável para causa animal, de fazer aquilo que tá na moda (P04-

POA, entrevista 08/04/2018). 

A principal mudança que a SEDA trouxe foi, eu acho que mostrar pra sociedade em geral [...] que 

os animais têm que serem respeitados de todas as formas (P08-POA, entrevista 08/04/2018). 

[...] a tentativa de mudança de mentalidade em relação ao respeito pelos animais. (P13-POA, 

entrevista 11/04/2018). 

É gratuita 

Eu acho que é novo, eu nunca ouvi falar que tivesse grátis assim. É novo. Mas não é ao mesmo 

tempo porque assim tem muita gente que não tem o Bolsa Família e precisa ser atendida (T01-

POA, entrevista 09/04/2018). 

Eu acho que é novo, pelo menos pra mim. Recente eu fiquei sabendo, recente abriu isso aqui. 

Não conhecia outro. Antigamente quem fazia esse atendimento era a UFRGS que depois passou a 

cobrar. Era boa? Era. Mas como tu tem que pagar a consulta já não é mais (T05-POA, 

entrevista 09/04/2018). 

Aqui eu sei que não é recente, eu sei que já existe há muito tempo, mas a função assim pra poder 

vir e fazer gratuito, tudo gratuito, eu acho que é recente (T06-POA, entrevista 11/04/2018). 

Mas eu acho bom, mas não é muito antigo isso das pessoas quererem cuidar muito dos animais e 

mais uma coisa que seja um hospital gratuito para os animais acho que não faz muito tempo 

(T10-POA, entrevista 11/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 O pioneirismo tratado por AP01 e a construção dessas políticas sem um modelo 

ressaltado por AP03 mostra que para os atores públicos, o município de Porto Alegre foi o 

primeiro a oferecer políticas para animais domésticos dentro do modelo em que apresentam. 

Sabe-se, pelo que foi tratado na característica de disseminação, que houve inspiração na 

legislação de outros municípios, principalmente do Rio de Janeiro, mas a parte da 

implementação das políticas tal como fizeram em Porto Alegre, os entrevistados acreditam 

que foi algo pioneiro. Além desse pioneirismo, outra argumentação apresentada por eles para 

justificar a novidade dessas políticas é porque a causa animal nunca tinha tido espaço, nem 

importância na gestão municipal. Nota-se aqui uma inovação que perpassa a mudança de 

paradigma na forma de compreender os animais.  

 A novidade representada pelo pioneirismo, mas principalmente pelo reconhecimento 

de que cães e gatos possuem direitos, influenciaram a adoção dessas políticas. Enquanto os 

atores públicos e os protetores justificam a adoção das políticas pelo pioneirismo e os direitos 

dos animais, os tutores consideram que a novidade da política está no fato de os serviços 

serem gratuitos.  
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Quadro 40 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: planejada 
Planejada Trechos das entrevistas 

Planeja 

como 

atender às 

necessidades 

e melhorar 

os serviços 

existentes 

Esse cadastro [referindo-se ao edital dos protetores] foi assim: lá no início da SEDA a gente viu 

que tinha que fazer um cadastro dos protetores. [...] Aí como fazer? Aí começamos a 

pesquisar, a conversar com pessoas, vendo o que seria melhor fazer. Nós temos uma 

demanda muito alta, aqui a proteção é muito grande em Porto Alegre. É uma cidade com 1 

milhão e 600 mil habitantes. E então a gente pensou: bom, vamos dividir os atendimentos. 

Porque antes, quem participava do BrechoCão também recebia atendimento veterinário. Aí nós 

pensamos: bom, pra dar maior chance de mais pessoas participarem, vamos dividir: quem 

recebeu atendimento veterinário, não participa do BrechoCão; quem participa do BrechoCão, 

que é para arrecadar fundos, vai ter como custear as despesas com os animais. Então, a gente 

dividiu e fez duas modalidades: modalidade 1 e modalidade 2. [...] Nós fizemos um 

formulário de inscrição dos protetores. Eles tinham que comprovar que atuavam na proteção. 

Aí a gente aproveitou para fazer um mapeamento para saber em que região da cidade essas 

pessoas atuavam, qual que era o foco: só castração, só adoção? Para saber quem são as pessoas e 

o que é que elas fazem. Se trabalham mais com cães, se trabalham mais com gatos, se é com cães 

e gatos. Então, esse cadastro serviu para isso também (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

A fiscalização melhorou muito quando no final de 2015 [...] eu fiz um estudo sobre os 

protocolos e sobre o atendimento da fiscalização. Sempre foi uma coisa que eu achei que 

pudesse melhorar muito na SEDA. Antes, os fiscais na segunda-feira recebiam as demandas da 

semana e nos entregava só na outra segunda. Então tinha coisas que eram muito graves que 

ficava a critério deles avaliar. [...] as coisas não andavam tão bem quanto eu gostaria que 

andassem. Então, eu fiz um levantamento [...], contei com a ajuda de 3 pessoas lá na SEDA, e a 

gente identificou que eles poderiam produzir muito mais com o mesmo veículo por dia. 
Então nós determinamos que eles fizessem 10 demandas por dia. Só que quem escolhia as 

demandas do dia era uma equipe administrativa. [...] e eles [os fiscais] recebiam uma ordem de 

serviço diária toda manhã com a rota de onde eles tinham que ir: saía do centro e ia para tal 

lugar, tal lugar, na rota que nós definimos. Inclusive, o motorista já saía com o mapa dos pontos. 

Porque acontecia de um está aqui, daí ia lá para a Restinga, daí voltava para cá, para perder 

tempo. Então, nós organizamos assim. A fiscalização funcionava maravilhosamente bem, a 

partir dessa melhora que a gente fez (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Então, quando ela começou pensar a criação da SEDA, ela chamou pra vara uma reunião das 

protetoras. A gente foi em várias reuniões pra construir juntos como é que ia ser (P05-POA, 

entrevista 08/04/2018). 

Estabelece 

as regras 

A Fabi profissionalizou a coisa, foi ela que criou esse chamamento, ela que fez o edital para 

cadastramento desses protetores, na administração do Maurício, com a autorização da 

Regina, que já era deputada. Isso deu uma ordem. [...] agora tu tens que seguir tais e tais, 

tais mandamentos para ser uma protetora cadastrada. Deu certo? Funcionou (AP01-POA, 

entrevista 09/04/2018). 

Esse edital foi feito, aí as pessoas se cadastravam, tinha uma série de documentos, 

documentação pra apresentar e eram chamados. O pessoal da SEDA, eles analisavam e eram 

nomeados os protetores (AP02-POA, entrevista 09/04/2018). 

Fui sorteada, só que ali eles perguntam no Edital quantos animais eu doei, que eu costumo 

doar por ano. Quantos animais eu costumo ajudar? E aí se no ano eu não provar que eu doei 

aqueles animais eu não entro. Se eu não entregar o documento pra eles que eu realmente eu 

doei. Como é que funciona isso? Eu tenho um termo de adoção, eu faço primeiro um 

questionário. Ontem mesmo eu doei uma cadelinha. Eu fui na casa da moça fiz uma entrevista, 

ela respondeu um questionário, se eu concordar com tudo que ela respondeu, se ela entrou nos 

meus parâmetros que eu creio que ela é uma boa adotante, eu marco pra entregar a cadelinha. 

[...] A gente acompanha todo o processo de adoção, os primeiros meses pra ver se a cadelinha 

tá se adaptando bem. Caso não se adapte, a pessoa devolve pra poder conseguir um novo 

adotante. Então uma cópia desse contrato eu mando pra prefeitura que é a prova de que 

realmente eu doo os animais de uma maneira responsável (P03-POA, entrevista 08/04/2018). 

Cada ano é feito um edital de chamamento de protetoras e protetores e a gente leva alguns 

documentos como: comprovação de residência, que tem que morar em Porto Alegre; termos 

de adoção e tudo; algumas coisas pra você comprovar seu trabalho voluntário nisso. Não 

precisa ser ONG, eu não sou ONG, sou protetora independente, eu trabalho sozinha (P06-

POA, entrevista 08/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 
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 Essas políticas foram frutos de um planejamento a fim de atender os problemas e às 

necessidades específicas do município de Porto Alegre. Alguns trechos do Quadro 40 

mostram como algumas políticas foram planejadas e reavaliadas para funcionarem de forma 

mais eficiente. 

 O detalhamento dos trechos acima mostra quão importante era que os protetores 

atendessem um conjunto de regras para poderem desfrutar dos atendimentos veterinários 

gratuitos para os animais resgatados assim como participarem do BrechoCão. O cadastro foi 

uma forma de englobar os protetores de animais em uma das modalidades oferecidas pelo 

edital para que pudesse contemplar mais animais. Porém, era uma coisa inédita cadastrar os 

protetores do município para conhecer sua atuação e comprovar se de fato eram protetores.  

 Mesmo depois de cadastrados, os protetores eram sorteados uma vez que a quantidade 

de atendimentos clínicos e cirúrgicos era limitada assim como também eram os espaços do 

BrechoCão que ocorrem no Parque Farroupilha, um ponto bem movimentado e turístico de 

Porto Alegre. Além disso, havia o acompanhamento das ações para saber se as protetoras 

cadastradas na modalidade do BrechoCão estavam comparecendo ao Parque Farroupilha sob 

pena de perder seu espaço para outra protetora. Observa-se também no trecho de AP03 a 

melhora que foi realizada na política de fiscalização de maus-tratos após estudo e 

planejamento das atividades. Portanto, todo esse planejamento que caracteriza a política era 

para que ela fosse adotada para atender as necessidades da melhor forma possível. 

 Facilitou a implementação das políticas o desenvolvimento de um sistema que 

organizava os agendamentos de consultas e cirurgias, com importação dos dados dos tutores e 

protetores, assim como no controle do estoque dos materiais da SEDA-POA. Porém, por meio 

dos dados coletados, não foi possível inferir que esse elemento tecnológico influenciou a 

adoção de políticas para cães e gatos. Nesse caso, a tecnologia sistematiza e organiza o 

atendimento e a importação de dados. O entrevistado AP03 explica como funcionava o 

Sistema de Atendimento Veterinário da Prefeitura de Porto Alegre (SAVE) no Quadro 41. 

 Outra característica observada nas falas dos entrevistados foi que as políticas para 

animais de Porto Alegre buscaram estabelecer uma interação com as crianças e os protetores, 

por meio de palestras educativas e reuniões. Essa característica de interação não foi vista na 

literatura sobre inovação no setor público, mas sugere que se considere como algo importante 

para a percepção de mais uma novidade por parte do cidadão. Alguns trechos do Quadro 42 

revelam a preocupação em estabelecer o diálogo com protetores e com crianças. 
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Quadro 41 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: tecnológica  
Tecnológica Trechos das entrevistas 

Sistema de 

Atendimento 

Veterinário 

Todas as entradas de animais da SEDA tinham um projeto, digamos assim. Dentro do 156, 

que é o canal de comunicação que as pessoas ligam pra fazer os agendamentos, a gente fez 

um programa separado, que era o SAVE: Sistema de Atendimento Veterinário. Então esse 

sistema importa os dados do 156. Isso facilita na hora de cadastrar as pessoas porque tu 

importa todos os dados. Então quando tu vai fazer o prontuário do animal, tu não precisa 

digitar o nome da pessoa, o CPF. Espera que já vem tudo isso importado do cadastro que a 

pessoa já tem lá do município. E dentro desse 156 e do SAVE, tem todos os serviços que a 

SEDA presta, então, tem os serviços: cadastro de protetores; atendimento animal sem tutor; 

atendimento animal com tutor; acumuladores, tudo separado. Então, quando a pessoa liga e se 

identifica como protetor cadastrado, é na fila do protetor cadastrado. Então, não existia nada 

na SEDA que entrasse sem ter um controle. Tudo está ali registrado, todos os atendimentos 

que foram feitos, tudo o que foi utilizado (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

O SAVE é um sistema que nos permitiu colocar todos os materiais que eram usados e 

medir o consumo. O veterinário, no prontuário do animal, tinha que colocar tudo o que foi 

usado. Então, isso aí já batia com o estoque. Realmente, assim, uma coisa de primeiro 

mundo, muito bem feito (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Tu ia lá, denunciava pelo 156 que é o “Fala Porto Alegre”. Tu denunciava e eles iriam lá 

verificar (P04-POA, entrevista 08/04/2018). 

A gente ligava para um telefone da prefeitura, te identificava como protetora, eles 

verificavam que tu eras protetora pelos teus dados, RG e CPF, e aí agendavam uma data pra 

tu levar o animal que precisava de atendimento veterinário (P09-POA, entrevista 08/04/2018). 

Fazem e até está escrito ali que liberaram agendamento de castração pelo 156. Daí a gente 

tem que ligar pra lá e agendar. Daí provavelmente eles vão te retornam pra marcar um dia 

né? (T02-POA, entrevista 09/04/2018). 

Eu liguei no 156 em setembro, outubro do ano passado. Dei o número do meu NIS, os meus 

dados e disse que tinha dois cães que eram vira-latas que eu peguei da rua, queria fazer o 

cadastramento. Daí eles agendaram (T06-POA, entrevista 11/04/2018). 

Microchipagem 
Me disseram que botaram um chip no pescoço dela fazendo a identificação do dono 

(T01-POA, entrevista 09/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

Quadro 42 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: interativa 
(continua) 

Interativa Trechos das entrevistas 

Interação 

com as 

crianças 

Muito trabalho de conscientização pelas redes sociais, mas muito nas escolas e nas comunidades. 

Então assim, crianças que receberam palestras sobre educação humanitária, foram mais de 

21.000 crianças. Tudo era separado. Aqui o ensino é por ciclos que eles chamam, (ciclo 1, ciclo 

2, ciclo 3...), e cada ciclo recebia um tipo de palestra, dependendo da idade da criança. Uns 

eram sobre maus-tratos, e daí quando passam para outro ciclo recebe sobre cuidado responsável, 

e assim vai indo, sobre saúde, enfim, dependendo da idade que a criança tem para assimilar as 

coisas. E isso transmite para as famílias. Nós temos escolas que tem miniprotetores aqui em 

Porto Alegre (AP03-POA, entrevista 10/04/2018). 

Interação 

com os 

protetores 

Essa semana passada, na segunda e na terça-feira tivemos uma reunião aqui, de novo, com todas 

as coordenadoras, com todas as protetoras/protetores. São mais protetoras, são mais mulheres 

atuando que homens. E vieram aqui, colocaram as suas ansiedades, mais de 25, tem muito mais, 

mas já é um número bem significativo. Há uns 2 anos atrás, acho que 2015, houve uma primeira 

reunião delas, com elas, muitas nem se conheciam, e isso conseguiu pacificar um pouco as 

relações, e permitiu também que elas, entre elas, realizar eventos comuns, como os brechós. [...] 

O brechó foi uma iniciativa que vingou, e outra, até para atendimento, para nós é muito mais 

fácil quando entramos numa comunidade e junto ter uma protetora que atende ali, porque ela 

faz a interlocução, ela que vai dizer: “tu vai ter que castrar teu animal”. Não vai ser o servidor 

público que vai dizer. Ele pode aconselhar, mas ele não pode te determinar, obrigar. Ela não. Ela 

tem essa intimidade com a comunidade. Vai dizer: “não! Vai tratar teu bicho por isso ou 

aquilo.” Então isso é muito importante mesmo (AP01-POA, entrevista 09/04/2018). 

Semana passada a gente teve uma reunião com as protetoras já explicando que vai ter alguma coisa, 

mostrando os números que a gente teve. Tudo o que a gente conseguiu fazer, a gente mostrou pra 

eles. Conversou algumas coisas por causa das faltas (AP02-POA, entrevista 09/04/2018). 
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Quadro 42 – Característica das políticas para cães e gatos de Porto Alegre: interativa 
(conclusão) 

Interativa Trechos das entrevistas 

Interação 

com os 

protetores 

Esses projetos contemplavam e contemplam, vários aspectos que envolvem a administração 

pública e que envolve também a rede de proteção animal e a sociedade, que é esse tripé que 

tem que existir pra que efetivamente aconteça as políticas públicas. Com uma diferencial: que o 

segmento que trabalha com a questão dos animais em situação de abandono e maus-tratos é o 

único da sociedade, que atua voluntariamente, e que o poder público não tem que custear 

absolutamente nada para poder ter dessas pessoas a participação através de um voluntariado, 

e esse voluntariado, que não é o voluntariado legal, mas é o voluntariado individual, e que é 

movido pela compaixão de várias pessoas que são protetores, protetoras, simpatizantes, e que a 

gente pode efetivamente contar com essas pessoas (AP05-POA, entrevista 10/04/2018).  

Eu ligava pra prefeitura, abria um protocolo e pedia olha: eu quero vinte castrações do ônibus, o 

Ônibus Amigo Cão. Tanto que isso eu falei com a Regina que eu tô sentindo muita falta do 

ônibus que já vai pro segundo ano que eu não tenho o ônibus da castração. Aí eu abria o 

protocolo e elas me ligavam: “Ana tu abriu o protocolo tal pro ônibus?” Eu: “Sim”. Aí a 

secretária conversava comigo e tal: “quantos animais tu quer? Eu só quero vinte. Tá eu vou ver 

quantos eu te consigo. Aí ela me ligava: Olha, Ana eu consegui quinze fêmeas e cinco machos, 

tá bom pra ti? Tá. Dia tal tá bom? Tá. Então tu me consegue o lugar que vai ficar o ônibus e 

agenda os animais.” O que é que eu fazia? Ia no posto de saúde ali da vila colocava um 

cartaz com meu nome: castração dia tal. Aí a moça do posto de saúde me ajudava. A moça do 

posto de saúde me ajudava, falava pras pessoas, as pessoas me ligavam: Ah eu quero castrar 

minha cadela, aí eu agendava todos (P03-POA, entrevista 08/04/2018). 

Éramos chamados pra reunião, pra discutir vamos supor assim: o que é que os protetores 

esperavam da secretaria. A gente dava ideias de tipo assim: vamos fazer dois brechós por mês 

que daí a gente conseguia ajudar mais os bichinhos. Tipo uma protetora que atua em tal vila 

entrava em contato com eles e dizia: olha, vila tal está com propagação de tal coisa. Tem como ir 

lá fazer uma vacinação preventiva. Esse tipo de diálogo sempre foi muito bem aceito. 

Atualmente não, infelizmente (P08-POA, entrevista 08/04/2018). 

Muito diálogo, muito diálogo com os protetores. A Regina Becker passeava aqui no 

BrechoCão e fazia reuniões perguntando: “como é que estava o atendimento veterinário; como é 

que estava isso; como é que estava aquilo?” O que a gente reclamava ela já anotava pra tentar 

melhorar. A gente ligava, tinha acesso direto. A gente precisava de alguma coisa, ia direto na 

SEDA (P09-POA, entrevista 08/04/2018). 

A gente sempre teve um contato direto aqui com o pessoal. Por telefone também. Sempre foi 

muito próximo. Agora também. Isso não mudou. Continua havendo bastante proximidade. A 

gente tem um grupo, que agora fica mais fácil por causa do WhatsApp em que a Viviane 

também está, grupo dos protetores né? Antes não, mas mesmo assim havia essa facilidade. 

Talvez nem todos os protetores tenham tido essa facilidade antes, mas se quisessem teria acesso 

(P13-POA, entrevista 08/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 As políticas de esterilização nas vilas contavam com a intermediação dos protetores, 

que por sua vez mantinham o diálogo com a SEDA-POA. Nos trechos de AP01-POA e AP05-

POA é importante perceber que os atores públicos entendem o protetor como um agente 

importante dentro da comunidade para incentivar a adoção de políticas de esterilização pelos 

tutores. Logo o protetor é visto como um aliado que trabalha voluntariamente.  

 

 

 



163 

6.3 POLÍTICAS PARA CÃES E GATOS EM RECIFE 

 

6.3.1 Contexto social e político 

 

6.3.1.1 Eventos críticos  

 

 Para explicar os eventos críticos que foram determinantes para que Recife investisse 

em políticas para cães e gatos, devem ser considerados pelos menos dois intervalos de tempo: 

anterior a 2013 e a partir de 2013. Um pouco antes de 2013, alguns entrevistados 

mencionaram que uma lei estadual teve impacto na condução das políticas para cães e gatos 

em Recife, pois foi proibida a eliminação da vida de animais de rua que não representassem 

risco à saúde pública por meio da Lei nº 14.139, de 31 de agosto de 2010.  

 Esta lei dispõe sobre a “reprodução e regulamentação da vida de cães e gatos 

encontrados na rua no âmbito do Estado de Pernambuco” e antecede vários outros temas que 

se tornaram basilares para a formulação de políticas inovadoras para animais domésticos, tais 

como: o reconhecimento formal que alguns animais de rua podem ser tomados como animal 

comunitário, desde que tenham vínculos como moradoras de uma determinada região; a 

adoção de animais como medida alternativa para tutores que queiram um animal sem precisar 

pagar por isso; e a esterilização de animais para realizar o controle populacional ao invés de 

eliminar a vida do animal. Ainda sobre a eliminação da vida e a eutanásia, a lei regulamenta 

nos artigos terceiro e quarto como devem funcionar no estado de Pernambuco. 

 

Art. 3º É vedada a eliminação da vida de cães e gatos pelos órgãos de controle de 

zoonoses, pelos canis situados no Estado de Pernambuco e por estabelecimentos 

congêneres, à exceção da eutanásia.  

Art. 4º A eutanásia só será permitida em casos de males, doenças graves, 

enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde dos 

seres humanos ou de outros animais [...]. (PERNAMBUCO, 2010) 

  

 No período anterior a 2013, também se deve situar a atuação do Centro de Vigilância 

Ambiental (CVA), pois as políticas públicas para cães e gatos em Recife tinham por objetivo 

a promoção da saúde humana e eram implementadas pela Secretaria de Saúde. A Lei estadual 

nº 14.139/2010 teve impacto em Recife, pois a partir disso o CVA foi obrigado a rever a 

forma como eram conduzidas as eutanásias. Assim, não se eliminava mais 

indiscriminadamente qualquer animal tirado das ruas. Esta lei se constitui um evento crítico 

importante e também pode ser vista como um evento que caracteriza a criação de uma 
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trajetória no estado, impactando em Recife, como será visto nos trechos dos entrevistados que 

explicam que a legislação é um indutor importante na adoção de uma política.  

 O segundo período marca o início da gestão do atual prefeito Geraldo Júlio (PSB), 

2013-atual. Neste período foi criada uma secretaria voltada para a saúde e o bem-estar do 

animal, tendo por objetivo o próprio animal. Portanto, a criação desta secretaria, chamada de 

SEDA-REC se constitui um evento crítico que caracteriza a criação de uma nova trajetória no 

campo das políticas para cães e gatos. Sobre o período anterior a 2013, P03-REC explica que 

as políticas eram realizadas pelo CVA até que foi criada uma secretaria para os animais. Já a 

partir de 2013, P06-REC explica que políticas de controle populacional como esterilização e 

os serviços oferecidos pelo hospital ocorreram na gestão de Geraldo Júlio. 

 

Aqui em Recife tinha um CVA, que é o Centro Vigilância Ambiental daqui. Daí foi 

criada [...] uma secretaria da Prefeitura da cidade de Recife para essas questões – a 

secretaria de animais [...] (P03-REC, entrevista 31/08/2018). 

Com relação a essas políticas públicas que a gente está falando: a questão da 

esterilização e a questão do hospital veterinário, ele veio na gestão do Prefeito 

Geraldo Júlio. Então quando você fala das políticas públicas, você pensa em 

Geraldo Júlio, porque foi na gestão dele que esses eventos começaram a acontecer 

associados a uma secretaria e associada à esfera do município (P06-REC, entrevista 

18/09/2018, grifo nosso). 

 

 Como já mencionado durante a apresentação da SEDA-REC na seção 2.2, esta 

secretaria foi criada por meio do Decreto nº 26.908/2013. Sobre este evento crítico, um dos 

entrevistados explica: 

 

A forma, o instrumento pelo qual o prefeito criou a Secretaria Executiva lá no 

Recife foi através de um decreto. Ele tem competência pra isso, pra através de 

decreto criar secretarias executivas. Criou a Secretaria Executiva dos Direitos dos 

Animais. Proposta nossa pra marcar, né? [...] E tem um detalhe muito importante, 

que é o seguinte: quando nós elaboramos o decreto regulamentador da Secretaria dos 

Direitos dos Animais [...] eu coloquei lá [..] que a secretaria iria realizar suas 

funções, implementar políticas públicas para o bem-estar dos animais, mas 

preservando a competência das demais secretarias. A gente não iria invadir a 

competência da secretaria de saúde, de educação, social etc. Cada secretaria no seu 

quadrado (AP02-REC, entrevista 30/04/2018, grifo nosso). 

 

 A criação da SEDA-REC ocorreu vinculada à estrutura de outra secretaria, a 

Secretaria de Governo e Participação Social, criada um dia antes por meio da Lei nº 

17.855/2013. Como consequência, há implicações orçamentárias que se constituíram barreiras 

à inovação de políticas para os animais e serão apresentadas posteriormente. Por ora,  

basta dizer que foi graças à criação da SEDA-REC que as primeiras políticas de bem-estar e 
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saúde animal foram oferecidas em Recife para a população, como explica AP03-REC:  

“Com o advento da SEDA, eles têm um programa massivo, entre aspas. Eles têm uma 

capacidade de fazer a cirurgia de castração bem maior. Eles têm o recurso. [...] Agora eles têm 

o recurso, eles têm os anestésicos, os kits cirúrgicos, tudo, tudo.” (AP03-REC, entrevista 

21/03/2018). 

 No trecho acima, chama-se atenção para a intenção de AP03 ao falar “massivo”, pois 

se constitui uma crítica do entrevistado ao lembrar que as políticas da SEDA-REC não 

abrangem a esterilização dos animais de rua e semidomiciliados.  

 Ainda em 2013, em novembro, a Lei Municipal nº 17.940/2013 foi sancionada pelo 

Prefeito Geraldo Júlio e carrega informações similares à Lei Estadual nº 14.139/2010 no que 

diz respeito à eliminação da vida de cães e gatos e ao controle de natalidade por meio de 

esterilização, constituindo um evento importante de DT, pois que se baseia em lei estadual, 

como se nota no art. 3º: “É vedada a eliminação da vida de cães e gatos por quaisquer órgãos da 

Prefeitura do Município do Recife como forma de controle populacional ou reprodutivo. A 

eutanásia só será permitida estritamente nos casos previstos na Lei Estadual nº 14.139/2010.” 

 Quando a SEDA-REC foi criada, ela não dispunha de espaço físico para fazer 

atendimento, cirurgias e os procedimentos de esterilização dos animais, como explica um dos 

entrevistados: “Para o primeiro ano da secretaria, a secretaria não tinha espaço físico para 

alocar animais, para guardá-los, albergá-los etc.” (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). Assim, 

fizeram uso do espaço do CVA do Recife, que dispunha de clínica e bloco cirúrgico para 

atender os cães e gatos sob sua responsabilidade, como explica P02 ao dizer que fez uso dos 

serviços no CVA: “Em 2013, foi quando eu comecei a castrar todos os meus animais, acho 

que 2012/2013; e aí só tinha o hospital veterinário da Rural e tinha o de Peixinhos – o CVA, 

que é o Centro de Vigilância Ambiental. [...] sempre castrei por lá, todos são castrados” (P02-

REC, entrevista 19/03/2018). 

 O atendimento dos animais nesse espaço se deu até o momento em que o Hospital 

Veterinário do Recife (HVR) foi inaugurado, em junho de 2017. A criação do HVR marca 

outro momento importante nas políticas para animais domésticos, constituindo-se outro 

evento crítico caracterizado pela DT. Com o HVR foi possível ampliar os atendimentos, as 

cirurgias, emergências e os exames laboratoriais, como explica AP01-REC: 

 

[...] hoje a Administração Pública Municipal tem uma secretaria que é voltada só pra 

essa causa, que essa Administração Pública, que esse prefeito, esse órgão municipal 

têm as ações isoladas e hoje associou tudo à criação do hospital, onde esses 

animais têm atendimento clínico, cirúrgico e laboratorial (AP01-REC, entrevista 

21/03/2018, grifo nosso). 
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 Atualmente, como falou AP02-REC as políticas para cães e gatos se concentram 

principalmente nos serviços oferecidos pelo HVR, embora como já dito na seção 2.2 há outras 

políticas oferecidas pela SEDA-REC como fiscalização de maus-tratos, feiras de adoção, 

palestras educativas, veterinários nos bairros e sábados dos protetores. Porém, estas ocorrem 

em intervalos de tempo maiores como uma vez por mês ou a cada 2 meses, ficando a critério e 

disponibilidade da SEDA-REC. O HVR funciona de segunda a sexta, com urgência e 

emergência, e esse intervalo de tempo tem sido umas das principais críticas de tutores e 

protetores por não poderem contar com o serviço 24h todos os dias da semana. 

 Por fim, resumem-se no Quadro 43 os eventos que foram determinantes no rumo das 

políticas para cães e gatos em Recife.  

 

Quadro 43 – Eventos críticos das políticas para cães e gatos em Recife 
Período Eventos críticos 

Anterior 

a 2013 

- Lei estadual nº 14.139/ 2010: sancionada por Eduardo Campos, dispõe sobre o controle de 

reprodução e regulamentação da vida de cães e gatos encontrados na rua no âmbito do Estado de 

Pernambuco (CT). 

2013-

Atual 

(Gestão 

Geraldo 

Júlio) 

- Decreto nº 26.908/2013: vincula à Secretaria de Governo e Participação Social a Secretaria 

Executiva dos Direitos dos Animais, e dá outras providências (CT). 

- Lei Municipal nº 17.940/2013: dispõe sobre a adoção de medidas de proteção e bem-estar de cães 

e gatos encontrados nas ruas do município do recife, veda a eliminação de suas vidas pelos 

órgãos municipais como forma de controle populacional ou reprodutivo, e dá outras providências 

(DT). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Importante salientar que a SEDA-REC teve dois secretários: o primeiro secretário 

ficou no período de 2013-2016; e o segundo de 2016-atual. A forma como cada secretário 

geriu a secretaria foi caracterizada pelos protetores espontaneamente durante as entrevistas. 

Os entrevistados mencionaram descontinuidades, mostrando que no contexto político a 

mudança de gestão em uma secretaria também impacta nas políticas que já haviam sido 

adotadas anteriormente: “Depois que Rodrigo saiu e entrou uma nova gestão, mudou muita 

coisa para pior” (P05-REC, entrevista 17/09/2018). 

 Portanto, a mudança de secretário pode ser vista como um evento crítico que 

influencia a descontinuidade de políticas adotadas anteriormente, porém não impede que 

novas políticas sejam adotadas. Dentre as principais descontinuidades relatadas pelos 

entrevistados estão as 5 castrações mensais e a diminuição das feiras de adoção, ambas para 

os animais resgatados por protetores, como é relatados nos trechos do Quadro 44. 
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Quadro 44 – Descontinuidades dos serviços oferecidos pela SEDA-REC com a mudança 

de secretário 
Descontinuidades Trechos das entrevistas 

Descontinuidade 

das 5 castrações 

mensais 

oferecidas aos 

protetores 

Eu lembro que no CVA, realmente estou por fora como está hoje, mas no CVA eu já 

castrei 7 numa semana (P02-REC, entrevista 19/03/2018). 

Então, quando Rodrigo [ex-secretário da SEDA-REC] mandava a secretária ligar, a 

gente não precisava ficar meia hora, uma hora [no telefone], para ver se consegue uma 

castração, porque hoje a realidade é essa. Claro que eu tenho linha direta com o 

secretário Robson [atual secretário da SEDA-REC], mas mesmo eu tendo essa linha 

direta, eu não consigo mais fazer castração. Estou dizendo que eu liguei janeiro, 

fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e estamos em agosto e eu só consegui 3 

castrações de cadelas e 3 de gatos. Isso para uma ONG é vergonhoso. (P03-REC, 

entrevista 31/08/2018). 

Na verdade, eles têm tratado a gente como a população da cidade, mas eles não podem 

fazer isso, eles devem dar uma atenção especial para os protetores, porque nós fazemos o 

trabalho que deveria ser deles, que é fazer esse recolhimento dos animais de rua, de 

cuidar deles. Eles querem que a gente os 3 primeiros dias do mês, pegue o nosso 

telefone e fique ligando para agendar consulta e castração; e aí, a gente só tem 

direito a uma castração por mês por CPF. Gente, isso não é possível, nós somos 

protetores, nós tiramos animais de rua, precisamos ter um benefício maior. Mas aí, 

é como eu estou te falando, o Robson Melo não olha para gente dessa forma, o Rodrigo 

Vidal olhava; a gente tinha muito mais do que a gente tem agora (P04-REC, 

entrevista 31/08/2018). 

Eu ajudo um abrigo com 100 animais, e na outra gestão de Rodrigo Vidal, eu levava 5 

animais (era muito bom), e eles ainda disponibilizava um carro da secretaria para buscar 

os animais e devolver os animais, mas hoje não temos mais isso, acabou tudo, está 

péssima. O atual secretário diz que é desigualdade me dar 5 vagas e dar 1 vaga para 

os demais, mas ele esquece que eu não tenho 1 animal, eu tenho muitos animais, que 

eu resgato de rua, que eu cuido nos abrigos, que eu passo na rua e não posso resgatar, 

mas quero pelo menos esterilizar, então ele não pode comparar um protetor com alguém 

comum que tem 2 animais (P05-REC, entrevista 17/09/2018).  

Descontinuidade 

de feiras de 

adoção regulares 

Os eventos de adoção da SEDA geralmente são feitos mensal ou a cada 2 ou 3 meses. A 

gente leva um número em torno de 120, 150 animais, distribuído para as ONGS, para os 

protetores. Cada um faz sua inscrição e a gente abre o quantitativo de vagas para cada 

um: 5, 6, 10 animais, desde que eles estejam vacinados, vermifugados e preferivelmente 

castrados (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

Esses eventos eram divulgados, que era os eventos de adoção da SEDA, que nós 

fazíamos uma vez por mês eventos de adoção de animais, onde os protetores de animais 

levavam seus animais, a gente preparava o local, cadastrava, acompanhava a adoção, 

orientava, tinha veterinários presentes etc. E a gente ficava lá o dia inteiro (AP02-REC, 

entrevista 30/04/2018). 

Na época do Rodrigo era muito bom para gente em relação à castração e também em 

feiras de adoções, que ele fazia muita feira de adoção. Tem muita gente que não gosta 

de feira de adoção, mas eu acho que é uma oportunidade para o animal ter uma chance 

de um lar. Eu tive algumas doações em feiras de adoções muito boas, e fiz amigos. Fiz 

um networking muito bom. Mas tem coisas também que não são boas, é uma roleta, né? 

Tem horas que é bom, tem horas que não é. A prefeitura, atualmente, não desenvolve 

esse trabalho não. A última que fui, pela prefeitura de Recife com Robson, acho que foi 

em janeiro/fevereiro, e eu doei 5 animais lá; 3 foram bons e 2 foram ruins (P03-REC, 

entrevista 31/08/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Observa-se, no quadro acima, a comparação dos trechos de AP01 e AP02, que mostra 

que o intervalo entre os eventos de adoção realizados pela SEDA-REC em um momento era 

mensal e em outro momento realizado a cada 2 ou 3 meses, corroborando mais uma vez como 

a mudança de gestão impacta na descontinuidade de políticas adotadas previamente. 
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6.3.1.2 Problemas, necessidades e agenda política 

 

 Foram citados pelos entrevistados alguns problemas que justificaram a adoção de 

políticas para cães e gatos no município do Recife, dentre eles: a eliminação da vida como uma 

política de saúde pública; as zoonoses como um risco à saúde das pessoas; a superpopulação de 

animais de rua como consequência da reprodução descontrolada; e a posse irresponsável que é a 

causa de maus-tratos e de abandono. Alguns trechos foram apresentados no Quadro 45.  

 

Quadro 45 – Problemas que justificaram a adoção de políticas para cães e gatos em Recife 
(continua) 

Problemas Trechos das entrevistas 

Eliminação da 

vida 

Isso porque antes existia essa eutanásia, realizada pela Secretaria de Saúde, como uma 

medida errada, do meu ponto de vista, que pressupunha que um animal abandonado ele 

é potencialmente um transmissor de zoonoses (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Eram 22 canis que tinham [no CVA] e mais ou menos cabia de 5 a 6 cães e eles eram 

eliminados né? [...] Era câmara de gás nesse tempo. Quando eu entrei aqui em 88 ainda era 

câmara de gás. Logo o secretário resolveu abolir em 90 e introduziu a injeção letal. Depois a 

injeção letal com a anestesia, que é o que a gente pratica hoje né? (AP03-REC, entrevista 

21/03/2018). 

Antigamente era depósito de cães e corredores de mortos; de cães que não eram 

adotados, então, iam para os corredores da morte. [...] Que eles [referindo-se à carrocinha] 

pegavam os cães de rua, enlaçando com uma corda, que quase laçava o pescoço do animal. 

E, ali, às vezes, até cachorro que tinha dono, só porque estavam na rua eram condenados 

(P01-REC, entrevista 19/03/2018). 

Em 2010 nós fizemos um trabalho com relação ao combate das carrocinhas, a morte que 

a gente diz, e eles dizem a eutanásia – a mortalidade discriminada, que aquilo não era 

eutanásia, era massacre [...] (P06-REC, entrevista 18/09/2018). 

Na verdade, é um olhar que ainda está começando, e esse hospital é uma coisa bem 

simbólica na verdade para o que era. A gente estava conversando mais cedo isso, que antes 

só tinha uma política de matança (T04-REC, entrevista 19/03/2018). 

Zoonoses 

Eu sempre levantei essa bandeira para sensibilizar o prefeito: “Prefeito, cuidar dos 

animais de rua, a gente tá cuidando das pessoas porque a gente tá diminuindo a 

probabilidade de zoonoses. A gente tá cuidando da saúde das pessoas”. Cuidar dos 

animais da camada social mais simples, mais humilde, é também cuidar das pessoas, é 

cuidar das famílias. Porque se esse animal que tá lá adoece, ele vai contaminar 

potencialmente, eventualmente as pessoas daquela família. Então eu sempre usei o 

argumento de que cuidar dos animais é cuidar da saúde humana porque o animal é um 

potencial vetor de zoonoses. Então a gente tem que cuidar dos animais porque a gente está 

cuidando não só deles, e sim, indiretamente e diretamente, das pessoas da sociedade. Esse é 

um viés muito importante (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

A leishmaniose visceral canina, apesar de não ser, de não termos casos autóctones em 

Recife, mas toda região metropolitana tem. [...] Aí agora de uns dois anos pra cá chegou 

o problema da esporotricose para o qual a gente não está preparado, mas a gente vem se 

habilitando (AP03-REC, entrevista 21/03/2018). 

Superpopulação 

de animais de 

rua 

Porque são milhares de animais abandonados. E esse era o quadro que nós 

encontramos. Por isso que nós fizemos políticas públicas, para gradualmente extinguir 

o abandono dos animais. Tendo como base a conscientização das pessoas, através de 

campanhas educativas, através da distribuição de panfletos, através da sensibilização da 

sociedade – para que ela se educasse e não abandonasse os seus animais, através de 

políticas públicas de castração gratuita que nós implementamos, de forma inédita (AP02-

REC, entrevista 30/04/2018). 

Onde é que o animal está mais sujeito à produção indiscriminada sem controle? É 

justamente nas áreas socioeconômicas mais carentes. [...] O problema é que a Secretaria de 

Saúde, ela nunca investiu seriamente de forma massiva na castração dos animais 

(AP03-REC, entrevista 21/03/2018).  
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Quadro 45 – Problemas que justificaram a adoção de políticas para cães e gatos em Recife 
(conclusão) 

Problemas Trechos das entrevistas 

Superpopulação 

de animais de 

rua 

[...] é o seguinte: os abandonos não param. Nós resgatamos uma mamãe com 8 filhotes, o 

mês passado; e graças a Deus nós conseguimos adoções para os filhotes, todos eles, e as 

fêmeas nós dizemos aos tutores que garantimos a castração. É outro problema que nós 

temos: a adoção do filhote, só sai mais filhote e os adultos vão ficando no abrigo, 

entupindo os abrigos; e o filhote fêmea vai reproduzir mais tarde, porque ela vai 

começar no primeiro ano a ter o primeiro cio. Então a gente precisa pegar esse termo e 

deixar em stand by para quando ele tiver 6 meses, a gente entrar em contato com esse tutor 

e castrar essa cadela. Porque não fez nada se você doou, e ela vai reproduzir, e o cara vai 

colocar na rua de novo. Então a gente acompanha essa adoção e garantimos que aos 6 

meses ela vai ser castrada. Por isso que a APA, ela precisa dessa castração junto à 

prefeitura, tinha que ser uma coisa mais fácil (P03-REC, entrevista 31/08/2018). 

Eram centenas de animais parindo, e centenas de abandono, e centenas de animais sem 

uma consulta médica, sem exame, sem cirurgia, porque não tem condições de pagar. Então, 

é obrigação do estado fazer esse trabalho (P05-REC, entrevista 17/09/2018). 

Posse 

irresponsável 

Então, eu vou me mudar para um apartamento e não tenho como levar o cachorro. Minha 

mãe ficou velha e não tem mais como cuidar do cachorro. Minha mulher está grávida e a 

gente não tem como ficar mais com esse gato. Então as pessoas não pensam nos animais 

como sendo uma responsabilidade sua. Apenas como [...] um lazer. Como é que chama? 

Um passatempo (AP03-REC, entrevista 21/03/2018). 

Sem falar que eu já presenciei muita gente que pega os bichinhos, abre a porta do carro 

e joga fora, porque estão idosos, porque não querem mais cuidar, porque moram em 

apartamento, que morava em casa e agora mora em apartamento; tem casos de mulher que 

engravida e pega o animal que tinha e solta na rua, casal que se separa e nenhum quer ficar 

com o cachorro. Tudo isso eu já peguei e resgatei (P01-REC, entrevista 19/03/2018). 

E como nós, o animal também fica doente. Então, assim, você vê realmente as pessoas mais 

preocupadas, mas ainda tem muitos maus-tratos, ainda tem muita falta de consciência, 

porque é educação, né?! [...] Porque às vezes o maltratar não é só espancar, é você não dar 

uma comida, uma água, é você acorrentar, é você não passear, é você, simplesmente, adotar 

um animal e deixar ele o dia todinho sozinho dentro de um apartamento. É complicado 

(P03-REC, entrevista 31/08/2018). 

Na verdade, o olhar da educação para a população sobre esses animais, eu acho que é 

quase nula. Por exemplo, tinha uma moça aqui que estava com um cachorro que talvez 

tivesse cinomose e ela estava lá dentro com o cachorro com uma doença viral, altamente 

contagiosa. A questão é a educação, as pessoas não sabem o que fazer quando ver um 

animal na rua ou com um estado muito grave, ou igual essa moça, que estava com ele aqui 

e cheio de outros animais (T04-REC, entrevista 19/03/2018). 

Liguei para o veterinário que mandou levar a cachorra e o dono tinha o carro e não quis 

levar e a bichinha morreu de parto. É triste ver um animal morrer de parto [...]. Eu acho 

que toda a pessoa deveria se compadecer e trazer, porque é muito bichinho abandonado. Lá 

mesmo onde eu moro, chega dá pena, tem dias que amanhece 3-4 gatos, eu digo: meu 

Deus, já jogaram de novo? Cachorro procurando os donos... E parece que sabem que ali 

a gente cuida, tem vários animais que os vizinhos todos cuidam, porque o povo sacode; lá 

é pista, onde eu moro é pista, aí o pessoal passa e sacode lá. Aí os bichinhos onde acham 

carinho, ficam (T05-REC, entrevista 16/10/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Em relação ao problema “eliminação da vida”, observa-se que os trechos dos 

entrevistados revelam o descaso com que eram tratados os animais retirados da rua e sem 

tutores. Palavras como eliminação, câmara de gás, injeção letal, depósito de cães, corredor da 

morte, massacre e política de matança revelam como essas práticas estavam longe de serem 

direcionadas ao bem-estar e a saúde do animal. AP02 explica que a eutanásia partia do 

pressuposto que o animal de rua era um potencial transmissor de zoonoses. AP03 corrobora 
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essa afirmação, mas explica que o que se praticava com os animais não era eutanásia, pois não 

era uma morte para aliviar o sofrimento, como fala no trecho a seguir: 

 

Porque a eutanásia é a morte para aliviar o sofrimento. Agora se você vai 

eliminar o animal porque você não pode cuidar, porque você não quer mais, porque 

a prefeitura não tem espaço, não tem estrutura, não tem dinheiro pra manter, mas ele 

tá saudável, não é eutanásia. Pode-se chamar de sacrifício sanitário. [...] Mas, o 

animal que tá sadio, que você elimina não por questões de doença ou de agravos que 

ele vá causar, mas porque não tem estrutura pra ficar com ele e a sociedade não 

discute isso!? (AP03-REC, entrevista 21/03/2018, grifo nosso). 

 

O trecho revela a indignação de um dos atores públicos entrevistados e que se soma à 

indignação de protetores e ONGs que protestaram contra essa prática, como será explicado ao 

falar sobre a entrada do tema na agenda. 

 O segundo problema abordado e que foi citado apenas por atores públicos foram as 

zoonoses. Uma das justificativas mais importantes que AP02-REC usava com o prefeito era 

que ao cuidar dos animais reduziria a probabilidade de zoonoses e AP03-REC complementa 

ao dizer que há leishmaniose visceral canina na região metropolitana do Recife e que nos 

últimos dois anos têm surgido outra zoonose: a esporotricose. Então, observa-se que esses 

argumentos e problemas foram propulsores para adoção de políticas de esterilização e de 

saúde para cães e gatos. Esterilizar esses animais e cuidar da saúde seria uma prevenção de 

zoonoses. 

 O terceiro problema mencionado foi a quantidade de animais de rua no município. O 

entrevistado AP02-REC foi enfático ao dizer que o quadro do município antes da SEDA-REC 

era de abandono e que isso também justificou a adoção de políticas educativas e de esterilização 

pelo município, com a proposta que essas políticas diminuíssem progressivamente o problema 

da superpopulação de animais de rua. Já da fala do entrevistado AP03-REC pode-se inferir que 

a castração de animais nunca foi prioridade para a Secretaria de Saúde do Recife.  

 O quarto problema relatado pelos entrevistados foi a posse irresponsável das pessoas 

que abandonam por diferentes motivos e se negam a prestar a assistência ou dar os devidos 

cuidados que os animais exigem. Um dos entrevistados, T04-REC, chega a mencionar a 

educação dessas pessoas como uma alternativa para resolver o problema e a Prefeitura do 

Recife chegou a adotar palestras educativas nas escolas e trabalhar a educação humanitária 

para sensibilizar as pessoas sobre posse responsável. 

 Atrelado a esses problemas, um conjunto de necessidades que também justificaram a 

adoção de políticas foram mencionados pelos entrevistados. Como a Secretaria de Saúde do 

Recife tinha por intuito trabalhar políticas de promoção da saúde humana e não do animal, foi 
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necessário a criação de um órgão específico para lidar com essas políticas, o que resultou na 

criação da SEDA-REC. Além disso, outras necessidades foram considerados, tais como: 

munícipes que possuem animais, mas não possuem condições de arcar com os custos 

veterinários que uma assistência demanda; os animais de rua resgatados pelos protetores; as 

necessidades dos próprios animais; e a de acompanhar as novas estruturas familiares que 

incluem o animal como um membro da família. Alguns trechos sobre essas necessidades são 

apresentados do Quadro 46 ao Quadro 50. 

 

Quadro 46 – Necessidade em Recife: de um órgão específico para lidar com as questões 

dos animais domésticos 
Necessidade Trechos das entrevistas 

De um 

órgão 

específico 

para lidar 

com as 

questões dos 

animais 

domésticos. 

 

A ideia da criação dessa secretaria foi pela necessidade, por nunca ter tido políticas 

públicas voltadas pra essa área, nunca ter sido vista uma ação direcionada para os 

animais. [...] Antes, todas as prefeituras, todos os governos, incluíam no meio ambiente, 

secretaria de meio ambiente. Então inovadora foi a parte dessa gestão de fazer a secretaria 

para os animais. [...] que ela viesse efetivamente a fazer ações direcionadas só para os 

animais (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

A ideia da secretaria, ela foi proposta nossa sim. Não constava no programa de governo do 

prefeito que tá inclusive, ele registrou e divulgou antes. Não constava a criação dessa 

secretaria. Com a nossa eleição, com essa bandeira dos direitos dos animais, quando ele me 

convidou, fez-se necessário criar um órgão interno dentro da prefeitura pra fazer a 

gestão das políticas públicas para os animais (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Porque eu vou dizer a você: quando não tinha a SEDA era muito pior. Hoje, pelo menos, a 

gente enxerga uma luzinha no final do túnel. Eu não vou dizer a você que é a mil maravilhas, 

mas acho que é um bom caminho. Nós, que lutamos pela causa animal, estamos conseguindo 

fortalecer e ter essa pequena secretaria lá na prefeitura. É válido, é muito válido. Se ela está 

fazendo um bom trabalho, já é outra história, outros critérios (P03-REC, entrevista 31/08/2018). 

[...] só dependia do Hospital da Rural, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Só 

dependia de lá, e ficou muito lotado, e também sucateado por falta de verbas. [...] Então, o que 

aconteceu foi que a prefeitura vendo esse problema, ela resolveu abrir esse hospital aqui, que é 

o primeiro hospital municipal para atender cães e gatos. Não é de animal de grande porte, 

somente cães e gatos, animais domésticos. Ele inaugurou, e por conta disso tem uma demanda 

muito grande, mas assim, precisa melhorar algumas coisas (T01-REC, entrevista 19/03/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 A criação de um órgão específico para planejar e gerir as políticas foi necessário para 

que as mesmas pudessem ser adotadas pela prefeitura do Recife. Os entrevistados AP01-REC 

e AP02-REC explicam que apenas a partir da criação da SEDA-REC foi possível o município 

adotar políticas apenas para os animais, pois era necessário fazer a gestão e não havia outro 

órgão que pudesse gerir para atender aos animais de um modo singular. O entrevistado P03-

REC explica que com a SEDA-REC foi possível fortalecer a visão da causa animal enquanto 

que T01-REC apresenta a visão do tutor que diz que a demanda em Recife é grande e o 

Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) estava sempre 

lotado e que por isso a criação de um hospital municipal se fazia necessário. Claro que a 
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criação do HVR só foi possível por ser gerido pela SEDA-REC, o que justifica a necessidade 

de um órgão específico para adotar esses diferentes tipos de políticas para cães e gatos. 

 

Quadro 47 – Necessidade em Recife: de tutores carentes 
Necessidade Trechos das entrevistas 

De tutores 

carentes 

Primeiro grupo que é o que mais importa [...] é o grupo dos necessitados, dos mais humildes, 

que tem o animal, tem o amor ao animal, mas não tem recurso financeiro pra cuidar do 

animal. [...] Aquela pessoa que é de uma camada social pobre, que ama seu animal e não tem 

recursos (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

É um modelo que está começando, mas aí a gente tá reivindicando essas coisas, para que o 

serviço possa ser aprimorado porque a procura é muito grande, e só temos ele [o HVR] e o 

hospital da rural de Pernambuco, para dar esse atendimento as pessoas carentes e para os 

protetores (P04-REC, entrevista 31/08/2018).  

[...] a grande maioria das pessoas pobres não consultam os animais porque não tem como 

levar, financeiramente falando (P05-REC, entrevista 17/09/2018). 

Mas eu vejo pessoas aqui que são pessoas carinhosas com os animais, percebo que tem gente 

que traz o seu animal, que cuidam, mas não tem condições de dar assistência médica, e 

trazem para cá (P07-REC, entrevista 17/10/2018). 

Hospital veterinário público não existia. Você tinha que recorrer ao particular. Todo tipo de 

serviço para animal é caro, caríssimo; qualquer exame é no mínimo R$ 100,00 e nem todo 

mundo tem. É por isso que o pessoal corre para cá, por seu um espaço público (T03-REC, 

entrevista 19/03/2018). 

Acho que a população recebe bem, e isso tá sempre cheio. Muita gente que nunca teve 

dinheiro para pagar veterinário está podendo cuidar dos animais melhor (T04-REC, 

entrevista 19/03/2018). 

E hoje quando eu vi a situação dessa gatinha, né?! Eu disse: Ah, meu Deus, queria tanto levar 

e eu não tenho dinheiro. Comecei a falar com os vizinhos, e no instante apareceu dinheiro, 

apareceu quem chamasse UBER, e eu estou aqui regozijada, porque estou vendo que vou 

salvar o bichinho. A minha tristeza todinha era ver aquela bichinha sofrendo com os bichinhos 

saindo, como eu já vi uma cachorra e não pude fazer nada (T05-REC, entrevista 16/10/2018). 

Como ele está doentinho, e a gente tá sem condições de levar num particular, aí eu comecei a 

pesquisar se tinha um hospital público, aí apareceu o hospital veterinário de Recife. [...] Porque 

assim, a gente tem os bichinhos da gente, e nem todo mundo tem condições de pagar um 

médico particular, porque são tudo muito caros. Agora mesmo, se não tivesse esse hospital aqui, 

ele ia ficar em casa, poderia até morrer sem atendimento (T09-REC, entrevista 16/10/2018). 

Recurso mesmo, porque não tem condições de pagar particular. Porque para o animal 

parece que tudo é pior ainda, é muito mais caro. [...] Existem muitos animais e muita gente 

gosta de cuidar dos seus animais, vem para cá para cuidar deles. Como é muita gente 

precisando disso aqui, a estrutura é muito pouca para isso (T11-REC, entrevista 16/10/2018). 

Realmente eu não tenho condições. Eu levava eles no hospital pago, mas como eu fiquei 

desempregada, o custo é um pouco caro. Onde eu moro tem, mas é bem caro. [...] Assim como 

eu, tem outras pessoas que não tem condições de pagar um veterinário; e querendo ou não, 

para cuidar do animal você não gasta menos de R$ 300,00 se ele não tiver nada, porque às 

vezes tem remédio, tem que fazer exame de sangue, são várias coisas que tem que ser feita. 

(T12-REC, entrevista 17/10/2018). 

Mas a gente que precisa tem que passar por isso aqui, porque nem toda hora a gente tem 

dinheiro para pagar um lugar pago, um veterinário. Porque hoje em dia, você vai para a 

consulta, tem que pagar a consulta, os remédios, e sempre sai mais caro um pouquinho. Claro, 

que se eu tivesse condições, realmente, de pagar uns R$400,00 toda vez que eu precisasse de 

um veterinário, eu iria, não estava aqui uma hora dessas (T13-REC, entrevista 17/10/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Outra necessidade que justificou a adoção de políticas para cães e gatos foi assistir às 

pessoas carentes que possuem animais, mas não possuem a condição financeira para prestar 

assistência particular, como apresenta os trechos do Quadro 47. 
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 Ao confrontar os trechos das entrevistas, observa-se como para os tutores foi 

recorrente a explicação que estavam fazendo uso dos serviços HVR porque não possuíam 

condições de assistir o animal em clínica particular. Os protetores reconhecem a dificuldade 

dos tutores e a AP02-REC chega a falar que o grupo dos mais necessitados era o grupo mais 

importante de receber essas políticas. Porém, AP01-REC explica que a prefeitura não pode 

restringir o atendimento a esse público, pois não se pode negar atendimento a qualquer 

munícipe do Recife devido à sua condição financeira: “[...] a gente preza, a gente pede que 

quem tenha condições procure o particular. Lógico! São os serviços oferecidos pelo 

município. Mas, não tem restrição. Não pode se negar. É universal” (AP01-REC, entrevista 

21/03/2018). 

 Os protetores também apresentam necessidades dos animais de rua resgatados e que se 

refletem nas necessidades do município em adotar políticas, como mostra o Quadro 48. 

 

Quadro 48 – Necessidade em Recife: de protetores de animais 
Necessidade Trechos das entrevistas 

De 

protetores 

Por exemplo, minha gata eu peguei na rua, e ela teve um problema. Eu levei na rede particular, 

porque eu pensava que era uma coisa urgente, que talvez precisasse de medicação; fiz um 

ultrassom, a cirurgia dela ia custar R$ 1.950,00. O músculo dela rasgou e o intestino saiu do 

lugar, e aí o custo de fazer esse procedimento, com o mesmo profissional daqui, mas na rede 

particular, com mais R$ 350,00 do anestésico, iria ser esse preço [...] (P02-REC, entrevista 

19/03/2018). 

[...] eu estou com duas mamãezinhas aqui, cada uma deu 5 filhotes. São 10 filhotes fêmeas e 

duas mamãezinhas, dá um total de 12 animais fêmeas, que se reproduzem de 6 em 6 meses, de 

8 a 12 filhotes (P03-REC, entrevista 31/08/2018). 

[...] a gente não consegue [...] suprir todas as nossas necessidades porque a população leva 1 

ou 2 animais que eles têm em casa, enquanto os protetores têm 30, 50 animais, ou mais. 

Temos protetores na APAPE que têm 200 animais sobre o poder dele, e não é abrigo, é pessoa 

física. [...] a maioria dos protetores estão endividados, porque muitas vezes a gente precisa 

pagar do próprio bolso e o poder público falha (P04-REC, entrevista 31/08/2018). 

Porque é a única alternativa de gratuidade para castrar aqui em Recife, que eu conheço, é essa 

aqui [no HVR]. Porque eu pagava por castração, com veterinários que são sensíveis, R$ 

200,00, R$ 150,00, que já é difícil para tirar. E aqui eu consigo só com a despesa da 

medicação, aí já fica mais em conta. [...] por eu não ter condições, porque eu já tenho 15 para 

cuidar (P07-REC, entrevista 17/10/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 As necessidades dos protetores foram consideradas na primeira gestão da SEDA-REC 

e resultaram em políticas de castração para os animais resgatados, onde eram oferecidas 5 

castrações por mês para os protetores. Porém, a mudança de gestão, como já explicado 

anteriormente gerou a descontinuidade dessa política e atualmente os protetores, para usar os 

serviços do HVR, precisam seguir o mesmo protocolo que os tutores, embora façam um 

trabalho de recolher os animais doentes do município. Sobre isso, AP02-REC explica: “Os 

protetores já têm uma situação diferente né? Eles sabem que é pra população geral. Não é 
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porque é protetor que ele vai ter mais vagas do que o outro” [...]. De fato, alguns trechos de 

entrevistas de protetores mostram como a adoção de políticas para cães e gatos na primeira 

gestão da SEDA-REC considerou suas necessidades e na atual gestão não. 

Antes, com o Rodrigo Vidal, existiam mais políticas, realmente. Tanto que as feiras 

de adoções ele fazia no Shopping Recife, Shopping Rio Mar, na Praça da Jaqueira, 

então era bem movimentado (P03-REC, entrevista 31/08/2018). 

Mas dificultou muito para o protetor, porque eles divulgaram 3 números de telefone 

que não conseguimos ligar. De qualquer forma, quem ficou no lugar de Rodrigo 

Vidal foi Robson, que conhece o nosso trabalho, sabe da nossa transparência de 

trabalho, do trabalho sério que a gente desenvolve. Desde janeiro eu ligo para ele 

tentando conseguir algumas castrações, e a semana passada ele me deu 3 

castrações de cadela e 3 de gatas. Então eu estou indo toda quarta-feira e castro 

uma cadela e uma gata, aí só consegui até agora isso. E é muito ruim, porque quando 

a gente não castra, isso termina respingando no abrigo. [...] Então, o trabalho que eu 

fiz de castrar 877 animais está se perdendo porque não temos mais essa parceria com 

a prefeitura (P03-REC, entrevista 31/08/2018, grifo nosso). 

[...] com o outro secretário de defesa dos animais, que era o Rodrigo Vidal, nós que 

somos protetores, íamos castrar por mês até 5 animais, e hoje nós podemos 

castrar 1 animal por CPF (P05-REC, entrevista 17/09/2018, grifo nosso). 

 

 De todo modo, as necessidades dos protetores influenciaram inicialmente a adoção de 

políticas específicas para esse grupo.  

 Outra inspiração para adotar políticas para cães e gatos foi considerar que os animais 

têm sido cada vez mais vistos pela sociedade como seres que possuem direitos à saúde e ao 

bem-estar, como se pode inferir dos trechos do Quadro 49. 

Quadro 49 – Necessidade em Recife: dos animais (continua) 

Necessidade Trechos das entrevistas 

Dos animais 

O animal tem direitos garantidos por lei e hoje a política pública não pode se eximir disso. 

Ela tem que tratá-lo como tal, respeitando seus direitos e deveres do tutor (AP01-REC, 

entrevista 21/03/2018). 

Direitos dos animais é uma expressão que eu fiz questão de ratificar, como advogado e como 

jurista inclusive. Os animais não são só objetos, são titulares de direitos. [...] É o novo 

paradigma. Comparada há um tempo atrás, a gente estar no alvorecer, com um novo 

paradigma jurídico (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

O sofrimento dos animais, o abandono, a falta de políticas públicas de uma forma geral, que 

visem o animal como um ser que tenha direitos, um ser que tenha sentimentos (AP03-REC, 

entrevista 21/03/2018). 

Hoje está havendo mais justiça, em relação aos órgãos públicos sobre proteção animal. Sem 

falar que, as organizações sem fins lucrativos têm se engajado, se unido cada vez mais... Está 

surgindo cada vez mais pessoas que se unem em defesa dos animais (P01-REC, entrevista 

19/03/2018). 

As pessoas não conseguem enxergar o animal como um ser vivente, que tem necessidade, 

que passa fome (P04-REC, entrevista 31/08/2018). 

Acho que uma política pública para os animais, ela se apoia na saúde, no bem-estar, na 

proteção e na defesa dos animais. O propósito, o centro, o objetivo fim sendo os animais 

(P06-REC, entrevista 18/09/2018). 

[...] um animal não é como o ser humano, que grita, que fala que tá com dor, e pode se dirigir a 

um consultório médico. Um animal não, ele depende da pessoa por ser um ser irracional. Ele 

sente dor, ele fica doente, tem tumor, faz cirurgia, é como se fosse uma pessoa. Ele não 

tem raciocínio, mas tem todos os sentimentos do ser humano. E o pior, ele depende da atitude 

do ser humano. Se eu não faço, fatalmente ele morre doente. [...] Claro, tem que ter política 

tanto para o ser humano como para o animal (T03-REC, entrevista 19/03/2018). 
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Quadro 49 – Necessidade em Recife: dos animais (conclusão) 

Necessidade Trechos das entrevistas 

Dos animais 

[...] eles também fazem parte do território e eles também tem que ser atendidos, também 

tem que ser abraçados pelo município, porque são animais que fazem parte da vida das 

pessoas (T06-REC, entrevista 11/10/2018). 

O direito que o ser humano tem, os animais também têm. E teria até que ter mais, porque o 

ser humano eles sabem se defender e os animais não (T09-REC, entrevista 16/10/2018). 

[...] eu considero que seja necessária por questão de saúde, não só dos animais, mas da 

população também, porque tem muitas doenças que passam para as pessoas (T14-REC, 

entrevista 16/10/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Como se pode observar nas falas dos entrevistados e em especial de AP02-REC, o 

Direito dos animais trata-se de um novo paradigma que busca reconhecer os animais como 

seres sencientes. Observa-se a fala de AP01-REC quando diz que “a política pública não pode 

se eximir” de agregar a questão dos animais ao contexto político. O direito dos animais chega 

a ser comparado com direito dos humanos por T09-REC na tentativa de dizer que todos 

merecem políticas. Também observou-se que, para Recife, foi necessário acompanhar a atual 

visão que os cães e gatos possuem na sociedade, como se pode observar a partir dos trechos 

do Quadro 50. 

 

Quadro 50 – Necessidade em Recife: de acompanhar as mudanças da sociedade (continua) 
Necessidade Trechos das entrevistas 

De 

acompanhar 

as mudanças 

da sociedade 

Vários estados hoje já têm isso aí [políticas para animais] até porque é uma causa nova, uma 

causa boa, uma causa muita correta, uma causa que toda população depois que você começa, vai 

ter as suas cobranças, mas que apoia plenamente isso aí (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

E na minha visão, a minha proposta era padronizar esse nome [SEDA] em todo Brasil, 

expandir isso aí. Eu acho um nome muito bom, um nome que atende à necessidade e tem a 

questão central que é o direito dos animais (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Tô dizendo que a prefeitura adotou não, mas isso foi uma evolução a partir da pressão da 

sociedade. Hoje é totalmente diferente a forma como a gente lida com um animal aqui do que 

quando eu entrei em 88. Eu tenho 30 anos, vou fazer agora em maio, de serviço na prefeitura. 

Eu acompanhei uma mudança grande justamente dessa visão do respeito que se tinha 

por um animal e hoje é diferente. Evoluiu (AP03-REC, entrevista 21/03/2018). 

Eu acho que os órgãos públicos eles têm obrigações de cuidar de todos: das crianças, dos 

idosos, dos animais. É para isso que eles são eleitos, para cuidar da cidade, do município. Eu 

acho que todo mundo tem seu lugar ao sol. Os animais têm tanto direito quanto as crianças, 

quanto as pessoas. Tem que haver verba para todos, né?! (P01-REC, entrevista 19/03/2018). 

[...] as pessoas estão se mobilizando mais; eu acho que grupos de pessoas pelo Facebook, pelo 

WhatsApp, pessoas que denunciam. A gente sabe que existe abandono animal, isso é um crime, 

mas ainda acontece – pessoas que abandonam, pessoas que cometem crimes contra animais, e 

não é denunciado como deveria ser feito, mas hoje a gente tem a possibilidade de ver e 

denunciar isso, e é mais notório do que alguns anos atrás (P02-REC, entrevista 19/03/2018). 

Eu acho que os animais são parte da família, integrante da família. [...] Hoje em dia a 

maioria das casas tem animal, pelo menos um gato ou cachorro. [...] O ideal seria o hospital 

de ser humano ter condições mais humanas e o veterinário também. [...] Para você ver, já 

aconteceu de eu morar no prédio e ter um princípio de incêndio, aí você ver o desespero, a 

quantidade de cachorros que têm (T02-REC, entrevista 19/03/2018). 

Você não pode fazer maldade porque [o animal] é um ser humano como um outro 

qualquer, muitas vezes até melhor que o próprio ser humano. Isso é amor. A gente cuida, dá 

comida, dá carinho, é família! Não é um cachorro que a gente chuta. [...]  Eles pensam (T08-

REC, entrevista 16/10/2018). 
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Quadro 50 – Necessidade em Recife: de acompanhar as mudanças da sociedade(conclusão) 
Necessidade Trechos das entrevistas 

De 

acompanhar 

as mudanças 

da sociedade 

Porque a gente que tem animal é uma vida para gente, tem que cuidar dos animais. Eu acho 

uma vida igual o ser humano: tem carinho, tem afeto, eles gostam da gente, e tem certas 

coisas que é melhor do que uma amizade, é um companheiro para gente nas horas mais 

difíceis. Como eu já vi, tem animais que quando o dono fica doente, ele fica triste, porque sabe 

que você não pode brincar com ele (T13-REC, entrevista 17/10/2018). 

[...] eu acho que ainda tem muito da cultura de achar que o animal está abaixo da gente e que 

ele vem para nos servir, né?! Mas acredito que isso tem mudado com o tempo (T14-REC, 

entrevista 16/10/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Observa-se a fala de AP01-REC ao dizer que outros estados já desenvolvem esse tipo 

de política enquanto AP02-REC explica que adotou o nome SEDA-REC para que houvesse 

uma padronização do nome da secretaria nos municípios brasileiros. Ou seja, é preciso 

caminhar e avançar nesse tipo de política visto que outras localidades já estão fazendo. O 

entrevistado AP03-REC complementa ao dizer que a visão que a Prefeitura do Recife tinha 

sobre o animal antigamente já não é a mesma de hoje, retratando a evolução também dessa 

visão dentro do setor público. Por fim, protetores e tutores explicam que o animal é 

considerado um membro da família no intuito de mostrar que precisa ser bem tratado, 

inclusive pelo poder público. 

 

Quadro 51 – Processo de entrada na agenda política em Recife 
Entrada na 

agenda 
Trechos das entrevistas 

Oferta 

política 

Então, a Administração pública deve ter ouvido algumas sugestões, mas partiu dela a criação 

disso. Tanto é que quando ela foi criada, ela não tinha a ideia do mundo novo que ia se abrir. E 

com essas portas e janelas que foram abertas, foram só amadurecendo as ideias mesmo de um 

hospital veterinário, das ações sendo implementadas e das ações sendo fortalecidas como os 

veterinários nos bairros... A gente começou levando 6 ou 7 veterinários, hoje a gente leva 12 

ou 14 veterinários. Faz um atendimento de 300, 350 consultas clínicas, mais o diagnóstico por 

imagem, nós levamos ultrassom, levamos eletrocardiograma, aferição de pressão... Então ela 

só vem ampliando as ofertas de serviço (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

Mobilização 

Em janeiro de 2012, inclusive, nós fizemos uma passeata que levou mais de 1.000 pessoas na 

Avenida Boa Viagem, num domingo chuvoso. Foi a maior passeata em defesa dos animais, 

contra a crueldade com os animais que já ocorreu no Nordeste, não foi só em Recife, nem em 

Pernambuco não. Você levar mais de 1.000 pessoas para protestar contra os maus-tratos com 

os animais, pedindo uma legislação mais rígida de punição objetiva, porque hoje a legislação 

é muito falha para crimes com menor potencial, onde isso recai, simplesmente, gerando uma 

prestação de serviços ou pagamento de cestas básicas, e não dá nada para quem maltrata 

animal. Infelizmente essa legislação, que é de ordem federal, ainda não mudou, e continua 

sendo um incentivo, é quase uma impunidade aos crimes de maus-tratos contra os animais. 

Mas mesmo assim a gente fez esse movimento (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Foi um pedido da sociedade. Foi um compromisso, pelo que eu entendi, acompanhei, foi um 

compromisso de campanha do prefeito na primeira gestão dele. Essa já é a segunda gestão. 

Então, ele atendeu a um pedido das sociedades... Chama-se sociedade protetoras dos 

animais, mas são ONGs ou grupos de pessoas que às vezes não são nem ONGs que lidam com 

a causa animal, vamos dizer assim. Então, ele tinha esse compromisso por conta de pressões 

que eles fizeram, pressões que eu acho que são legítimas (AP03-REC, entrevista 21/03/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 
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 Com todos os problemas e as necessidades que justificaram a adoção de políticas para 

animais, essa adoção só ocorreria efetivamente se o tema fizesse parte da agenda política. 

Assim, dois processos favoreceram a entrada do tema políticas para cães e gatos na agenda do 

município: oferta política e mobilização, conforme o Quadro 51. 

 AP01-REC explica que partiu da Prefeitura do Recife a ideia de oferecer políticas para 

cães e gatos por meio da criação da SEDA-REC. Inclusive explica que os serviços foram 

sendo ofertados gradativamente por interesse da mesma. Já AP02-REC e AP03-REC 

explicam que antes da criação da secretaria protetores e simpatizantes da Causa Animal já 

pediam à prefeitura para colocar os animais em pauta de discussões, por meio de protestos e 

pressão. Acredita-se que houve um misto desses processos. 

 

6.3.1.3 Barreiras e indutores 

 

 Entre as principais barreiras à adoção de políticas para cães e gatos mencionadas pelos 

entrevistados estão, como apresentadas no Quadro 52: a delimitação das atribuições de cada 

órgão, o desconhecimento das políticas, o orçamento, a resistência da sociedade e a falta de 

apoio político. 

  

Quadro 52 – Barreiras à adoção de políticas para cães e gatos em Recife (continua) 
Barreiras Trechos das entrevistas 

Delimitação das 

atribuições de 

cada órgão 

Só que aqui o que falta para a prefeitura do Recife é definir quais são os problemas de 

saúde pública. E seria menos desgastante do ponto de vista político se eu dissesse: quais 

são os meus limites e eu só atuar neles porque eu tenho a lei. [...] Então fica nessa 

dubiedade (AP03-REC, entrevista 21/03/2018). 

A gente mal começou, a gente nem começou, e tá vendo um universo de pessoas 

necessitando de orientação, inclusive, os próprios órgãos, que estão atropelados, não 

estão sabendo como agir. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o diretor do CVA [...] 

que dizia que iria fazer “isso”, mas “aquilo” eu tinha que falar com Robson [atual 

secretário da SEDA-REC]. Quando eu chego para Robson, ele diz que é com o CVA. 

Então, é bem desgastante, sabe? (P04-REC, entrevista 31/08/2018). 

Desconhecimento 

das políticas 

Mas a classe média, o que é que ela quer? Ela quer aquela solução mágica, ela quer a 

solução mágica para o problema dos animais de rua, ela quer a seguinte ação: ela quer 

que a prefeitura, no caso a Secretaria dos Direitos dos Animais, recolhesse todos os 

animais de rua: cães, gatos, cavalos, a média aí é de 100 mil animais entre cães e gatos, 

era a estimativa quando nós assumimos a secretaria. [...] Uma visão ingênua, não uma 

visão errada, mas uma visão ingênua, porque ela desconsidera os números, a matemática, 

e acima de tudo, ela desconsidera os custos, que na esfera pública se chama orçamento 

público (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Muito difícil lidar com a ignorância e os protetores também, eles desconhecem muito 

sobre política pública, sobre orçamentos. São pessoas cheias de amor, mas cheias de 

ignorância no sentido do desconhecimento, da falta de informação, da falta de 

formação pra entender o que são políticas públicas. E por mais que a gente tentasse 

instruir e informar, era pouco porque é como se estivesse pregando no deserto. Não 

entrava na cabeça, nem no coração (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

[...] eles não sabem exatamente o que tem que ser feito, metem os pés pelas mãos, fazem 

coisas que não devem fazer, e depois ficam procurando a gente para buscar soluções. Eu 

mesmo estou para ir a duas prefeituras de municípios que abriram abrigos na cidade, e 

agora não sabem o que é que faz com tanto bicho (P04-REC, entrevista 31/08/2018). 



178 

Quadro 52 – Barreiras à adoção de políticas para cães e gatos em Recife (conclusão) 
Barreiras Trechos das entrevistas 

Orçamento 

E é um jogo político forte, dentro da prefeitura/das prefeituras, essa divisão de 

orçamentos, não é brincadeira isso, porque existe uma demanda de uma realidade muito 

maior do que um orçamento público atende. [...] Infelizmente a Secretaria dos Direitos 

dos Animais em Recife foi muito mal atendida, e isso a imprensa não divulgava. Se 

divulgasse até me auxiliaria, porque fazia uma pressão maior no prefeito. Quando eu 

assumi a secretaria, foi prometido um orçamento de 1 a 1,5 milhão por ano, e no primeiro 

ano eu recebi só 30 mil reais. Depois em torno de 300 mil cada ano, o que era 

extremamente insuficiente para dar conta das políticas públicas (AP02-REC, 

entrevista 30/04/2018). 

O orçamento que eu recebi para trabalhar do prefeito Geraldo Júlio foi irrisório, foi 

mínimo, mínimo, mínimo, mínimo! No primeiro ano, em 2013, o orçamento da 

secretaria, para uma cidade do tamanho de Recife, foram 30 mil reais. [...] Trinta mil 

reais, você não faz absolutamente nada (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Resistência da 

sociedade 

As pessoas têm ainda aquela cultura de dizer: “porque vai ajudar animal se tem tanta 

criança de rua precisando de ajuda?”, “porque gastar dinheiro com gato e cachorro de rua 

que não tem dono?”, “poxa, manda matar, é mais fácil, mais barato”. Então, quando você 

fala em política pública para animal, em pouca coisa que você vai gastar dinheiro para o 

animal, você gasta o seu próprio dinheiro, e recebe a crítica pela sua própria família 

(P04-REC, entrevista 31/08/2018). 

E existe uma coisa muito triste, que é a discordância, pois as pessoas elas não aprovam 

isso. Quando a gente fala de políticas públicas para animais, muita gente ainda diz assim: 

“mas não tem políticas públicas para as pessoas, para os idosos, para as crianças, e você 

está pensando em políticas públicas para animais?” Quando a gente fala de animais, a 

gente tem que pensar que nem todo mundo gosta de animais, a grande maioria das 

pessoas gostam do seu animal e não de animal, é uma diferença grande (P06-REC, 

entrevista 18/09/2018). 

Eu conheço gente que tem, diz “como é que vocês criam um bicho, podendo criar um 

menino?”. Sim, eu já criei menino, mas os bichinhos numa situação dessa e você não 

cuida? Não, eu me compadeço muito pelos bichinhos. Eu chorei tanto por causa dessa 

gata hoje, perguntando a Deus como eu iria fazer (T05-REC, entrevista 16/10/2018). 

Porque eu acho que as pessoas pensam que não é obrigação do estado, do município, 

do poder público cuidar dos animais também, sabe?! Na verdade, as pessoas não 

sabem nem os direitos que elas têm, quanto mais o acesso a serviços que os animais 

domésticos têm que ter também (T06-REC, entrevista 11/10/2018). 

Ainda hoje têm muitas pessoas que não gostam e dizem que isso é uma besteira, que é 

só um bicho. Mas muitas vezes você que reflete, você que convive com os bichos, acha 

melhor ter um bicho desse do que ter um ser humano do seu lado (T08-REC, entrevista 

16/10/2018). 

Muita gente é ignorante, muita gente não gosta de animal, mas tem muita gente que 

gosta de animal (T11-REC, entrevista 16/10/2018). 

As pessoas têm muito isso de achar que porque o cachorro é vira-lata ou de pobre 

não vai no veterinário; aí essas políticas vêm para mudar isso. O cachorro pode ser de 

pobre ou vira-lata, mas ele vai ao médico, tem uma emergência, um lugar que você pode 

levar ele (T14-REC, entrevista 16/10/2018). 

Falta de apoio 

político 

Porque sempre me foi prometido um hospital veterinário público: “[...] aguarde que nós 

vamos construir um hospital veterinário público.” E era uma promessa minha de campanha 

como vereador, e esse hospital foi sendo sempre protelado e adiado, e não foi inaugurado. 

Foi construído, nós conseguimos a área, lutamos para poder ser construído, tudo com muita 

luta. Infelizmente, existe muita resistência das políticas públicas para os animais dentro 

da própria prefeitura. Tinha ocupantes (secretários) lá, eu não vou citar nomes, que eram 

contrários a isso, que achavam que o foco tinha que ser voltado totalmente para as pessoas, 

e nada para os animais. A visão era a seguinte de muitos secretários: “Se a pessoa diz ter um 

animal, é responsabilidade dela, ela que cuide dele por conta própria. A prefeitura não tem 

que realizar políticas públicas para os animais”. E eu ficava lá pregando no deserto, uma 

voz minoritária lutando para poder realizar políticas públicas. Lutando por orçamentos, 

por ações etc. E isso era algo que é importante ficar registrado, a nossa luta interna dentro 

da prefeitura (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 
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 Ao analisar os trechos das entrevistas que se referem às barreiras, é interessante 

observar como as delimitações de atribuições de cada órgão, CVA e SEDA-REC, se 

constituem uma barreira à adoção de políticas, pois há uma ideia de que a responsabilidade 

não é de um órgão, mas do outro. Outra barreira à adoção de políticas para cães e gatos é o 

desconhecimento dos gestores e da população sobre o assunto. Enquanto AP02-REC explica 

que protetores e classe média desconhecem políticas para cães e gatos, P04-REC dá um 

exemplo de como os gestores estão despreparados para lidar com a adoção dessas políticas.  

 O orçamento e a falta de apoio político dentro da prefeitura também foram citados como 

barreiras por AP02-REC que disse que era impraticável adotar políticas para cães e gatos no 

primeiro ano da SEDA-REC, haja vista o valor irrisório que recebeu e à resistência que 

encontrou dentro da prefeitura. Para os protetores e tutores a resistência da sociedade de um 

modo geral com os animais também não incentiva que a prefeitura adote políticas para animais. 

 Algo interessante é que mesmo depois do funcionamento do HVR, muitos 

entrevistados falaram que a estrutura pequena do hospital é ruim para o atendimento dos 

animais, que faltam exames de rotina e que a demanda é muito grande. Assim, embora as 

políticas sejam adotadas pelo município de forma inovadora, são alvos de críticas e sugestões 

de melhorias, como mostra o Quadro 53. 

 

Quadro 53 – Crítica dos protetores e tutores ao HVR 
Crítica Trechos das entrevistas 

Estrutura 

do HVR 

Claro que eu ainda acho que é um espaço pequeno comparado a todo espaço que tem disponível. 

É um começo (P02-REC, entrevista 19/03/2018). 

Mas há 2 anos atrás inaugurou o Hospital Público Veterinário de Recife, passou 1 ano bem ruim, 

só com consultas e mais nada, e atendimento de urgência só por cima, era só consulta e nem 

exame faziam (P05-REC, entrevista 17/09/2018). 

As instalações poderiam ser um pouco melhores, a sala de espera é muito pequena para a 

quantidade de animais, e tem gente que tem que ficar do lado de fora no sol (P07-REC, entrevista 

17/10/2018). 

Assim, o atendimento é fantástico, tem grandes médicos, mas infelizmente a gente não tem 

exames para se fazer aqui, não tem exame de sangue, a radiografia tem, mas é muito pouca, você 

só consegue tirar duas por dia, e outros exames mais específicos não tem. Na verdade, eles fazem 

o atendimento, mas um simples hemograma a gente tem que ir para um particular. Ele faz um 

atendimento de emergência, ele faz cirurgia, mas um simples hemograma não tem. Eles dizem que 

estão montando um laboratório, mas isso, praticamente, já faz quase oito/nove meses que estão 

montando esse laboratório (T01-REC, entrevista 19/03/2018). 

Eu estou vendo que o atendimento dos médicos daí, pelo que eu escuto, são muito bons; o 

problema é a estrutura que é muito precária para a quantidade de pessoas que trazem seus 

animais todos os dias (T11-REC, entrevista 16/10/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 O que esses trechos revelam é que uma política inovadora pode ser melhorada sempre, 

não sendo apenas aceita da forma como o poder público deseja entregar. Os usuários estão 

cada vez mais exigentes de que os serviços tenham qualidade, atendendo suas necessidades e 
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a dos animais. Observa-se que falam da precariedade da estrutura e que pelo tamanho 

insuficiente para comportar os animais doentes que esperam é necessário aguardar no sol, na 

parte externa do HVR. 

 Houve também alguns elementos mencionados pelos entrevistados e que foram 

indutores no processo de adoção, como os citados no Quadro 54. 

 

Quadro 54 – Indutores à adoção de políticas para cães e gatos em Recife (continua) 

Indutores Trechos das entrevistas 

Legislação 

No país mais rico do mundo, os Estados Unidos, eles não guardam os animais por muito tempo. 

Lá ocorre o quê? A eutanásia. Graças a Deus e isso em Pernambuco em 2010, tem uma lei, do 

deputado André Campos, salve engano, dele, da autoria dele, André Campos, que desde 2010 foi 

proibida a eutanásia de animais abandonados nas ruas (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

De lá pra cá as coisas mudaram. Inclusive essa questão da lei que proíbe a eliminação de 

cães e gatos no Centro de Zoonoses. [...] Ele entrava aqui, ia pro outro, ia pro outro e no 

quarto dia ele era eliminado, os que não eram resgatados, não eram adotados. Quando parou 

isso em 2010 por conta da lei estadual [...] (AP03-REC, entrevista 21/03/2018). 

[...] e a figura do André Campos, que era um deputado estadual, foi de extrema importância, foi 

pontual, porque ele não era engajado na causa, nunca participou, mas ele teve uma ação pontual 

graças à intervenção e o pedido de alguns protetores, por amizade inclusive, tinham acesso a ele e 

foi objetivo, prático e rápido. Em agosto de 2010, depois do movimento que nós fizemos no 

CVA, que era o centro de controle de zoonoses daqui, o André Campos foi responsável pela lei 

[...] que proibia a eutanásia e instituía as castrações como políticas de controle de 

natalidade para serem implantadas em todo o estado (P06-REC, entrevista 18/09/2018). 

Apoio do 

prefeito 

Então, em dezembro de 2012, assim que o prefeito me convidou para assumir a direção da 

secretaria, eu recebi um convite através do prefeito Geraldo Júlio e do seu secretário do 

governo – Sr. Sileno Guedes, a criar a SEDA (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

 [...] eu disse o Geraldo Júlio, porque foi a gestão de Geraldo Júlio, a gente associa, mas eu 

não tenho convicção. Eu falo o nome dele porque foi na gestão dele que foi criada essa 

secretaria, isso por interesses de outrem ou não, não vem ao caso, foi uma criação importante 

sim. [...] Na época, foi um candidato que chegou a ser eleito, entrou na secretaria, passou um 

tempo, respondeu alguns processos e saiu, era na época Rodrigo Vidal, que surgiu de repente 

no estado, ninguém conhecia, porque eu conheço todo mundo, é como eu te digo: quem tá 

nisso há 30 anos conhece todo mundo; aí ele chegou de repente, tinha uma força política 

importante, ele conseguiu se eleger, e conseguiu a força para a criação dessa secretaria, a 

força política para a criação da SEDA (P06-REC, entrevista 18/09/2018).  

Alguém levantou a bandeira e chegou para o prefeito pedindo para fazer. Algum político 

levantou a bandeira porque existe político que defende animal. [...] Infelizmente, os outros 

gestores municipais não fizeram, ele [Geraldo Júlio] pelo menos fez. Não está dentro dos 

padrões que eu gostaria que fosse, mas pelo menos fez. O que não pode é o outro que assumir 

achar que isso aqui não tem valor e fechar (T03-REC, entrevista 19/03/2018). 

Orçamento 

Só existem duas formas de existirem políticas públicas para animais no território brasileiro, 

porque para ter políticas públicas tem que ter verbas para isso. Os centros de vigilâncias 

animais (CVA), como é chamado o nosso, ou o centro de controle de zoonoses (CCZ) como é 

em São Paulo, eles não recebem verbas para isso. As verbas são para o controle de zoonoses, e 

inclusive existe portaria do ministério da saúde que alerta para esse tipo de conduta. Ela 

praticamente proíbe que as verbas disponibilizadas para o controle de zoonoses, sejam 

utilizadas, por exemplo, para castrações ou coisas assim. Então, como você vai ter recursos 

para isso, para políticas públicas, se você não vai ter como receber essa verba? A outra 

forma seria através das secretarias do meio ambiente, e não para a saúde, porque SUS ele não 

permite que as verbas da saúde sejam usadas para o bem-estar animal. Então, se não existirem 

secretaria de direitos dos animais no país, tem que ser ver uma forma de existir uma verba na 

secretaria do meio ambiente para que isso seja possível. É mais um motivo que deve existir 

essas secretarias executivas, ou sei lá que nome existe para elas, é para possibilitar que as 

verbas sejam utilizadas para esses fins (P06-REC, entrevista 18/09/2018). 
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Quadro 54 – Indutores à adoção de políticas para cães e gatos em Recife (conclusão) 

Indutores Trechos das entrevistas 

Orçamento 

Não só campanha de castração, como disponibilizar dois veículos por dia pra buscar a pessoa, 

levar, pegar de volta, levar em casa. Algo belíssimo!!! E que inédito. Enquanto tivemos 

orçamento, a gente fez isso, esse período todo. Eu não sei se ainda existe essa ação porque o 

Brasil vive uma grave crise orçamentária nos últimos anos. Nós passamos esse período fazendo 

isso (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Veterinários  

A secretaria não tem um efetivo muito alto. Nós somos 17 pessoas. Somos 17, distribuídos 

entre veterinários e administrativos. Às vezes você vai me encontrar em um lugar, me 

encontrar em outro, mas é assim. Mas, agora nós fizemos uma seleção simplificada no final do 

ano passado pra contratação de mais 15 profissionais, 15 médicos veterinários, distribuídos 

entre várias especialidades. Então, vieram cirurgiões, vieram anestesistas, vieram veterinários 

pra diagnósticos laboratoriais, pra fazer exames, pra diagnóstico por imagem. Então, tem uma 

ampliação, está havendo uma ampliação, até pela necessidade de oferta de serviço e pela 

cobrança da população (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

O CVA, eu sentia que apesar deles terem um atendimento muito bom, eles tinham muita demanda. 

A gente vê aqui que tem muita demanda, mas tem profissionais que são bons, profissionais que 

são também da rede particular, e que estão aqui (P02-REC, entrevista 19/03/2018). 

Nós temos bons profissionais ali dentro, a equipe de castração é louvável, a equipe, na 

maioria, são meninas jovens, e todas elas fazem o trabalho com louvor, são muito boas no que 

fazem. E, também temos os médicos nos atendimentos de ambulatório e emergência que são 

muito competentes; são médicos que trabalham em clínicas muito caras aqui da cidade, e que 

ali estão oferecendo um trabalho para a população gratuito (P04-REC, entrevista 31/08/2018). 

Médicos excelentes, uma equipe muito boa, uma equipe bacana de médicos veterinários bons e 

que amam animais, eu tenho muitos veterinários muito queridos que trabalham lá e ajudam 

bastante (P05-REC, entrevista 17/09/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 A Lei estadual nº 14.139/2010, mencionada nos eventos críticos como a lei que marca 

a criação de uma trajetória no campo das políticas para cães e gatos, foi considerada pelos 

entrevistados como um indutor importante, pois como foi proibido o controle populacional e 

de zoonoses de animais por meio da eutanásia em todo o estado, o poder público se via 

obrigado a adotar como política a esterilização. 

 Outro indutor que favoreceu a adoção dessas políticas foi o apoio do Prefeito Geraldo 

Júlio. Ele convida para assumir a gestão dessas políticas o vereador eleito pela causa animal, 

Rodrigo Vidal, que segundo P06-REC, tinha força política para criar esta secretaria. Os dois 

últimos indutores foram o orçamento e os veterinários, uma vez que para os entrevistados 

tanto a disponibilidade de orçamento, como a qualidade e quantidade de profissionais da 

medicina veterinária influenciam a adoção de políticas. No primeiro caso, porque não se faz 

política sem orçamento. No segundo, porque dependendo das especialidades dos veterinários, 

novos serviços podem ser oferecidos. 

 

6.3.2 Ator público 

 

 As motivações pessoais, a posição formal que o ator ocupa dentro da estrutura 

organizacional de uma prefeitura e as redes interpessoais das quais participam podem 
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influenciar a adoção de políticas inovadoras pelo município. No caso do Recife, foi possível 

perceber que as predisposições individuais do primeiro secretário com a causa animal eram 

anteriores ao assumir o cargo de secretário na prefeitura, como pode ser observador por meio 

dos trechos do Quadro 55. 

 

Quadro 55 – Predisposições individuais dos atores públicos do Recife 
Predisposições  Trechos das entrevistas 

Simpatizante 

Eu mesmo sempre fiquei deprimido, chateado, triste, e fico até hoje quando vejo um animal 

abandonado na rua, isso me corta o coração. Eu vejo ali uma criança. Eu sou do tipo que 

tenho um sentimento de compaixão muito forte pelos animais, de amor muito forte 

pelos animais; e me sinto culpado porque sei dos meus limites orçamentários, porque eu 

sou pai de família, assim como todo cidadão tem seus limites orçamentários, e não posso 

trazer para a minha casa todos os animais de rua. Eu não tenho orçamento, não tenho espaço 

físico, forças e etc. Então quando eu vejo um animal na rua, abandonado, isso dói muito no 

meu sentimento, meu coração; isso gera até, indiretamente, inconscientemente, uma culpa, 

eu me sinto mal por isso, e eu sei que muitas pessoas também se sentem mal (AP02-REC, 

entrevista 30/04/2018).  

Protetor 

Nós realizamos eventos de adoção, realizei dois eventos de adoção como cidadão, e foram 

extremamente bem organizados, com muita participação da sociedade (AP02-REC, 

entrevista 30/04/2018). 

Ativista 

Eu fiz uma passeata em janeiro de 2012 que levou mais de 1.000 pessoas. [...] foi a maior 

passeata da história do Nordeste [...] em prol dos animais. Num domingo chuvoso, levei 

mais de 1.000 pessoas. Como é que eu convoquei essas pessoas? Pelo Facebook. (AP02-

REC, entrevista 30/04/2018). 

Eu soube da experiência de Porto Alegre por ser uma pessoa da área, ativista, defensor dos 

animais há mais de 20 anos (AP02-REC, entrevista 30/04/2018).  

Quando ele [referindo-se a Rodrigo Vidal] veio para cá [Recife], veio levantando a 

bandeira da causa animal. Foi quando ele ganhou como vereador e foi eleito como 

secretário da causa animal (P04-REC, entrevista 31/08/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 As predisposições de AP02 perpassam ser simpatizante, ser protetor e ser ativista 

mesmo antes de ser um ator público. Foi questionado a todos os protetores qual nome eles 

associavam as políticas para cães e gatos em Recife e dos sete, cinco deles falaram no nome 

de Rodrigo Vidal. Acredita-se que essa associação explique que a adoção de uma política 

inovadora se aproxima do perfil pessoal de quem cultiva algum relacionamento com os 

animais domésticos, mas também ocupa algum cargo no âmbito da prefeitura, como mostra o 

Quadro 56.  

 As predisposições individuais juntamente com a posição formal garantem que a 

inovação tenha maiores chances de ser adotada. Caso Rodrigo Vidal não fosse eleito vereador, 

mas mesmo assim fosse convidado a ser secretário, havia uma possibilidade das políticas 

serem adotadas da forma como ocorreu. Mas, sem uma pessoa que tenha conhecimento da 

causa animal e tenha o cargo, as chances de políticas para cães e gatos serem adotadas se 

reduziriam potencialmente nos casos analisados nesta Tese. 
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Quadro 56 – Posições formais dos atores públicos do Recife 
Posição 

formal 
Trechos das entrevistas 

De vereador 

e secretário 

E eu abri mão da vereança e fui criar do zero uma secretaria, sendo inexperiente nessa função, 

mas com muito amor e comprometimento com o trabalho. Por que que eu aceitei abrir mão da 

vereança e ir assumir a criação e a implementação concreta? Por amor aos animais e 

compromisso com os eleitores. Eu queria fazer/trabalhar na prática, por isso que eu aceitei sair 

do conforto da vereança (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

À medida que eu assumi na vida pública o cargo de gestor, de secretário executivo da 

SEDA, criando, sendo pioneiro nesse processo, cabe destacar o nosso pioneirismo. Nós 

desbravamos aí no Nordeste essa cultura, nós fomos o primeiro vereador eleito em defesa dos 

animais aí de Pernambuco, quiçá do Nordeste. E com certeza, fomos o terceiro secretário do 

Brasil. Existia uma secretaria lá no Rio de Janeiro, a de Porto Alegre, e a terceira do Brasil foi 

Recife. Nosso pioneirismo foi muito grande numa terra que não existia essa cultura, pelo 

contrário, é a terra da vaquejada (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Eu conheço a SEDA porque Rodrigo Vidal foi a pessoa que começou a discutir sobre isso. Ele 

não se reelegeu [...], mas o primeiro mandato foi ele, acho que foi quando começou a ser 

construído o hospital veterinário. Ele não se reelegeu, mas eu lembro que a SEDA era uma 

proposta inicial dele (P02-REC, entrevista 19/03/2018). 

Mas sei que teve um vereador em Recife que lutou para que fosse criado esse hospital [...] 

(P07-REC, entrevista 17/10/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 As redes interpessoais em que os atores se encontram também os ajudaram a conhecer 

as reais necessidades de políticas e outras localidades que já possuíam experiência, como 

mostra o Quadro 57. 

 

Quadro 57 – Redes interpessoais dos atores públicos do Recife 
Redes 

interpessoais 
Trechos das entrevistas 

Contato com 

outros atores 

públicos 

Pesquisando na Internet, nos grupos, a gente ficou sabendo da criação da secretaria [da 

SEDA-POA] etc. Tanto é que logo no primeiro mês como secretário, eu propus e nós fomos 

lá visitar a secretaria in loco. Passamos 3 dias lá pra conhecer o trabalho de perto, saber 

como era a realidade e foi gratificante ver um trabalho sério, bem estruturado (AP02-REC, 

entrevista 30/04/2018). 

Contato com 

protetores 

E nesse movimento de chegar em cidade nova, grande, e conhecer aqui e ali, eu fui 

apresentado a algumas pessoas. Eu procurei espontaneamente, e conheci uma pessoa e 

outra e mais outra. E me pediram para ser candidato a vereador, para representar a pauta 

de direitos dos animais (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Mas eu aceitei o desafio, e já em dezembro de 2012 eu fiz uma reunião pública que teve a 

presença e participação de mais de 100 defensores de animais, ONGS etc.; em dezembro, 

antes de assumir como vereador e secretário, para escutar propostas. Essa reunião foi aberta 

totalmente, contou com a divulgação nas redes sociais e alguns órgãos da imprensa, e a 

pessoa podia enviar também sugestões, pautas, para a secretaria por meio de e-mail, 

recebemos também e-mails, e foi com a presença maciça de mais 100 pessoas da área da 

defesa dos direitos dos animais, ONGs, protetores, onde eu colhi informações. E essa 

postura de escutar a sociedade, escutar sugestões, trabalhar com transparência, sempre 

marcou a nossa postura no exercício da secretaria como secretário, e como, nos meses que eu 

fiquei ao final como vereador também (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

A minha referência em relação à questão animal por prefeitura se chama Rodrigo Vidal. Eu 

não sou amiga dele, eu não conhecia ele, vim conhecer através de feiras de adoções, de ir 

na prefeitura pedir alguma coisa para o abrigo, enfim, e eu só tenho essa referência. Não 

tenho outra referência, outro político, não me recordo, mas eu entendo que a pessoa que 

colocou isso lá foi Rodrigo Vidal (P03-REC, entrevista 31/08/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 
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 O contato com outros atores públicos e com protetores foram inspiradores para conhecer 

políticas para cães e gatos. AP02-REC explica claramente que foram visitar Porto Alegre para 

conhecer melhor as políticas, assim como a participação ativa na rede de protetores foi 

motivador para assumir o cargo público. Portanto, as predisposições individuais, a posição 

informal e as redes interpessoais influenciam, no âmbito do poder público, a adoção de políticas 

e podem inclusive serem vistas como indutores à adoção de inovação. 

 

6.3.3 Características da inovação 

 

 O empoderamento dos cidadãos para lidarem com os problemas de forma ativa, 

participando da implementação das políticas, foi apontada como uma característica das 

políticas inovadoras no setor público. No caso do Recife, os protetores pouco falaram sobre 

políticas da SEDA-REC que tivessem sido adotadas com a intenção de contar com a 

participação ativas deles, como mostra o Quadro 58. Porém, eles acreditam que o fato de 

poder oferecer atendimento veterinário e esterilização aos animais de rua, os incentivam a 

resgatá-los.  

 

Quadro 58 – Característica das políticas para cães e gatos do Recife: empoderamento. 
Empoderamento Trechos das entrevistas 

Os protetores 

podem se 

organizar para 

resgatar e castrar 

animais 

Porque havia menos opção, e agora com esse espaço [HVR], com investimento, a gente 

tem um espaço para trazer os animais, e o gasto que a gente iria ter maior, vai ter menor. 

De repente eu posso pegar mais um gato, porque não vou ter o gasto, e antes podia 

ter 1 e agora 2, e poder ajudar (P02-REC, entrevista 19/03/2018). 

Em relação às castrações, eram feitas no CVA em Peixinhos, e essa programação para 

os protetores, a secretária ligava para mim e já marcava quantas, qual dia e qual horário 

seria. Então dava para gente distribuir com a comunidade pobre [...] (P03-REC, entrevista 

31/08/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 P03-REC explica que no início da SEDA-REC, quando as castrações eram realizadas 

no CVA, podia-se contar com 5 castrações mensais. Essas castrações poderiam ser divididas 

com a comunidade pobre e com os animais da ONG. Atualmente não existem mais essas 

castrações mensais para os animais resgatados por protetores, porém P02-REC explica que o 

fato de existir o HVR já reduz os gastos com atendimento veterinário particular e dar 

condições dele ajudar algum animal que precise. 

 Acredita-se que, inicialmente, trabalhar em conjunto com os protetores, a prefeitura 

fazendo a esterilização e o protetor o resgate, foi importante na adoção de políticas de 

esterilização para animais resgatados. Porém, como já foi explicado, a mudança de gestão na 

secretaria causou a descontinuidade dessa política. 
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 A característica contextual também foi vista como um elemento importante para que a 

Prefeitura do Recife adotasse políticas, pois foi pensando em atender algumas necessidades 

específicas que algumas políticas foram adotadas, como apresentado no Quadro 59. 

 

Quadro 59 – Característica das políticas para cães e gatos do Recife: contextual 
Contextual Trechos das entrevistas 

Atende os 

animais de 

tutores carentes 

nos bairros  

[...] também no evento chamado de “veterinário nos bairros” – um evento que nós 

criamos esse projeto, essa política pública de levar os veterinários da prefeitura para as 

comunidades carentes para prestar assistência veterinária e cadastramento para castração 

(AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Oferece 

cirurgias de alta 

complexidade 

Castração, veterinário nos bairros, adoção, as escolas, agora o hospital, as especialidades que 

nós colocamos por a necessidade da população. Aí já viemos para aquela parte econômica, 

sabendo que cirurgias ortopédicas e cirurgias oncológicas são de alto custo. E a prefeitura 

hoje faz gratuitamente todas essas ações (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

Transporta os 

animais carentes 

Nós tivemos a campanha de castração dos animais, milhares de animais foram castrados e 

com um diferencial que nenhuma cidade fez: o transporte. Nós conseguimos dois 

veículos que buscavam as pessoas carentes que não tinham recurso pra poder pagar 

um táxi ou um veículo próprio na família. A gente buscava, pegava a pessoa, levávamos 

caixas adequadas ao porte do animal pra transportar o animal na ida e na volta e 

fizemos isso também como uma política pública (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Antigamente, lá [referindo-se ao CVA], eles ofereciam o transporte. Aí se você tivesse 

sorte, poderia marcar a castração com o transporte (P02-REC, entrevista 19/03/2018). 

A SEDA mandava o carro buscar nas casas das pessoas, mesmo que não fossem 

protetores. Eles disponibilizavam os transportes, tinha 2 carros a disposição da SEDA 

para ir buscar todos os dias em todos os lugares de Recife, eles iam buscar o animal e 

devolvia lá, era muito mais fácil. Depois que acabou isso, as pessoas marcam e não vão 

por conta de transporte, porque são pessoas pobres e não tem como locomover de 

automóvel, sai quase o mesmo preço que pagar uma castração, porque tem muitas clínicas 

aqui que tem castração a preço popular, um mutirão para cães e gatos – gatos a R$ 60,00 e 

cães a R$ 120,00 / R$ 150,00. Então, sai quase o mesmo valor de você pagar o transporte, 

aí você paga a castração no mesmo bairro ou próximo (P05-REC, entrevista 17/09/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Observa-se que AP02-REC explica que a política dos “Veterinários nos Bairros” foi 

criada para atender os animais da comunidade carente no próprio bairro, assim como outros 

entrevistados também falaram do carro que buscava os animais em casa para serem 

esterilizados. Portanto, uma política que fosse contextual no atendimento das necessidades 

motivou sua adoção de forma inédita, como explica: 

 
Por exemplo, um trabalho dos veterinários nos bairros, que chegava uma equipe de 10 

a 15 veterinários lá no bairro dele, dentro da escola, dentro da comunidade carente, 

disponibilizando consulta veterinária, ações emergenciais imediatas, quando não podia 

era agendada para fazer depois algum procedimento. Eles [referindo-se aos tutores 

carentes] nunca receberam um veículo pegando em casa e levando pra fazer castração 

do seu animal. Então, tudo isso era inédito pra esse grupo e feito com seriedade, com 

amor, que era esse o tom que eu dava (AP02-REC, entrevista 30/04/2018, grifo nosso). 
 

 Já AP01-REC diz que cirurgias de alto custo foram adotadas pelo município pensando 

na população carente, revelando mais uma vez que as características da política inovadora 

influenciam sua adoção. 
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 Outra característica que influenciou a adoção de políticas para cães e gatos pelo 

município foi a disseminação. Outras experiências inspiraram Recife a adotar e a adoção 

dessas políticas em Recife inspirou outros municípios na visão dos atores públicos, como 

pode ser observar no Quadro 60. 

 

Quadro 60 – Característica das políticas para cães e gatos do Recife: disseminadora 
Disseminadora Trechos das entrevistas 

Outras 

experiências 

que inspiraram 

Recife 

Na realidade, o secretário anterior foi visitar Porto Alegre. Agora, cada região tem a sua 

característica e a sua necessidade. Acho que ele viu algumas coisas lá e trouxe (AP01-REC, 

entrevista 21/03/2018). 

Eu já sabia, claro, da SEDA de Porto Alegre e a diferença é que lá é Secretaria Especial dos 

Direitos dos Animais. A do Recife é executiva. A diferença é muito grande porque a 

Secretaria Especial ela tem um orçamento, um status extremamente diferenciado. E no meu 

caso era uma secretaria subordinada à Secretaria de Governo e Participação Social. Eu não 

sabia dessa diferença na época, eu era bem inexperiente. A Secretaria Executiva ficou 

totalmente subordinada a um outro secretário, que é o de Governo e Participação Social. 

Então, de certa forma, a gente não tinha autonomia pra muita coisa não. Tudo tinha que passar 

pela aprovação de um outro secretário. No caso lá, da Regina Becker, em Porto Alegre, 

Secretaria Especial, ela respondia diretamente ao prefeito. Era uma secretaria do mesmo nível 

hierárquico das demais secretarias: de educação, saúde etc. (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Outras 

experiências 

que Recife 

inspirou 

Vários municípios vieram saber das ações da SEDA com a ideia de levar a causa animal, 

as ações, pros seus municípios. Vieram conhecer. Conheceram a secretaria, o hospital, as 

ações... Levaram toda expertise que a prefeitura tem pros seus municípios. [...] 

Taquaratinga do Norte veio. São Paulo veio um representante de uma vereadora. O que 

mais? Caruaru veio um vereador. Acho que Caruaru começou a trabalhar na causa animal 

sim. Reabriram o centro de vigilância, o centro de controle de zoonoses. Taquaratinga do 

Norte eu não sei o resultado. Rio Grande do Norte eu também não sei. Eles vêm mais pra 

levar a política da causa animal para seus municípios. Petrolina também veio. Um 

representante de lá conheceu (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

Hoje o cenário em Pernambuco é muito diferente. Todos os prefeitos sabem disso por causa 

do exemplo de Recife, por eu ter assumido este desafio. Tanto é que nas cidades vizinhas, 

o clima político é totalmente receptivo, no discurso pelo menos. Na prática não, mas no 

discurso sim. Jaboatão é a cidade que criou um castramóvel depois do exemplo de Recife 

ter as suas políticas públicas implementadas. Hoje todo candidato, se tiver um mínimo de 

sensibilidade e inteligência, ele segue isso. A cidade Caruaru criou lá uma diretoria pra os 

animais. Por quê? Porque eu fui lá na época, conversei com o tal prefeito, seu José Queiroz, 

fui lá e fiquei mais de hora conversando com ele, sensibilizando ele pra criar uma diretoria 

ou uma secretaria para políticas públicas para os animais. Surgiu desse impacto da nossa 

eleição (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 Na perspectiva dos atores públicos a SEDA-REC se inspirou na SEDA-POA em 

algumas ideias. Em entrevista divulgada no sítio da SEDA-POA sobre o interesse do primeiro 

secretário do Recife conhecer a secretaria, é interessante ressaltar como a adoção de políticas 

é influenciada pela existência de políticas similares em outras localidades:  

 

A SEDA de Porto Alegre é uma excelente referência de organização e implementação 

de projetos em nível de políticas públicas em defesa dos animais. Dois projetos que 

tiveram um bom resultado e que serão exemplos para nossa cidade são as unidades de 

castração móveis e o trabalho de combate aos maus tratados, indo averiguar os 

processos encaminhados pelo Ministério Público (Rodrigo Vidal, entrevista 

concedida a SEDA-POA, PORTO ALEGRE, [2013]). 



187 

 Os atores públicos também mencionaram que outras cidades buscaram compreender a 

experiência da SEDA-REC. Inclusive, um tutor em entrevista disse: “As prefeituras dos 

outros municípios deveriam copiar isso aqui e também fazer” (T03-REC, entrevista 

19/03/2018). De todo modo, o que se pode inferir é que a adoção de políticas para cães e 

gatos em Recife é também fruto de um processo de disseminação. 

 Também foi possível inferir por meio dos dados que a pretensão dos atores públicos 

era que as políticas para cães e gatos englobassem, além da saúde do animal, a questão da 

posse responsável, da adoção, dos maus-tratos entre outros. Portanto, esse caráter holístico foi 

importante ao se pensar quais políticas seriam adotadas para se abranger o problema em sua 

totalidade. Nos trechos do Quadro 61, é possível inferir que para os atores públicos a intenção 

era que as políticas abrangessem diferentes aspectos. 

 

Quadro 61 – Característica das políticas para cães e gatos do Recife: holística 
Holística Trechos das entrevistas 

Visão do 

todo 

 

Nós instituímos algumas ações aqui, como os veterinários nos bairros, as campanhas de 

castração, a educação, levar às escolas, às crianças e aos adolescentes a causa animal (AP01-

REC, entrevista 21/03/2018). 

Eu faço questão de dizer que nós implementamos uma campanha belíssima, onde nós 

distribuíamos material didático para as crianças e jovens da rede pública em uma chamada 

campanha educativa nas escolas; e também quando a gente fazia eventos de adoção tinha 

campanhas educativas; e também quando a gente fazia o veterinário nos bairros, tinha a 

campanha educativa; e também quando a gente fazia a castração dos animais, tinha a campanha 

educativa; e também quando eu ia em qualquer local para falar, tinha a campanha educativa – 

falar como secretário. Eu sempre discerni, visualizei a radicalidade fundamental do processo 

educativo das pessoas, da relação com os animais, vendo que a educação era a base, 

verdadeiramente, transformadora (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

As políticas públicas para os animais elas são um caminho para se cuidar da saúde dos humanos 

também, que os animais são potenciais vetores de zoonoses. Então, tá tudo ligado. A saúde dos 

animais está ligada com a saúde das pessoas. Por isso que também é importante cuidar da saúde 

dos animais com responsabilidade e com amor (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

 As ações compartilhadas entre a SEDA-REC, os shoppings e o CVA também 

favoreceu a adoção de políticas como as feiras de adoção e as primeiras esterilizações e 

consultas, as quais eram realizadas no CVA, conforme se pode ver no Quadro 62.  

 É importante observar que a realização das feiras de adoção poderia ocorrer em 

espaços públicos, como praças. Ou seja, a adoção de políticas como feiras de adoção não está 

condicionada a parceria com o setor privado. Mas, no caso do Recife esta parceria que oferece 

toda estrutura para os animais favoreceu a adoção da política, influenciando-a positivamente. 

 Ainda sobre as feiras de adoção, vagas são disponibilizadas para animais resgatados 

por protetores e para animais resgatados pelo CVA, como explicou AP03-REC. A SEDA-

REC cedeu ao CVA vagas para os animais e o CVA cedeu à SEDA-REC sua estrutura de 

clínica e salas cirúrgicas enquanto o hospital da SEDA-REC estava em construção. Devido a 
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esta última parceria, foi possível à Prefeitura do Recife adotar inicialmente estas políticas, 

pois o local era imprescindível. 

 

Quadro 62 – Característica das políticas para cães e gatos do Recife: compartilhada 
Ações 

compartilhadas 

Trechos das entrevistas 

Com o setor 

privado para 

realização de 

eventos de 

adoção 

Ele [o Shopping Recife] entra geralmente com toda estrutura física, ou seja, a área, toldo, 

mesa e cadeira. No resto, a gente desenrola (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

[...] eu quero ressaltar que a gente trabalhou também com parcerias, tanto nos eventos de 

adoção como no mutirão veterinário. A gente teve a participação [...], em diversos 

eventos de adoção, de clínicas particulares que a gente convidava e deixava aberto pra 

eles irem e fazerem um trabalho filantrópico de vacinação, de doar alguma coisa, de 

exames clínicos etc. Apesar da equipe veterinária da prefeitura estar presente, eles também 

iam e colaboravam unindo forças com a sociedade civil e os veterinários. Na maioria dos 

eventos a gente viu a presença dessa parceria. E no mutirão veterinário a gente recebia 

doação de vermífugos etc., polivitamínicos, pra doar para a população (AP02-REC, 

entrevista 30/04/2018). 

Inclusive, a SEDA fez uma excelente feira no Shopping Recife, assim que a gente tirou 

esses animais da casa de Francinete, o ano passado, em setembro, eles fizeram uma feira lá 

e nos convidaram, a APAPE, que eu também sou membro. E eles convidaram a APAPE 

para ficar de frente dessa feira; e lá tivemos muitas adoções, foi muito boa! A feira foi no 

domingo, num shopping, e no shopping Recife que é o maior shopping daqui de 

Pernambuco, então foi muito bom (P05-REC, entrevista 17/09/2018). 

Com o CVA 

para uso da 

estrutura 

Lá no CVA, nós vamos pra lá e operamos lá. Uma vez por mês a gente faz isso. Não é 

uma vez por mês porque nós não fizemos em fevereiro. Carnaval é um mês mais curto. 

Mas, março, abril, a gente tenta fazer. E a gente faz para eles [os protetores]. [...] Tem 

protetor que mora lá no Ibura, um bairro aí bem distante do Hospital, aí ele vai pagar uma 

condução pra levar um animal? Então, pra ele, não sai muita vantagem. Ele vai gastar aí 

R$100 de táxi, ida e volta para castrar um. Aí pensando nisso, a gente fez o sábado do 

protetor, onde cada protetor que se inscrever, tem direito a cinco, seis, oito vagas (AP01-

REC, entrevista 21/03/2018). 

Inclusive até o ano passado, antes de inaugurar o hospital, eles [referindo-se aos 

veterinários da SEDA] faziam as cirurgias deles aqui [referindo-se ao CVA]. Era cedido. 

[...] Agora aqui eles só faziam as castrações. Lá eles já têm outro tipo de atendimento que é 

o atendimento clínico que faz (AP03-REC, entrevista 21/03/2018). 

Em geral eles [SEDA] disponibilizam pra gente [CVA] o espaço e a gente leva 

[referindo-se às feiras de adoção nos shoppings], inclusive quando o veterinário é clínico, 

vai. Mas, sempre vai o oficial de controle animal para auxiliar. O animal vai castrado, 

vacinado... (AP03-REC, entrevista 21/03/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

  

 Sobre o Sábado dos Protetores, que atualmente seriam realizados no CVA, segundo 

AP01, alguns protetores manifestaram desconhecimento sobre esta política, como os trechos a 

seguir revelam: 

 
Isso está sendo uma pergunta para mim recente. Você me perguntou isso ontem, e 

umas 4-5 pessoas me perguntaram isso hoje, porque ninguém tem conhecimento 

disso. Eu tinha conhecimento disso porque a senhora que está na reportagem [...], eu 

tive a oportunidade de conhecê-la. Não me recordo qual foi o local, mas ela me 

procurou e a gente conversou sobre esse trabalho com um grupo que ela tem [...]. O 

grupo dela é um grupo de senhoras da alta sociedade, e é muito curioso que seja esse 

grupo o grupo beneficiado. Ela é uma pessoa muito bem-intencionada, inclusive, ela 

faz bazar, as senhoras da sociedade recolhem peças caríssimas e fazem bazar. O 

Robson Melo não faz isso gratuitamente, não que ele cobre, mas esse bazar que elas 
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fazem cobrem as despesas; e ela havia até me falado em relação a preço. Elas 

compram materiais e o Robson cede os veterinários para fazer esse trabalho. [...] eu 

falei a Robson que eu também tinha interesse em fazer isso. A gente pode fazer uma 

cota entre os protetores e aí a gente faz umas 50 castrações num dia desses. Ele me 

disse que poderia fazer quando eu quisesse. Aí eu disse que queria para o sábado 

próximo. Aí ele me disse que não poderia no próximo, nem no outro, nem do mês 

que vem que era de fulana. Disse que entrava em contato, mas até hoje eu espero 

(P04-REC, entrevista 31/08/2018). 

E esse negócio do sábado para os protetores, estou sabendo agora através de você. 

Nunca chegou aos meus conhecimentos (P05-REC, entrevista 17/09/2018). 

 

 Esse desconhecimento da política por parte dos protetores aliado ao que AP01-REC 

fala, ou seja, “a gente tenta fazer”, levantou dúvidas se essa é realmente uma política 

institucionalizada. De todo modo, a parceria com o CVA influenciou a adoção de políticas de 

esterilização e atendimento clínico. 

 Outra característica percebida nas políticas para cães e gatos em Recife é que elas 

representam um pioneirismo na percepção dos entrevistados uma vez que nunca haviam sido 

oferecidas e nunca havia tido um hospital municipal. O pioneirismo é visto como uma 

novidade assim como o animal ser considerado um sujeito que tem direito a esses serviços, 

como fica apresentado no Quadro 63. 

 

Quadro 63 – Característica das políticas para cães e gatos do Recife: novidade (continua) 

Novidade Trechos das entrevistas 

Pioneira 

Em toda história do Recife nunca ocorreu este tipo de política pública. Então, a classe 

humilde, mais pobre, menos favorecida socialmente, ela sempre reconheceu o trabalho da 

secretaria, sempre foi grata pelo simples fato de que ela ama seu animal e seu animal nunca 

havia recebido essas políticas públicas [...] (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Esse programa [referindo-se ao HVR] que eu tô participando hoje [...] para mim é novidade, 

entendeu? São coisas que estão sendo inovadas (P01-REC, entrevista 19/03/2018). 

[...] o hospital público na cidade de Recife, que eu acho que é pioneiro aqui, eu acho que as 

cidades não têm hospital público, ele deve ser o pioneiro (P03-REC, entrevista 31/08/2018). 

Totalmente nova, não existe, inclusive, em muitos lugares nem conhece. Inclusive, aqui no Recife 

que a gente tem a sorte de ter, muita gente nem conhece, nem sabe que existe, perde o animal por 

não saber que tem um local que pode levar gratuitamente (P05-REC, entrevista 17/09/2018). 

Esse hospital é a primeira iniciativa, que eu saiba; só conheço essa. Talvez seja porque eu não 

conheça, mas eu não sabia que tinha não; eu acho que não. É um fato novo esse hospital, ele é 

recente. (P07-REC, entrevista 17/10/2018). 

A grande maioria ver isso, sim, como uma coisa nova, e a grande – grande maioria nem conhece 

e nem alcança o que seja políticas públicas para animais (P06-REC, entrevista 18/09/2018). 

É uma novidade porque ninguém tinha isso aqui (T13-REC, entrevista 17/10/2018). 

É novidade, principalmente aqui em Recife (T14-REC, entrevista 16/10/2018). 

Animal 

como um 

sujeito de 

direitos 

As políticas nunca tinham visto um animal como um ser. Só viam como um bem. As políticas 

públicas não estavam voltadas diretamente para o bem-estar, para saúde dos animais. Eram 

envolvidas no contexto de meio ambiente. Hoje tem separado: meio ambiente e causa animal 

(AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

Direitos dos animais é uma expressão que eu fiz questão de ratificar, como advogado e como 

jurista inclusive. Os animais não são só objetos, são titulares de direitos. Onde eu ia, eu 

falava isso. É o novo paradigma. Comparada a um tempo atrás, a gente estar no alvorecer, 

com um novo paradigma jurídico (AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Essa pressão da sociedade para que a visão com o animal fosse uma visão diferenciada, já de 

respeito como um ser vivo de direito, entende? (AP03-REC, entrevista 21/03/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 
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Por meio da análise dos trechos, é possível concluir que todos os atores públicos 

assumem o animal como um sujeito de direito. Essa nova compreensão influenciou mais na 

adoção das políticas para cães e gatos do que o fato de ser pioneiro. 

 O planejamento das políticas para cães e gatos em Recife fez com que fosse possível 

adotá-las de modo organizado, estabelecendo regras e planejando sua melhora quando 

necessário. O planejamento influenciou a adoção das políticas, permitindo ao gestor perceber 

a melhor forma de atender os usuários e esse planejamento também é percebido pelo próprio 

usuário que entende que as regras planejadas organizam melhor a prestação do serviço, como 

é possível inferir a partir dos trechos apresentados no Quadro 64. 

 

Quadro 64 – Característica das políticas para cães e gatos do Recife: planejada (continua) 
Planejada Trechos das entrevistas 

Planeja 

como 

organizar 

os 

serviços 

Quando fizemos esse hospital, [...] eu tive a preocupação de ver até os custos, até o algodão que 

é gasto na consulta tá computado. [...] Nós tínhamos a planilha de 2000 dividido por 20 dias. Nós 

temos 100 atendimentos por dia, né isso? Cem! Cinquenta pela manhã, cinquenta à tarde pra três 

consultórios. Dividimos o período. Quanto tempo demoraria a consulta? Estimamos, estipulamos 

aproximadamente 25 minutos. Vai ter consulta que vai demorar 10, vai ter consulta que vai 

demorar 40. Mas a média, a gente estipula em 25 (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

Eu fiz algumas [palestras nas escolas], treinei os servidores da secretaria, capacitei-os para 

irem às escolas. A gente ia e fazia as palestras, distribuía material didático. Então a gente tinha 

essa política pública de educação nas escolas, educação em todas as demais ações da secretaria 

(AP02-REC, entrevista 30/04/2018). 

Vinte e quatro horas antes nós ligamos para esse tutor, confirmando pra ele que será amanhã, 

tal hora, que o animal dele tem que estar em jejum de 12h, que os cuidados pós são assim, 

assim e assim, que ele precisa levar uma roupa cirúrgica para o animal, esses cuidados, essas 

dúvidas e orientações, ele vai ter por telefone (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

Planeja 

como 

melhorar 

os 

serviços 

existentes 

Em outras épocas, você ligava todo dia e ia marcando [referindo-se à castração]. Então, eu tinha 

pessoas que agendaram em janeiro de 2017 e o animal dele estava previsto pra ser castrado em 

dezembro de 2018. [...] Nesse meio tempo, esse animal pode ter sido castrado por qualquer outra 

ação ou o pessoal dele pagou. Esse animal pode não existir mais. O proprietário poderia ter se 

mudado. Então, N fatores fez com que a gente mudasse isso. Hoje você liga sempre no 

começo do mês, nos primeiros 5 dias e ele vai agendar sempre pra esse mês. Se você ligou 

em agosto, as suas cirurgias todas serão em agosto. Então isso melhorou bastante, tanto o 

controle como para a própria população. Dá pra ele se programar naquele período bem 

curto (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

Da última vez que eu tentei marcar, há 1 ano atrás, era tipo assim: eu ligava fevereiro e só tinha 

para o final do ano. Aqui (HVR) eu já acho mais organizado, porque você liga para marcar no 

mês seguinte, liga para marcar em um mês próximo, sabe? Eu acho mais organizado (P02-

REC, entrevista 19/03/2018). 

Para marcar consulta pode ser qualquer dia e para a castração não. É só os primeiros dias do 

mês, aí acabam a quantidade de vagas e acabou, não marca mais; e consulta não, pode marcar 

para todos os dias (P05-REC, entrevista 17/09/2018). 

Agora tem uma coisa boa: fazem uma vez só no mês o agendamento [da castração], e 

antigamente eram todos os dias, mas aquele agendamento é feito para as próximas semanas e a 

gente não espera mais 1 ano, porque antigamente a gente esperava 8 meses até 1 ano (P05-REC, 

entrevista 17/09/2018). 

[...] lembro que eu tive duas oportunidades, muito triste, que eu levei duas cachorras resgatadas, e 

uma chegou a ser aberta porque não aparecia a laqueadura, e a doutora Jadiel disse para mim: “olha 

[...] ela tá laqueada, já foi castrada”; e a outra eles começaram a fazer um pré, logo no começo 

não tinha um pré. Aí depois começou a ficar mais criterioso: não podia ter carrapato, não 

podia tá com pulga. E aí nessa avaliação eles detectavam as vezes que as cadelas que foram 

resgatadas já tinham sido laqueadas, por conta da cicatriz [...] (P03-REC, entrevista 31/08/2018). 
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Quadro 64 – Característica das políticas para cães e gatos do Recife: planejada (conclusão) 
Planejada Trechos das entrevistas 

Estabelece 

regras 

Aí tem um questionário pra entrevista onde participa uma pessoa da secretaria, o protetor e o 

adotante. Questões como: se já tem animal, se é casa ou apartamento... Isso evita que a pessoa 

faça uma adoção por impulso e no outro dia, ele não queira mais o animal e queira devolver 

(AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

O animal chegou lá e foi passado por uma consulta prévia. Se tiver no cio, ele não entra na cirurgia. 

Se ele tiver qualquer alteração de pele, por exemplo, ele tem uma sarna, tem um fungo, ele não vai 

entrar. Muitas vezes o pessoal pergunta, mas só por causa de um problema de pele? Vê só! Ele vai se 

coçar, vai arrancar os pontos, então, não entra (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

Eu sei que para marcar castração aqui, a gente marca, sendo um CPF marca para 1 animal. 

Muitas vezes para conseguir castrar, por exemplo, eu não tenho fêmea para castrar, mas tenho 

vários machos, aí o que a gente criou na cabeça? Se eu quiser castrar tudo de uma vez, ou tudo 

no mesmo mês, aí eu vou ter que chamar o vizinho, meu namorado, minha mãe, juntar CPF de 

vários amigos que se proponham a vir no dia para fazer isso (P02-REC, entrevista 19/03/2018). 

Mas se tem problema de pele, tá muito cheio de carrapato, eles recusam. Eles fazem 

perguntas prévias sobre o animal, se ele se alimenta bem, se tem acontecido alguma coisa 

estranha, isso para poder entrar na sala de cirurgia. E quando eles têm doença do carrapato, aí a 

medicação que vem na receita além do antibiótico e do analgésico, aí eles mandam fazer um 

tratamento com doxiclina (P07-REC, entrevista 17/10/2018). 

Tem que comprovar que é de Recife. Tem que trazer identidade, CPF e comprovante de 

residência; na hora de marcar e quando chega aqui na hora tem que comprovar. É bem rígido, só 

atende pessoas que forem de Recife (P07-REC, entrevista 17/10/2018). 

Através de e-mail, era adocao999@prefeitura... Alguma coisa assim. Chegava pelo meu e-mail, 

que eu já era cadastrada, e a gente respondia quantos animais iam, quantas fêmeas e quantos 

machos, e tinha que levar a carteira de vacinação. Eles faziam lá umas gaiolinhas, era bem 

organizada as feiras de Rodrigo, muito bem organizadas, muito, muito boas; com ventiladores, 

tinha o pessoal que fazia a triagem dos animais que chegavam, depois botavam umas fitinhas 

coloridas – a fêmea era rosa, o macho era azul; e tinha o setor que também preenchia os 

termos de adoção. Muito boa, as feiras dele eram muito boas, não tem o que dizer das feiras 

dele não (P03-REC, entrevista 31/08/2018). 

Minha esposa é daqui de Recife, ela ligou, conversou tudinho, e a gente trouxe comprovante 

de residência. Trouxe tudinho o que eles pediram (T11-REC, entrevista 16/10/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 

 

Nos trechos do Quadro 64, os entrevistados falaram sobre várias políticas em que o 

planejamento se fez necessário para adoção e mesmo depois de adotada para a melhoria do 

serviço. AP01-REC explica como foi planejado o atendimento no HVR e como são dadas as 

orientações aos tutores que marcaram castração dos seus animais. AP02-REC explica também 

a importância de capacitar os funcionários da SEDA-REC que dariam as palestras nas escolas. 

Ou seja, esses trechos revelam que as políticas eram planejadas para serem implementadas.  

 Depois de adotadas, algumas atividades precisaram ser replanejadas para que as 

políticas se tornassem mais eficientes. Um exemplo é a política de esterilização, pois depois 

que o tutor ou protetor marcava a esterilização, era necessário aguardar um longo tempo de 

espera para o animal ser esterilizado. Tanto AP01-REC falou da necessidade de reduzir esse 

tempo como os protetores confirmaram essa informação. Outro exemplo também é que os 

animais esterilizados passam hoje por uma avaliação clínica mais responsiva, o que não 

ocorria nos primeiros anos e levou uma cadela resgata já esterilizada ser aberta para o 
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procedimento cirúrgico. Enfim, a política inovadora não é estanque. Sua adoção não significa 

que ela não seja passível de alteração. 

 Algumas regras também foram mencionadas no sentido de organizar os serviços como 

esterilização e feiras de adoções. Todos esses exemplos permitem inferir que as políticas para cães 

e gatos são frutos de planejamento, o qual influencia a adoção da política de modo mais seguro. 

 Em relação à tecnologia e se ela se constitui como um elemento que influencia a 

adoção de políticas, não foi possível inferir esse relacionamento positivo. Foi possível apenas 

perceber que em Recife foi utilizada a microchipagem, mas apenas um ator público falou 

sobre isso, como é possível observar a seguir. 

  

Isso é um microchip. Ele tá dentro desse aplicador. Esse microchip [...], ele é 

inoculado na parte subcutânea, abaixo da pele e aqui vai ter esses códigos de barra, 

onde você no computador, você vai digitar todos os dados do animal: nome, idade, 

proprietário, se foi vacinado, quando ele fez a cirurgia. Então, na próxima vez que 

esse animal vir e for passar pela campanha de vacinação ou for atendido em outro 

veterinário... porque esse microchip é universal. A leitura dele não é só da 

Prefeitura. Qualquer veterinário que tiver uma leitora com microchip vai ler e vai 

ver os dados dele. Ele só tem que tá interligado com o banco da prefeitura (AP01-

REC, entrevista 21/03/2018, grifo nosso). 

  

 Em outro momento da entrevista AP01-REC disse que a inoculação com o microchip 

só ocorria caso fosse desejo do tutor. Talvez esta tenha sido a característica mais tecnológica, 

mas certamente não influenciou a adoção das políticas, pois elas não foram adotadas com a 

intenção de microchipar os animais. Não houve nenhum protetor ou tutor que tenha dito que 

tinha por intenção microchipar seus animais que estavam aguardando atendimento no HVR. 

 Foi observada que as palestras nas escolas buscavam interagir com as crianças e que as 

políticas de adoção buscavam interagir com os protetores, podendo estes se inscrever por e-mail 

para disponibilizar os animais resgatados para adoção. Assim, a interação foi uma característica 

presente nas políticas educativas e de adoção de animais do Recife, conforme o Quadro 65. 

 

Quadro 65 – Característica das políticas para cães e gatos do Recife: interativa 
Interativa Trechos das entrevistas 

Interação 

com as 

crianças 

Hoje eu já demoro mais a ir, mas eu tenho duas pessoas aqui que vão às escolas. Todas as 

escolas municipais de Recife foram contempladas já. [...] Só não foi feito pras creches porque aí 

as crianças são muito pequenas. Mas, todas as escolas municipais foram contempladas. E agora 

nós estamos fazendo todas as escolas estaduais. Algumas escolas particulares já também 

demonstraram interesse. E nós estamos adaptando aí nosso efetivo para que possa ir pra todas 

elas (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

Interação 

com os 

protetores 

A gente geralmente telefona pra eles [CVA] que é da prefeitura e os outros que a gente já 

conhece, os protetores, e coloca na mídia. Eles têm um e-mail pra se cadastrar, onde eles vão 

preencher um questionário e a gente já responde dizendo que a inscrição dele foi realizada com 

sucesso (AP01-REC, entrevista 21/03/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018, grifo nosso). 
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A interação foi vista como uma característica que influenciou a adoção de políticas 

como as palestras educativas e as feiras de adoção pela prefeitura. O interesse era que por 

meio da interação com as crianças fosse possível informá-las sobre posse responsável, maus-

tratos e outros temas referentes aos animais domésticos. Da mesma forma, as feiras de adoção 

aproximavam a SEDA-REC dos protetores para disponibilizar os animais resgatados para 

adoção. 

 

6.4 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 As políticas para cães e gatos foram ofertadas em Porto Alegre e em Recife 

principalmente com o advento das secretarias dos animais, ou seja, da SEDA-POA e da 

SEDA-REC. Antes da criação dessas secretarias, em ambos os municípios as políticas para 

cães e gatos eram de responsabilidade das secretarias de saúde e tinham por intuito a 

promoção da saúde humana.  

 Em Porto Alegre, os animais sob responsabilidade do setor de zoonoses da Secretaria 

de Saúde passaram a ser responsabilidade da COMPPAD, posteriormente da SEDA-POA e 

atualmente da SMAMS, por meio da CDA. Em Recife, continua existindo animais sob 

responsabilidade do CVA e as políticas de saúde e bem-estar animal são implementadas pela 

SEDA-REC, que não possui animais tutelados. 

 Nesses dois municípios, observa-se que os eventos críticos foram essenciais para 

construção de uma trajetória que resultasse nas secretarias dos direitos dos animais. Por meio 

da abordagem de DT foi possível identificar que as políticas de saúde e bem-estar de cães e 

gatos possuíram dispositivos legais anteriores que foram determinantes à criação das 

secretarias. Conforme já explicaram Garud e Karnøe (2000), as novidades possuem 

antecedentes históricos, ou seja, a ideia de políticas para cães e gatos não foi absorvida pelos 

municípios de uma hora pra outra.  

 Os eventos críticos determinantes para que Porto Alegre e Recife investissem nas 

políticas foram analisados nesta tese por meio dos dispositivos legais, ou seja, leis e decretos 

que tornaram obrigação do poder público adotar as políticas. Ao se analisar os eventos críticos 

que criaram essa nova trajetória, ganha destaque o papel da legislação de proteção aos animais 

domésticos. Em Porto Alegre, a lei responsável por criar essa nova trajetória foi a Lei 

Municipal nº 9.945/2006, que instituiu o Programa de Proteção aos Animais Domésticos no 

município de Porto Alegre. Em Recife, foi a Lei Estadual nº 14.139/2010, que dispõe sobre o 

controle de reprodução e regulamentação da vida de cães e gatos de Pernambuco; e o Decreto 



194 

nº 26.908/2013 que vincula à Secretaria de Governo e Participação Social do Recife a SEDA-

REC. 

 Essas duas leis e o decreto demarcaram e criaram um novo caminho das políticas para 

cães e gatos nos municípios. Os eventos que viriam depois delas continuaram na mesma 

trajetória em Recife até o presente momento. Porém, em Porto Alegre, a atual gestão 

dissolveu a SEDA-POA, criando uma nova trajetória e colocando as políticas para cães e 

gatos subordinadas à SMAMS. As ideias foram plantadas e cultivadas ao longo do tempo e no 

caso de Porto Alegre este processo histórico foi mais sólido do que no caso do Recife quando 

se avalia os dispositivos legais que foram elaborados desde a gestão de José Fogaça (PPS). 

Ademais, neste município, apesar das mudanças de gestão que ocasionaram inicialmente 

progresso e atualmente retrocesso dessas políticas, elas sobrevivem há três gestões do 

executivo: José Fogaça (PPS), José Fortunati (PDT) e Nelson Marchezan (PSDB).  

 Em Recife, esse processo histórico é limitado apenas à gestão de Geraldo Júlio e não 

foi encontrada uma legislação municipal consistente anterior à criação da SEDA-REC, o que 

torna sua criação frágil quando comparada ao caso de Porto Alegre. A SEDA-REC nasceu 

como secretaria subordinada à Secretaria de Governo e Participação Social, ou seja, sem 

autonomia como as demais secretarias e sem orçamento destinado exclusivamente a ela. 

 Importante salientar que a criação da trajetória não pode ser dissociada dos atores 

públicos que abriram os caminhos. Na CT, segundo Bittencourt e Oliveira (2014), o ator 

social se destaca por inovar e quebrar paradigmas. Em Porto Alegre, muito se deve a empatia 

do prefeito José Fogaça (PPS) e do prefeito José Fortunati (PDT), que se tornaria responsável 

por dar continuidade ao caminho iniciado pelo primeiro, inclusive superá-lo em termos de 

serviços oferecidos para cães e gatos no município. Reflexão similar cabe a Recife, onde as 

políticas para cães e gatos ganharam visibilidade no governo de Geraldo Júlio. 

 Portanto, percebeu-se com a análise dos dados que a CT tem forte relação com as 

predisposições dos atores públicos. Até mesmo no caso de descontinuar uma inovação, 

criando uma nova trajetória como no caso de Nelson Marchezan (PSDB), pode-se ver um 

relacionamento intrínseco entre a CT e as predisposições dos atores públicos. Essas 

predisposições ficarão mais claras a seguir. 

 Sejam os eventos críticos atos do legislativo ou do executivo, a adoção de políticas 

para cães e gatos é sensível ao gestor que está à frente da prefeitura. Portanto, o processo de 

inovação é compreendido em profundidade quando se usam as duas abordagens, algo que é 

amplamente defendido por Bittencourt e Oliveira (2014). Mesmo com status de secretaria, 

com recursos próprios para as políticas e com demanda pelos serviços, a SEDA-POA foi 
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transformada em algo com menor poder hierárquico. Já em Recife, mesmo como secretaria 

subordinada, sem recursos próprios, a SEDA-REC permanece. Ou seja, atribui-se a adoção 

dessas políticas em grande parte às predisposições dos atores públicos.  

 Em relação aos problemas que causavam transtornos aos animais e/ou às pessoas, os 

dois municípios apresentaram problemas semelhantes que influenciaram a adoção de 

políticas, tais como: eliminação da vida de cães saudáveis; zoonoses que representassem 

riscos à saúde humana e a de outros animais; superpopulação de animais de rua; e posse 

irresponsável. Sobre essa percepção comum, importante resgatar Subirats et al. (2010) que 

afirmam que os problemas são construções coletivas e fruto das representações que os atores 

fazem de uma situação. 

 No caso dos dois municípios, há de se concordar que os problemas se repetem para os 

vários tipos de entrevistados. A diferença é que em Porto Alegre os acumuladores de animais 

também foram considerados um problema e a SEDA-POA trabalhou em parceria com outros 

órgãos com o intuito de tirar os animais dessas pessoas, vaciná-los, esterilizá-los e colocá-los 

para adoção ao mesmo tempo em que o apoio psicológico era oferecido aos mesmos.  

 Essa problematização dos fenômenos sociais, como explicam Muller e Surel (2002), é 

condição necessária para a gênese de uma política. Os problemas apontados traziam prejuízo 

às pessoas e aos animais, justificando nos dois municípios a adoção de políticas de 

esterilização e educação humanitária. Observa-se que há uma construção similar nos 

argumentos dos entrevistados dos dois municípios de que a solução para esses problemas 

cabia ao poder público, como explicam Subirats et al. (2010) ao falar que o problema se torna 

um problema político quando a solução cabe ao poder público. 

 Além dos problemas similares, os entrevistados de ambos os municípios apontaram 

necessidades similares para justificar a adoção de políticas para cães e gatos. Como Bekkers, 

Edelenbos e Steiyn (2011) explicaram, a necessidade de inovação motiva a busca por coisas 

novas, sejam ideias, tecnologias, processos etc. Como abordado na descrição dos dados, um 

conjunto de necessidades foram apontadas e levaram à adoção de políticas inovadoras. 

 Havia uma necessidade, por exemplo, de que os cães e gatos possuíssem políticas 

diferentes daquelas praticadas pelas secretarias de saúde. Portanto, existia uma necessidade de 

mudança, o que leva à inovação como explicado por Spink (2003a, 2003b, 2006) quando fala 

sobre mudar para algo que seja percebido como novo ou como explicam Vries, Bekkers e 

Tummers (2016) quando falam da necessidade de descontinuar uma prática passada. Portanto, 

essa necessidade levou a criação de um órgão específico para criar e implementar políticas 
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destinadas a saúde, proteção e bem-estar desses animais, o que resultou inicialmente na 

COMPPAD em Porto Alegre e na SEDA-REC em Recife.  

 A condição socioeconômica de tutores carentes, o trabalho voluntário dos protetores e 

a condição de saúde e bem-estar dos próprios animais também foram necessidades levadas em 

consideração para adoção de políticas públicas. Uma diferença importante é que em Porto 

Alegre o trabalho realizado pelos protetores teve um reconhecimento maior do que em Recife 

haja vista as políticas que foram adotadas contando com a participação ativa desses atores na 

implementação das políticas, como o BrechoCão e o atendimento mensal para os animais 

resgatados. Tanto se confirma que essa necessidade foi importante em Porto Alegre que 

mesmo com as mudanças de prefeitos, tais políticas permaneceram.  

 Já em Recife as políticas para os protetores foram adotadas na gestão do secretário 

Rodrigo Vidal, mas descontinuadas com a mudança de gestão da secretaria. Ou seja, as 

necessidades de adotar políticas específicas para os protetores também é reflexo do 

relacionamento do secretário com os animais, pois Rodrigo Vidal tinha atuação na causa 

animal anteriormente à ocupação no cargo. Na gestão seguinte de Robson Melo, que tem 

formação em medicina veterinária e não possui histórico na causa animal, não interessa se o 

animal é tutelado por uma pessoa comum ou protetor, mas sim a condição de saúde do 

animal. Cabe enfatizar que as necessidades dos protetores do Recife são as mesmas dos 

protetores de Porto Alegre, mas que estes foram empoderados para atuarem ativamente na 

implementação das políticas. 

 Outra necessidade que levou à adoção de políticas foi o reconhecimento por parte da 

gestão de que é preciso se atualizar em relação às mudanças que a própria sociedade tem 

passado, como o fato de os animais conviverem mais com as pessoas e até mesmo serem 

considerados como membros da família. Essa nova realidade se impõe ao setor público, pois 

as pessoas passam a entender que cabe ao estado oferecer políticas públicas para os animais, o 

que pode ser visto como uma inovação conceitual no sentido em que foi explicado por Vries, 

Bekkers e Tummers (2016). Ou seja, torna-se necessário atualizar o próprio setor público 

sobre essas novas questões e mudar o comportamento dos atores sobre isso. 

 Mesmo diante dos problemas e necessidades, políticas públicas só são adotadas 

quando o tema passa a compor a agenda. Subirats (1992) explica que se o problema se 

conecta com valores da moda, como tem sido atualmente visto na sociedade a questão dos 

direitos dos animais, há chances de compor a agenda política. Para Muller e Surel (2002), as 

condições para a gênese da ação pública é a entrada do problema na agenda.  
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 Viu-se que em Porto Alegre, a oferta política e a antecipação interna possibilitaram 

que o tema ganhasse status para compor a agenda. Pode-se afirmar que nas quatro gestões em 

que ficaram na prefeitura, do início de 2005 ao final de 2016, José Fogaça e José Fortunati 

abriram espaço na agenda política do município para colocar a questão dos animais 

domésticos, como ficou evidente com o avanço da legislação em prol dos animais, os decretos 

regulamentadores e as atividades desenvolvidas nessas gestões.  

 Portanto, a oferta de políticas ocorreu, em sua maioria, graças a esses atores públicos 

que tomaram a iniciativa, corroborando o que explicaram Subirats et al. (2010), sobre a 

definição de questões públicas pelos atores. Também houve antecipação interna, uma vez que 

esses prefeitos sabiam que essas políticas nunca haviam sido oferecidas pela prefeitura de 

Porto Alegre e resolveram trabalhar o tema, se antecipando por conhecer as políticas vigentes 

como falaram Subirats et al. (2010).  

 Em Recife, houve mobilização da causa animal por meio do evento Crueldade Nunca 

Mais para chamar atenção do poder público e da sociedade para a questão dos animais. O 

processo de mobilização da sociedade civil organizada influenciou a adoção de políticas para 

cães e gatos em Recife, pois deu visibilidade a um candidato da causa animal que concorreu a 

vereador em 2012 e foi eleito. Portanto, essa mobilização foi fundamental para atrair a 

atenção da sociedade civil e dos políticos para o problema de diferentes animais, mas 

principalmente dos cães e gatos. Nesse processo de mobilização, entende-se que houve uma 

cobrança de que o poder público respondesse aos problemas levantados, como explicaram 

Subirats et al. (2010) ao descrever esse processo. 

 Com a eleição do candidato Rodrigo Vidal como vereador que representa a causa 

animal, a gestão do prefeito Geraldo Júlio decide convidá-lo para o cargo de secretário. 

Somente a partir daí pode-se falar de oferta política. Como afirmam Subirats et al. (2010), no 

caso da oferta política, a definição dessa agenda é estabelecida por atores públicos sem 

necessariamente precisar existir uma reação externa, como foi a mobilização. A mobilização 

por si mesma não garantiu a entrada do tema na agenda. Mas, a mobilização de 2012 

juntamente com a eleição de um candidato da causa animal foram determinantes para entrada 

do tema na agenda, o que por sua vez foi essencial para adoção de políticas para cães e gatos. 

 As barreiras à adoção de políticas para cães e gatos apontadas nos dois municípios 

possuem em comum: o orçamento, a resistência da sociedade e a falta de apoio político. Em 

relação ao orçamento, foi possível inferir das falas dos entrevistados que alguns atores 

públicos e mesmo parte da sociedade veem como um gasto investir em políticas públicas para 

cães e gatos quando há outras políticas necessárias à população. A resistência da sociedade e a 
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falta de apoio político também foram apresentadas de modo similar, ou seja, algumas pessoas 

e atores públicos preferem que o recurso público seja utilizado para serviços que priorizem a 

população. Esses resultados corroboram o que Brandão (2012) encontrou em seu estudo sobre 

as barreiras à inovação no setor público no contexto brasileiro, ou seja, os recursos 

orçamentários limitados e a resistência da sociedade; e o que Damanpour e Schneider (2008) 

afirmaram ser barreiras, como o financiamento insuficiente e a necessidade de apoio público. 

 Barreiras específicas ao município de Porto Alegre foram a omissão do poder público, 

a legislação e os conflitos pessoais e profissionais. A omissão dos três poderes foi citada e 

justificada pelo especismo, ou seja, o poder público preocupa-se com alguns animais, como os 

selvagens e exóticos, em detrimento de outros, como os cães e gatos. Aliado a isso, citou-se a  

lei 9.605/1998 que não incluiria devidamente os animais domésticos. Para Bueno (2015) e 

para Brandão (2013), a legislação pode funcionar como uma barreira à inovação, o que foi 

observado nesse caso. 

 Interessante ressaltar que a mudança na gestão municipal foi vista como uma barreira 

à continuidade das políticas em Porto Alegre. Os trechos das entrevistas revelaram como o 

atual prefeito Nelson Marchezan foi uma barreira a continuidade da SEDA-POA por falta de 

interesse do seu governo. Isso resultou na descontinuidade de algumas políticas adotadas na 

gestão de José Fortunati. Sobre esta barreira, Farah (1997) já havia explicado que a 

descontinuidade administrativa pode trazer como consequência a também descontinuidade da 

inovação. Já Brandão (2012) mencionou em seus estudos a rotatividade de dirigentes como 

uma barreira. 

  Em Recife, foi mencionado como uma barreira à adoção de políticas para cães e gatos 

definir o que é atribuição de cada órgão da prefeitura, pois sem essa delimitação é difícil para 

os próprios órgãos saber o que fica sob sua responsabilidade. Há trechos de entrevistas que 

foram citados nas seções anteriores e que revelam a necessidade de definir os limites do CVA 

e da SEDA-REC para esclarecer o que é a competência de cada um nas políticas para cães e 

gatos.  

 Infere-se que isso ocorra porque antes da SEDA-REC, o CVA planejou um programa 

de esterilização de cães e gatos, mas não foi implementado; sempre ofereceu à população 

atendimento veterinário de segunda a sexta na parte da manhã; cedeu a estrutura da clínica do 

CVA pra SEDA-REC atuar enquanto o HVR era construído; e possui animais tutelados que 

vez ou outra vão para as feiras de adoção da SEDA-REC. Ou seja, existiram momentos que 

essas atividades se misturaram e essa articulação mal organizada do ponto de vista de um dos 

atores públicos gerou uma barreira que já havia sida mencionada por Brandão (2012) e por 
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Bueno (2015) como a dificuldade de articulação entre os setores e entre os agentes, como se 

pode inferir do trecho: 

 

Ela [a SEDA-REC] tava aqui, mas era uma coisa independente, tava só usando as 

instalações cedidas. Não quer dizer que não haja alguma integração. Por exemplo, 

quando a gente precisa de algum serviço que a SEDA pode disponibilizar para um 

animal que está sob nossa guarda. Mesmo assim, não é tão simples. Porque nem 

sempre eles têm também disponibilidade. Por exemplo, animal que chega aqui, o 

que é muito comum, que não é nosso papel... Mas, ir buscar animais atropelados. 

Esse papel é exclusivamente da SEDA já que ela existe e não é de um centro de 

zoonoses. Mas, como eles não têm uma estrutura física como nós temos, termina 

vindo pra cá, atropelado. E o que é que a gente vai fazer? A gente não tem raio x, 

não tem como fazer, não tem material para colocar um pino se tivesse um raio x. [...] 

como é que a gente leva um animal pra SEDA pra fazer uma cirurgia? (AP03-REC, 

entrevista 21/03/2018, grifo nosso). 

 

 Importante observar que essa barreira, ou seja, a delimitação das atribuições de cada 

órgão, não ocorreu em Porto Alegre uma vez que a própria estrutura física do setor de 

zoonoses da Secretaria de Saúde, onde ficavam os animais retirados da rua, foi absorvida pela 

COMPPAD e posteriormente pela SEDA-POA. Com isso, os animais tutelados pela 

Secretaria de Saúde passaram a ser tutelados pela SEDA-POA.  

 O desconhecimento das políticas também foi uma barreira apontada para adoção de 

políticas em Recife. Para um dos atores públicos, os protetores e a classe média desconhecem 

a realidade das políticas públicas; e para alguns protetores, os gestores desconhecem a 

realidade da causa animal. Na primeira situação, há cobranças, principalmente por parte da 

sociedade, para que o poder público resolva a questão dos animais criando abrigos 

municipais. Na outra situação, os gestores cometeriam erros por não compreender a realidade 

dos animais. Mesmo que os entrevistados tenham apontadas essas barreiras nos dois casos, 

elas não foram impeditivas da adoção de políticas.  

 Como indutores comuns, podem-se citar a legislação, o apoio do prefeito e o 

orçamento, todos esses encontrados nos estudos de Brandão (2012). Em Porto Alegre, 

percebe-se que desde a gestão do prefeito José Fogaça, leis e decretos regulamentavam o 

Programa de Proteção aos Animais Domésticos. Na gestão de José Fortunati essa legislação 

foi aperfeiçoada com o intuito de normatizar tudo que o município deveria fazer em termos de 

políticas para cães e gatos. Já em Recife, a legislação foi importante para se pensar políticas 

alternativas ao extermínio, que funcionava como uma política de controle populacional. Uma 

vez que o município não podia eliminar os animais devido à Lei Estadual nº 14.139/2010, a 

esterilização passou a ser a política adotada. 
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 O apoio dos prefeitos José Fogaça, José Fortunati e Geraldo Júlio impulsionaram as 

adoções de políticas pelos municípios. No caso do Recife em especial, a SEDA-REC foi 

criada por meio de um decreto. Obviamente, isso fragiliza suas atividades caso a próxima 

gestão não tenha interesse em investir nessas políticas, mas, por outro lado, mostra o interesse 

do prefeito Geraldo Júlio em agir rápido nessa questão uma vez que a secretaria foi criada no 

início do seu mandato. 

 Quando se compara o orçamento destinado a essas políticas nos dois municípios, 

compreende-se porque em Porto Alegre havia maior alcance e variedade das políticas do que 

em Recife. Comparando-se os dados a partir de 2014, que foi quando a SEDA-REC passou a 

ter um valor orçado, dá para se ter uma ideia da diferença de recursos que poderiam ser 

utilizados pelos gestores para adotar as políticas para cães e gatos, como mostra Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Valor orçado para políticas de cães e gatos em Porto Alegre e Recife 
Ano Porto Alegre Recife 

2012 R$ 3.872.077,00 – 

2013 R$ 4.226.341,00 – 

2014 R$ 8.508.260,00 R$ 2.617.000 

2015 R$ 6.070.281,00 R$    950.000 

2016 R$ 8.369.407,00 R$    350.000 

2017 R$ 3.511.626,00 R$    200.000 

2018 R$ 5.059.712,00 R$    640.000 

Fonte: Porto Alegre (2016), Portal da Transparência da Prefeitura de Porto Alegre (2018) e Recife (2013e, 2014, 

2015, 2016a, 2017a, 2018j). 

  

Ou seja, Porto Alegre teve muito mais orçamento para investir em políticas do que 

Recife. Definitivamente, o orçamento é um elemento importante na adoção de políticas e isso 

se traduz na atuação de Porto Alegre ao longo dos anos, que pode ser mostrada comparando-

se os dados de programas, projetos e ações dessas secretarias. Embora os dados sejam de 

intervalos diferentes, ambos mostram o desempenho dessas secretarias ao longo de cinco 

anos, identificando-se valores discrepantes entre algumas ações semelhantes, como mostra a 

Tabela 18: 

 

Tabela 18 – Quantitativo de programas, projetos e ações em Porto Alegre e Recife 
Programas, projetos e ações Porto Alegre (2011-2016) Recife (2013-2018) 

Palestras nas escolas 19.935 494 

Fiscalizações de maus-tratos 28.618 1.647 

Nº de animais adotados 1.867 924 

Esterilizações 28.816 16.585 

Consultas e cirurgias (com exceção das esterilizações) 27.648 25.805 

Fonte: Porto Alegre (2016, 2018); dados da pesquisa, coletados pela pesquisadora presencialmente na SEDA-

REC, em 20 mar. 2018. 
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 Ainda se percebeu em Porto Alegre como indutores o interesse da primeira dama 

nesse tipo de política e o papel de líder que ela assumiu; enquanto em Recife a qualidade e a 

quantidade de veterinários foram indutores para adotar novas políticas para serem prestadas à 

sociedade, tais como cirurgias de alta complexidade. Alguns desses fatores foram apontados 

por Brandão (2013) em seu trabalho quando apresentou o apoio político e as características da 

liderança como indutores à inovação. 

 Os dados permitiram inferir que as políticas para cães e gatos foram adotadas pelas 

prefeituras, em parte, por influência de atores públicos que possuíam histórico na causa 

animal, conhecimento sobre os problemas dessa causa, relacionamentos com protetores e 

trabalho voluntário anterior ao cargo ocupado na prefeitura. Portanto, as predisposições 

individuais desses atores públicos foram indutores na adoção, como já afirmavam Damanpour 

e Schneider (2008) ao dizer que as características pessoais dos gestores públicos como uma 

atitude pró-inovação desempenham papel fundamental na adoção de uma política inovadora.  

 As predisposições individuais emanaram dos dados e foram classificadas em: 

simpatizantes, quando os atores públicos possuíam empatia pelos cães e gatos; protetores, 

quando os atores públicos resgatavam animais de rua e faziam trabalho voluntário com os 

animais resgatados; e ativistas, quando os atores públicos lutavam pelos direitos dos animais. 

Assim, o que ficou claro é que os atores influenciaram a adoção de políticas voltadas para 

causa animal por este tema também ser fruto de um interesse individual, como já tratava 

Rogers (1983) ao afirmar que a empatia é uma predisposição que explica a adoção de 

inovações. 

 Foi possível concluir a importância que atores como os prefeitos José Fogaça e José 

Fortunati em Porto Alegre, e Geraldo Júlio em Recife tiveram ao simpatizar com a situação 

dos cães e gatos dos seus municípios. Porém, as principais influências foram os primeiros 

secretários das SEDAs, nomeadamente Regina Becker em Porto Alegre e Rodrigo Vidal em 

Recife. Ambos se consideravam e foram considerados pelos protetores como pessoas ligadas 

à causa animal. Com isso, os resultados apontaram que na adoção dessas políticas os prefeitos 

possuíam empatia com a causa animal; a primeira dama Regina Becker e o vereador Rodrigo 

Vidal eram protetores e ativistas, e, portanto, conheciam a realidade de cães e gatos e a 

necessidade de atuação do Poder Público. Ainda nessa questão, há de se lembrar do 

conhecimento que Rodrigo Vidal tinha da existência das políticas para cães e gatos de Porto 

Alegre, pois, como explica Rogers (1983), os atores sociais se expõem a ideias que estão em 

acordo com seu interesse. 
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 Portanto, esses atores sociais, antes de possuírem posições formais nas prefeituras, 

possuíam conhecimento sobre ideias novas que poderiam ser utilizadas para resolver 

problemas antigos, como por exemplo, esterilização e adoção como forma de reduzir a 

quantidade de animais de rua ao invés de eliminação das vidas. Embora a esterilização e a 

adoção não sejam invenções desses atores públicos, o fato de eles enxergarem nessas ideias 

uma forma nova de atender problemas e necessidades dos municípios foi importante para que 

essas políticas fossem adotadas. É possível voltar aqui às interpretações de Rogers (1983) 

sobre o ator social e sua consciência da inovação. Em outras palavras, não é apenas saber que 

existe esterilização e adoção de animais, mais reconhecer nessas alternativas uma forma de 

solucionar problemas. 

 A posição formal que os atores públicos ocuparam dentro das prefeituras de ambos os 

municípios foi um elemento que influenciou a adoção das políticas para cães e gatos. No caso 

da SEDA-POA, o prefeito José Fortunati e a primeira dama Regina Becker, por meio dos 

cargos que ocupavam na prefeitura deram toda visibilidade que a causa animal precisava para 

criar e fortalecer essas políticas. Já em Recife, a vitória de Rodrigo Vidal como vereador 

eleito pela causa animal abriu espaço para o convite pelo Prefeito Geraldo Júlio para criar a 

SEDA-REC. Lewis, Considine e Alexander (2011), por exemplo, explicam que a forma como 

os atores se relacionam com a inovação é também reflexo das posições que ocupam dentro de 

uma estrutura organizacional, pois cada posição formal está embutida de algum poder e de 

acesso a recursos. Neste sentido, era de se esperar que na posição de prefeitos, vereador e 

secretários, juntamente com suas predisposições individuais, esses atores tivessem 

oportunidade de pôr em ação políticas que julgassem necessidades dos municípios. 

 Além dessas posições formais, as redes interpessoais que os atores públicos 

participavam foi uma alternativa para que conhecessem outras experiências de políticas 

voltadas ao bem-estar animal. A participação dos atores em redes mostrou que um bom 

relacionamento entre os atores, além de permitir um fluxo ideias, foi importante para troca de 

experiências quando os atores de Porto Alegre se inspiraram na experiência da SEPDA do Rio 

de Janeiro e os atores públicos do Recife se inspiraram na SEDA-POA. Sobre isso, Bekkers, 

Edelenbos e Steijn (2011) afirmaram que no setor público a qualidade na relação entre os 

atores impacta o processo de inovação, e como este estudo mostrou, na adoção também é 

importante. Já para Lewis, Considine e Alexander (2011), as redes facilitam o intercâmbio de 

informações. 

 Acrescenta-se aqui que no caso de Porto Alegre, o bom diálogo dos atores públicos na 

gestão da secretária Regina Becker com a rede de proteção animal gerou um trabalho de 
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parceria com os protetores, que assumiram o papel de agentes de mudança nas comunidades, 

instruindo os tutores sobre posse responsável e esterilização. Além do contato com a rede de 

proteção, o contato com os empresários, como o Alexandre Grendene, culminou na doação da 

estrutura e de parte do maquinário da USAV.  

 Ao se entrevistar os atores públicos, protetores e tutores, um resgate das características 

das políticas pôde ser realizado em busca de compreender quais influenciaram sua adoção. 

Dito de outro modo, por meio das falas dos entrevistados se buscou compreender quais 

características de inovação foram elementos influenciadores para que os municípios 

adotassem as políticas.  

 O empoderamento dos protetores para que estes participassem da implementação das 

políticas foi um elemento que influenciou a adoção das políticas do BrechoCão e de 

atendimento veterinário em Porto Alegre. Como foi discutido e contrastado na visão dos 

entrevistados, desejava-se que os protetores tivessem, dentro das regras estipuladas pela 

SEDA-POA em edital público, autonomia para prestar assistência aos animais resgatados. 

Com a modalidade BrechoCão, os protetores poderiam ter recursos para custear atendimento 

veterinário e esterilização em clínica particular no dia em que desejassem. Com o atendimento 

veterinário mensal, inicialmente na UMV e a partir de 2018 na USAV, os protetores poderiam 

ter todas as quartas-feiras atendimento e todo mês o agendamento de castrações para os 

animais resgatados. 

 Além dos protetores, o empoderamento dos munícipes também foi um elemento 

importante para adoção de políticas para os animais de rua, pois em qualquer dia que 

chegassem com um animal de rua acidentado ou doente, este animal teria prioridade no 

atendimento veterinário. Vê-se nessas políticas a ideia de empoderamento do cidadão para 

lidar com alguns problemas específicos dos animais, no sentido em que explicou Borins 

(2001) sobre possibilitar aos cidadãos uma forma ativa de lidar com o problema. 

 No caso do Recife, na primeira gestão da SEDA-REC, com Rodrigo Vidal, foi 

garantido esterilizações mensais aos protetores, podendo considerar o empoderamento dos 

protetores como um elemento que influenciou a adoção dessas políticas de esterilização para 

animais resgatados. Mas, essa política de esterilização parecia funcionar de um modo 

fragilizado, sem editais de cadastro de protetores e mais no âmbito das relações interpessoais. 

Com a mudança de gestão, as políticas de esterilizações para animais resgatados por 

protetores deixaram de existir e o atendimento que eles podem contar atualmente é o mesmo 

que a população geral. Logo, em Recife, a característica do empoderamento foi levada em 

conta na gestão de Rodrigo Vidal e ignorada na gestão de Robson Melo. De todo modo, 
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pensando no empoderamento dos protetores, na primeira gestão, essa característica 

influenciou a adoção da política de esterilização para os animais resgatados. 

 A segunda característica ou elemento que influenciou a adoção de políticas pra cães e 

gatos nos dois municípios foi o contexto. Em Porto Alegre, por exemplo, políticas como o 

ônibus que fazia castração nas vilas (castramóvel) e o ônibus que fazia o transporte de animais 

das vilas para serem castrados na UMV foram políticas adotadas especificamente para as 

comunidades carentes. Em sua maioria, os tutores carentes não possuem transporte para levar 

os seus animais para serem castrados. Assim, a alternativa era que os castramóveis chegassem 

até às vilas e que os animais das vilas chegassem até a UMV da SEDA-POA por meio do 

ônibus que foi projetado exclusivamente para transportar os animais. 

 De modo semelhante, em Recife também se pensou nos animais das comunidades 

carentes e os veterinários foram levados até os bairros para atendê-los por meio da política 

“Veterinários nos Bairros”. Diferentemente de Porto Alegre, não há castramóveis e, portanto, 

os animais não são esterilizados na própria comunidade. Também se adotou a política de 

transportar os animais carentes para esterilização na gestão de Rodrigo Vidal, mas não foi 

projetado um ônibus para esse transporte como em Porto Alegre. Um dos atores públicos 

falou que o HVR priorizou oferecer cirurgias de alta complexidade, como ortopédicas e 

oncológicas, além das esterilizações, devido ao alto custo para a população. Ou seja, pensou-

se em oferecer as cirurgias mais caras e que o tutor não tivesse condições de pagar. 

 Como tratado por Rogers (1983), Koch e Hauknes (2005), Jacobi e Pinho (2006) e 

Farah (2008b), a inovação leva em consideração as particularidades de um contexto. Então, 

nos municípios em análise, o contexto influenciou a adoção de políticas de esterilização, 

castramóvel, transporte e Veterinários nos Bairros, pois foram políticas pensadas para atender 

as especificidades das comunidades carentes.  

 Outra característica que influenciou a adoção de políticas em ambos os municípios foi 

a disseminação. Em Porto Alegre, os atores públicos consideravam a SEDA-POA como a 

segunda secretaria do Brasil. A primeira, na percepção deles, foi a SEPDA no Rio de Janeiro 

que disponibilizou seu projeto para ser adaptado por Porto Alegre, segundo um dos atores 

públicos. Em Recife, dois atores públicos afirmaram que a SEDA-REC é a terceira secretaria 

do Brasil e que o primeiro secretário, o Rodrigo Vidal, foi conhecer o trabalho da SEDA-

POA. Um dos entrevistados do Recife, o AP02-REC, falou inclusive que a ideia de adotar o 

mesmo nome da secretaria de Porto Alegre foi com a intenção que isso incentivasse outros 

municípios do Brasil a padronizar o nome SEDA. Como bem lembra autores como Rogers 

(1983), Farah (2008b), Spink (2003b) e Boehmke et al. (2016), uma política pública 
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inovadora se caracteriza por possuir potencial para se disseminar para outras localidades e 

isso foi visto nos casos estudados.  

 Assim, por meio das experiências de outros municípios, tanto Porto Alegre quanto 

Recife puderam analisar as políticas implementadas para os cães e gatos e readequar o que 

fosse de seu interesse ao contexto. No caso do Recife, observa-se que na primeira gestão da 

secretaria, a política de esterilização para os animais dos protetores funcionava de forma 

parecida com a de Porto Alegre, ou seja, garantindo mensalmente castrações aos animais 

resgatados. O transporte dos animais de pessoas carentes também lembra o transporte que era 

feito pelo ônibus Bicho Amigo da SEDA-POA. Assim também acontece quando se analisa as 

palestras educativas que Recife iniciou em 2013 e POA em 2011. Com o que foi dito 

anteriormente, pode-se afirmar que houve reinvenção de algumas políticas, conforme já falava 

Rogers (1983). Ou seja, ao longo do processo de adoção, as inovações são reinventadas para 

se adequar ao contexto. 

 Outro elemento comum aos dois municípios é que ambos buscaram abordar as 

políticas para cães e gatos por diferentes perspectivas, ou seja, tendo uma compreensão 

sistêmica dos problemas. Essa compreensão sistêmica trata-se característica holística tal qual 

explicado por Borins (2001). Essa característica fica evidente quando se observa as falas dos 

entrevistados que contemplam políticas de adoção, de educação humanitária, de atendimento 

veterinário e de fiscalização de maus-tratos. Os entrevistados, particularmente os atores 

públicos, falaram da importância da educação alinhada com outros temas como a saúde, a 

adoção, a posse responsável e os maus-tratos. As palestras educativas, por exemplo, tinham a 

pretensão de informar e sensibilizar para as políticas de esterilização, de adoção, de meio 

ambiente, de saúde etc.  

 Mais um elemento que favoreceu a adoção de políticas para cães e gatos foi o 

compartilhamento de ações, principalmente no caso de Porto Alegre. Foi devido ao 

compartilhamento com instituições do setor público e do setor privado que ações, serviços e a 

própria estrutura da USAV puderam ser oferecidos aos animais e seus tutores. Em Recife, 

essa característica de compartilhamento foi vista de forma mais tímida quando comparada a 

Porto Alegre. Houve o compartilhamento com os shoppings para realização de feiras de 

adoção e com o CVA para que veterinários da SEDA-REC pudessem usar a estrutura para 

atendimento clínico e cirúrgico já que o HVR não existia. Esse compartilhamento de ações foi 

mencionado por Farah (1997) quando explicou que as iniciativas inovadoras envolviam 

diferentes tipos de relações entre o poder público e os cidadãos, o poder público e o setor 

privado e entre os próprios setores do poder público. 
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 Os dados também revelaram que o fato de o animal ser tratado como um sujeito de 

direitos e o pioneirismo dos municípios em oferecer as políticas para cães e gatos foram vistos 

como uma novidade pelos atores públicos e protetores dos municípios. Acrescenta-se que os 

tutores entrevistados em Porto Alegre mencionaram que era novidade poder contar com o 

serviço gratuito, mas não citaram os direitos dos animais, nem o pioneirismo; e dois tutores 

do Recife mencionaram o pioneirismo. Portanto, há o reconhecimento da novidade nas 

políticas por todos os entrevistados. Isso confirma como a questão da novidade está associada 

à percepção que os atores sociais possuem da ideia, como já falava Rogers (1983), Oliveira e 

Santos Júnior (2017), Filho et al. (2007) e Pollitt (2011).  

 Ou seja, se a política foi percebida como novidade no município, então trata-se de uma 

inovação. Mas foram os direitos dos animais e o pioneirismo que representaria para a gestão 

trabalhar políticas para cães e gatos que influenciaram a adoção dessas políticas. Nesse caso, 

nota-se a inovação conceitual explicada por Vries, Bekkers e Tummers (2016) para se 

referirem à reformulação de alguns problemas na sociedade. Esse tipo de política representou 

uma quebra de paradigmas, pois pela primeira vez as políticas beneficiariam animais e como 

Bittencourt e Oliveira (2014) enfatizaram: romper paradigmas é essencial à inovação.  

 Foi exatamente isso que as prefeituras de Porto Alegre e Recife fizeram ao 

considerarem os animais como sujeitos de direito. Esses municípios teceram políticas que 

jamais haviam sido oferecidas com o propósito de cuidar do animal. Basta observar a 

evolução das políticas que mudaram da eutanásia indiscriminada para políticas de bem-estar 

animal. Houve também uma inovação de serviços, no sentido em que apontado por Vries, 

Bekkers e Tummers (2016), pois novos serviços foram criados para os animais nos dois 

municípios, o que reflete o pioneirismo destacado pelos entrevistados. 

 Influenciou a adoção das políticas para cães e gatos o planejamento antes da adoção. 

As políticas foram planejadas, implementadas e quando necessário reajustadas para serem 

eficientes, atendendo os animais e fazendo o melhor uso dos recursos das prefeituras. 

Inclusive o planejamento ficou explícito em alguns trechos tratados nas subseções anteriores, 

como no planejamento das regras para os protetores concorrem aos editais em Porto Alegre; e 

no planejamento dos serviços do HVR, das palestras educativas, dos agendamentos das 

esterilizações em Recife. Quando reajustadas, tratou-se daquilo que Mulgan e Albury (2003) 

chamaram de inovações incrementais, ou seja, pequenas mudanças que são cruciais para 

melhorar os serviços públicos oferecidos. 

 As políticas para cães e gatos dos municípios também possuem em comum a 

microchipagem dos animais como uma nova tecnologia que facilita resgatar o histórico 
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clínico do animal michochipado, assim como os dados do tutor. Em Porto Alegre, foi 

desenvolvido o Sistema de Atendimento Veterinário (SAVE), que importava os dados do 

sistema da Prefeitura diretamente para o SAVE quando o tutor precisava de atendimento, 

além de fazer o controle de estoque da SEDA-POA. Segundo Borins (2001), uma 

característica recorrente nas inovações no setor público é fazer uso de novas tecnologias. 

 A interação foi uma característica observada nas políticas para cães e gatos tanto em 

Recife quanto em Porto Alegre, sendo mais consistente neste último município, embora não 

tenha sido tratada na literatura usada nesta Tese. A preocupação em interagir com as crianças, 

fez com que as palestras educativas fossem adotadas. Assim, as crianças eram preparadas para 

receberem informações que pudessem compreender e levar às suas famílias. Além disso, a 

aproximação da SEDA-POA aos protetores facilitou o contato com os tutores, para que 

aqueles levassem informações importantes, principalmente sobre esterilização. Já em Recife, 

essa mesma aproximação visava garantir a participação dos protetores e dos animais 

resgatados nas feiras de adoção. Portanto, essas políticas quiseram manter a interação com as 

pessoas e foi uma novidade constatar essa nova característica nesta Tese. 

 Por fim, todos os elementos que influenciaram a adoção de políticas para cães e gatos 

foram resumidos e comparados no Quadro 66. 

 

Quadro 66 – Resumo dos elementos que influenciaram a adoção de políticas para cães e 

gatos em Porto Alegre e Recife (continua) 
Categoria Subcategorias Porto Alegre Recife 

Contexto 

social e 

político 

Eventos críticos 

 

Criação de trajetória: lei que instituiu o 

Programa de Proteção aos Animais 

Domésticos (2006); e lei que extinguiu a 

SEDA-POA (2017). 

Criação de trajetória: lei que dispõe 

sobre a reprodução e a vida de cães e 

gatos em Pernambuco (2010); decreto 

que cria a SEDA-REC (2013). 

Dependência de trajetória: decreto que 

institui a COMPPAD (2009); lei que cria 

a SEDA-POA (2011); lei que cria o 

FMDA (2012); lei que incorpora a 

SEDA-POA a SMAMS (2017). 

Dependência de trajetória: lei que 

institui a proteção e bem-estar de cães 

e gatos de rua e veda a eliminação de 

suas vidas pelos órgãos municipais 

(2013). 

Problemas 

Eliminação da vida; zoonoses; superpo-

pulação de animais de rua; acumuladores 

de animais; e posse irresponsável. 

Eliminação da vida; zoonoses; 

superpopulação de animais de rua; e 

posse irresponsável. 

Necessidades 

De um órgão específico para lidar com as 

questões dos animais domésticos; de 

tutores carentes; de protetores; dos 

animais; e de acompanhar as mudanças 

da sociedade. 

De um órgão específico para lidar com 

as questões dos animais domésticos; 

de tutores carentes; de protetores; dos 

animais; e de acompanhar as 

mudanças da sociedade. 

Agenda Oferta política e antecipação interna. Oferta política e mobilização. 

Barreiras 

 

Omissão do Poder Público; legislação; 

orçamento; resistência da sociedade; falta 

de apoio político; conflitos. 

Delimitação das atribuições de cada 

órgão; desconhecimento das políticas; 

orçamento; resistência da sociedade; 

falta de apoio político. 

Indutores 
Legislação; apoio do prefeito; Interesse da 

primeira dama; orçamento; e liderança. 

Legislação; apoio do prefeito; 

orçamento; veterinários. 
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Quadro 66 – Resumo dos elementos que influenciaram a adoção de políticas para cães e 

gatos em Porto Alegre e Recife (conclusão) 
Categoria Subcategorias Porto Alegre Recife 

Conhecimento 

da inovação 

Predisposições 

individuais 

Atores públicos simpatizantes, 

protetores e ativistas: José Fogaça 

(simpatizante); e José Fortunati e 

Regina Becker (protetores e ativistas). 

Atores públicos simpatizantes, 

protetores e ativistas: Geraldo 

Júlio (simpatizante) e Rodrigo 

Vidal (protetor e ativista). 

Posição 

formal 

Como prefeito e primeira dama, José 

Fortunati e Regina Becker 

aproveitaram a oportunidade de 

estarem na prefeitura e criaram a 

SEDA-POA. 

A vitória de Rodrigo Vidal como 

vereador eleito pela causa 

animal abriu espaço para o 

convite pelo Prefeito Geraldo 

Júlio a criar a SEDA-REC. 

Redes 

interpessoais 

Participação em fóruns onde atores 

públicos discutiam ações na época da 

COMPPAD; contato com outros atores 

públicos, como o secretário da SEPDA 

no Rio de Janeiro; contato com ONGs, 

o ajudou a orientar as ações em Porto 

Alegre na época da COMPPAD. 

Contato com outros atores 

públicos, pois foram conhecer a 

experiência da SEDA-POA; 

contato com protetores por meio 

de reunião para estabelecer 

prioridades em relação às 

políticas que seriam adotadas na 

primeira gestão da SEDA-REC. 

Características 

da inovação 

Empoderamen

to 

BrechoCão, atendimento mensal para 

animais resgatados por protetores; 

atendimento aos animais comunitários 

e de rua. 

Políticas de esterilização para 

animais resgatados por 

protetores. 

Contextual 

Castramóveis nas vilas e transporte 

dos animais da vila para serem 

esterilizados na UMV (Ônibus do 

Bicho Amigo). 

Atendimento clínico nos bairros 

(Veterinários nos Bairros); 

transporte (carro) e cirurgias de 

alta complexidade. 

Disseminadora 

Atores públicos de Porto Alegre 

sabiam das experiências do Rio de 

Janeiro. 

Atores públicos do Recife 

conheceu as experiências de 

Porto Alegre. 

Holística 

Políticas de adoção, de educação 

humanitária, de atendimento 

veterinário e de fiscalização de maus-

tratos. 

Políticas de adoção, de educação 

humanitária, de atendimento 

veterinário e de fiscalização de 

maus-tratos. 

Compartilhada 

Com o setor privado para realização de 

exames; com o setor privado para 

construção da USAV; com outros 

órgãos e secretarias da Prefeitura de 

Porto Alegre; com o setor público e 

privado. 

Com o setor privado para 

realização de eventos de adoção; 

com o CVA para uso da 

estrutura. 

Novidade 
Pioneirismo, animal como um sujeito 

de direitos e gratuidade. 

Pioneirismo e animal como um 

sujeito de direitos. 

Planejada 

Planejou como atender às necessidades 

e melhorar os serviços existentes; e 

estabelece as regras. 

Planejou como organizar os 

serviços; planeja como melhorar 

os serviços existentes; e 

estabelece regras. 

Tecnológica 

Criou o Sistema de Atendimento 

Veterinário (SAVE) e adotou a 

microchipagem. 

Adotou a microchipagem. 

Interativa 
Interação com as crianças; e interação 

com os protetores. 

Interação com as crianças; e 

interação com os protetores. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta Tese defendeu que na adoção de políticas públicas inovadores, o contexto social e 

político, o ator social e as características da inovação são influenciadores da adoção. Ou seja, 

a suposição inicial, construída com base na literatura e resumida no modelo teórico 

apresentado na Figura 6 foi confirmada com os casos empíricos de Porto Alegre e Recife. Os 

chamados influenciadores, ou seja, o contexto social e político, os atores públicos e as 

características, foram formados por um conjunto de elementos que influenciaram a adoção de 

variadas políticas para cães e gatos nos dois municípios. 

 Analisaram-se em cada município os eventos críticos, os problemas e as necessidades, 

o processo de entrada do tema na agenda, as barreiras e os indutores à inovação; as 

predisposições individuais dos atores públicos, suas posições formais e redes interpessoais; e 

as características da inovação, como empoderamento, contexto, disseminação, visão holística, 

compartilhamento de ações, novidade, fruto de planejamento e tecnológica. Concluiu-se que 

esses elementos influenciaram a adoção das políticas nos dois municípios, mas que cada 

município preservou sua singularidade. Isso possibilitou concluir que o modelo é válido para 

compreender a adoção de políticas inovadoras em governos municipais, mas não quer dizer 

que esses elementos sejam os únicos, nem que existam apenas esses três influenciadores.  

 O modelo foi apenas um ponto de vista teórico e com os dados coletados já foi 

possível ter novas reflexões que possibilitam aprimorar o modelo. Ou seja, as predisposições 

individuais dos atores, tratadas no influenciador Ator Social, foram indutores determinantes 

na adoção de políticas para cães e gatos. Essas predisposições individuais não haviam sido 

tratadas na literatura de inovação como indutores, mas no caso das políticas para cães e gatos, 

percebeu-se que foram essenciais.  

 Ao mesmo tempo, se justifica a posição das predisposições no influenciador Ator 

Social pela necessidade de compreender a participação do ator público na adoção dessas 

políticas. O que se quer deixar claro é que esses elementos não foram saturados no modelo 

teórico e não são fixos em cada influenciador, como se concluiu por meio dos dados com o 

entendimento de que as predisposições individuais foram indutores da inovação, embora 

inicialmente não tenham sido consideradas como indutores no contexto social e político. 

 Os objetivos específicos da Tese foram alcançados. Com a descrição do contexto 

social e político compreendeu-se como surgiram as políticas para cães e gatos nos dois 

municípios. Mostrou-se que essas políticas evoluíram da promoção da saúde humana para 

políticas cujo objetivo era o bem-estar e a saúde dos próprios animais. Essa mudança que 
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ocorreu nos dois municípios permitiu concluir que a inovação no setor público resulta de um 

processo histórico. Não é possível compreender verdadeiramente a inovação sem antes 

compreender os eventos críticos que possibilitaram a mudança; os problemas e as 

necessidades que a justificaram; a forma como os problemas entraram na agenda política; e as 

barreiras e os indutores da inovação.  

 Portanto, a introdução de uma novidade no setor público é complexa, ainda mais se 

envolve um tema tão polêmico como usar recursos públicos para animais domésticos. Nesse 

sentido, o papel das leis e decretos regulamentando e atribuindo responsabilidades às 

prefeituras foi uma garantia que as políticas deveriam ser adotadas. Inovar no setor público, 

particularmente nesses casos que envolveram mudanças de paradigma na forma de 

compreender o animal doméstico, foi uma atividade de ordem legal.  

 Os problemas relativos aos animais sempre existiram nos municípios estudados, mas 

enquanto houve a eliminação da vida de cães e gatos como política pública não foram 

buscadas alternativas para fazer o controle populacional desses animais e trabalhar a posse 

responsável. Por isso, foi importante compreender os eventos críticos por meio dos 

dispositivos legais, pois foi por meio de leis que foram proibidas a morte de animais 

saudáveis. Porém, esses dispositivos não foram desassociados das gestões dos atores públicos 

que estiveram à frente das prefeituras e das secretarias. 

 O interesse da gestão no tema foi fundamental para adoção de políticas para cães e 

gatos. Portanto, mesmo diante dos problemas e das necessidades apresentadas no contexto 

social, a adoção dessas políticas se deu por interesse de atores públicos, ou seja, políticos e 

burocratas. Os reais problemas do contexto social podem não se refletirem nos interesses da 

gestão. Basta observar Porto Alegre: durante as gestões de José Fogaça e José Fotunati, todo 

um arcabouço legal foi criado em prol dos direitos dos animais, inclusive com fundo 

municipal porque existiam pessoas da gestão interessadas que o município adotasse políticas 

para cães e gatos. Porém, mesmo com uma secretaria e os recursos destinados para essas 

políticas, a mudança de gestão com Nelson Marchezan e novas leis reduziram a SEDA-POA a 

uma coordenadoria subordinada à SMAMS.  

 Ou seja, inovações são sensíveis ao contexto político muito mais do que aos problemas 

e necessidades do contexto social. Isso levanta um questionamento importante: como 

encontrar formas novas para resolver problemas antigos se não há interesses políticos na 

questão? Essa indagação leva ao segundo objetivo específico desta Tese, que foi analisar 

como os atores públicos influenciaram a adoção de políticas para animais domésticos. A 

principal conclusão foi que esses atores possuíam conhecimento sobre os problemas e 
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necessidades do contexto social, pois possuíam vínculos com a causa animal antes de 

ocuparem os cargos na prefeitura que os possibilitaram influenciar diretamente a adoção de 

políticas para cães e gatos. 

 Observou-se que esses atores públicos, principalmente a Regina Becker e o Rodrigo 

Vidal, receberam destaque nas entrevistas dos protetores, sendo vistos como protetores e 

ativistas. Concluiu-se que a ocupação de cargos formais na prefeitura foi uma janela de 

oportunidade para esses atores colocarem em pauta um tema que conheciam bem. Além do 

mais, as redes interpessoais que faziam parte os permitiram conhecer políticas e ideias para 

que pensassem sua adaptação nos municípios. Portanto, novamente se destaca a relação do 

ator público com a inovação, por meio das suas predisposições, posição formal e das redes 

interpessoais que participavam. 

 Além do contexto e do ator social, esta Tese também identificou quais características 

inovadoras influenciaram a adoção das políticas para cães e gatos. Essa foi uma compreensão 

um pouco mais complexa de inferir dos dados, pois as políticas já haviam sido adotadas e 

então foi necessário um resgate para compreender a partir das políticas quais características 

inovadoras possuíam e porque tais características influenciaram a adoção. 

 Concluiu-se que houve a intenção em Porto Alegre da prefeitura oferecer aos 

protetores melhores condições para que os mesmos pudessem realizar seus trabalhos 

voluntários com maior independência, gerindo-os de acordo com as necessidades dos animais 

resgatados e suas próprias necessidades. Assim, a conclusão foi que o empoderamento foi 

uma característica importante para adotar políticas nesse município. Por meio de editais, os 

protetores puderam escolher o tipo de modalidade que se adaptava melhor ao trabalho 

voluntário que realizavam e a sua vida pessoal. Observou-se também que as políticas adotadas 

eram contextuais, pois foram pensadas levando-se em consideração a realidade de tutores 

carentes nos dois municípios e esse contexto influenciou a adoção de políticas específicas, 

como políticas de esterilização, castramóvel, transporte e Veterinários nos Bairros.  

 O fato de políticas para cães e gatos existirem em outras localidades também 

influenciou sua adoção. Por exemplo, Porto Alegre se baseou na legislação do Rio de Janeiro 

e Recife nas políticas implementadas em Porto Alegre. Além disso, os gestores das secretarias 

disseram que levaram as ideias a outros municípios do estado.  

 Então, o fato de ser uma política com potencial para se disseminar influenciou sua 

adoção. Junto a isso, o entendimento sistêmico dos problemas influenciou a adoção de 

políticas variadas; as ações compartilhadas com diferentes atores facilitaram a 

implementação; a ideia de novidade que consistia em reconhecer os direitos dos animais e o 
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pioneirismo que seria para a gestão adotar as políticas; o planejamento das ações; e o uso de 

novas tecnologias como a microchipagem também foram características identificadas e que 

influenciaram a adoção de políticas.  

 Algumas dessas características já haviam sido identificadas em estudos de inovação, 

embora não tivessem sido associadas à adoção das políticas. Além das mencionadas, 

perceberam-se nos dados que as políticas para cães e gatos pretendiam ser também interativas, 

ou seja, estabelecer diálogos por meio de palestras e reuniões com diferentes públicos a fim 

de construir um novo entendimento sobre a questão animal na sociedade e sobre as políticas 

para cães e gatos. Assim, esta Tese identificou a característica interativa importante para 

adoção de políticas como as palestras educativas das crianças e o contato com os protetores. 

 Após apresentados os principais achados da Tese, vale salientar que foi complexo 

operacionalizar os objetivos específicos da pesquisa por diferentes motivos. Primeiro, as 

políticas para cães e gatos já haviam sido adotadas nos municípios, ou seja, o processo já 

tinha ocorrido e coube à pesquisadora retornar ao passado e buscar nas lembranças dos 

entrevistados, nas leis e nos decretos, os elementos que influenciaram a adoção. Segundo, o 

fato de a coleta de dados ser realizada em dois municípios que não são do Rio Grande do 

Norte resultou em um acesso restrito e mesmo na dificuldade em retornar ao campo para tirar 

dúvidas ou mesmo coletar novos dados. Terceiro, a dificuldade de acessar políticos e 

burocratas devido às suas agendas sempre lotadas resultou em menos entrevistas com atores 

públicos. Quarto, a falta de financiamento na pesquisa para investir em outras coletas de 

dados e em outros municípios, como o Rio de Janeiro, por exemplo. 

 Porém, mesmo diante das dificuldades relatadas, houve contribuições importantes 

nesta Tese. O uso do IRaMuTeQ para tratar dos dados de dois municípios e de três tipos de 

entrevistados possibilitou que essas realidades fossem comparadas de modo objetivo, pelo 

levantamento das palavras mais frequentes nos corpora. As semelhanças puderam ser 

observadas de modo ilustrativo nas árvores de similitudes, nuvens de palavras e classificação 

hierárquica descendente. O uso desse software, portanto, contribuiu para que se pudesse 

compreender melhor a percepção de pessoas diferentes. Por exemplo, para atores públicos, 

protetores e tutores, houve uma proximidade significante entre os animais e as pessoas e que 

ficou visível em todas as nuvens de palavras. Isso revela um retrato da atual sociedade, onde o 

relacionamento que se tem com os animais é muito próximo para uma parte da população. É 

muito provável que a situação se repita em outros municípios brasileiros. Outras pesquisas, 

juntamente com o uso do IRaMuTeQ, podem revelar um novo segmento da sociedade 

brasileira que merece ter seus interesses discutidos pelo setor público, pois cresce a cada dia. 
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 O setor privado, por exemplo, já se antecipou na compreensão dessa nova realidade. 

Basta observar, principalmente nas capitais, o mercado para pets. São clínicas, hospitais, 

planos de saúde particulares, comidas naturais, comidas secas, hotéis, acessórios e tantos mais 

produtos e serviços para atender cães e gatos. Nos supermercados, há seções disponíveis 

apenas com produtos para esses animais. Já existem hotéis que aceitam que os tutores levem 

seus animais, assim como há hotéis exclusivos para os animais. Uma parte dos shoppings 

brasileiros já oferecem serviços de banho, tosa e clínica, além dos animais poderem passear 

junto com seus tutores. O setor privado já compreendeu a potencialidade desse segmento de 

mercado. Falta o setor público compreender que muitos desses animais são tutelados por 

pessoas carentes ou são animais de rua. Pra esses animais e esses tutores, entende-se que as 

políticas públicas são indispensáveis. 

 Contribuições à literatura de inovação no setor público também foram observadas. O 

modelo dos influenciadores da adoção de políticas inovadoras se mostrou aplicável à 

realidade investigada e pode ser utilizado para compreender o mesmo objeto de estudo em 

outros municípios que já tenham adotados políticas para cães e gatos ou mesmo inspirar 

reflexões em municípios que queiram adotar. Por certo, esse modelo também pode ser usado 

para compreender a adoção de outras políticas inovadoras.  

 O modelo foi pensado com intenção de reunir em uma figura elementos que 

influenciassem a adoção de políticas inovadoras. Como os elementos não foram saturados, o 

modelo sempre pode ser reajustável a fim de oferecer outros conceitos sensibilizantes para 

compreender as realidades. Esta Tese, inclusive, já sugeriu mais uma característica de política 

inovadora que não havia sido apresentada no referencial, mas que foi observada nos dados 

como relevantes, que é o fato de a política inovadora pretender ser interativa, pois existe a 

necessidade de explicar a nova realidade às pessoas que ainda não a compreenderam. Neste 

sentido, entende-se que a inovação necessita de uma mudança de comportamento também da 

sociedade, não apenas dos gestores.  

 Os dados permitiram compreender que a política inovadora resolve problemas e 

atende necessidades, mas isso não quer dizer que se deve entendê-la como colossal. O nome 

inovador, por vezes, pode dar a entender que se chegou a um patamar de desenvolvimento 

surpreendente. Viu-se que não é bem por esse caminho. De fato, chega-se a um novo nível na 

resolução de um problema e no atendimento de uma necessidade, mas deve-se estar sempre 

atento que a política inovadora pode ser inovada a cada avaliação que se faz dos processos e 

dos resultados. Observando o contexto, os atores sociais e a própria política, a inovação 

reflete um estado daquele momento. Nos dados, foi possível observar o planejamento e 
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replanejamento quando se viu que a política, embora nova, não estava sendo eficiente. 

Portanto, a política inovadora pode ser melhorada e questionada, mesmo depois de adotada. 

 O estágio preliminar em que se encontra a literatura sobre adoção de inovações no 

setor público foi uma limitação desta pesquisa. Devido a ser um tema que ainda está se 

sedimentando no campo de conhecimento da gestão pública, as reflexões desta Tese foram 

mais longitudinais do que verticais. Ou seja, compreendeu-se que a adoção de políticas é 

influenciada por elementos, porém cabem novos estudos que visem explorar profundamente a 

relação desses elementos com a adoção, compreendendo o processo de adoção de políticas e 

descobrindo influenciadores novos. 

 Ao refletir sobre todo o caminho da pesquisa, nesses últimos parágrafos algumas 

sugestões de estudos são apresentadas com intenção de preencher as lacunas desse tema em 

construção. Primeiro, sugere-se que outras pesquisas possam se dedicar a elaborar as fases do 

processo de adoção de políticas inovadoras. Há etapas nesse processo? Podem-se ver em 

estudos diferentes etapas semelhantes? São questões complexas que quando respondidas 

podem orientar gestores sobre o caminho que é percorrido na adoção de uma política 

inovadora. 

 Outra sugestão diz respeito a compreender a inovação além da visão dos gestores, pois 

do que adianta um município adotar uma nova política se os cidadãos não estão preparados 

para recebê-las? Por isso, esta Tese investigou protetores e tutores uma vez que eles, em nível 

micro, haviam adotado as políticas. Assim, há de se investigar as perspectivas dos cidadãos 

sobre as políticas adotadas por eles mesmos. Quais elementos influenciam a adoção de 

políticas pelos cidadãos? Eles que pediram essas novas políticas? As novas políticas que se 

impuseram a eles? A inovação no setor público precisa englobar as diferentes perspectivas 

dos atores. 

 A disseminação de políticas inovadoras é também uma sugestão interessante enquanto 

proposta de pesquisa. Quando se pode falar de disseminação no setor público? Há uma 

quantidade de casos para que se possa considerar disseminação? As respostas a essas 

perguntas visam ajudar novos gestores a compreender o processo de disseminação entre os 

municípios. Nos casos estudados nesta Tese, como ocorreu a disseminação da política do Rio 

de Janeiro para Porto Alegre? E de Porto Alegre pra Recife? E dessas capitais para outros 

municípios?  

 Por fim, mas não menos importante, deseja-se que ao fazer Ciência, os pesquisadores 

tenham compromisso em compreender a realidade para melhorá-la para todos que habitam 

esse planeta, humanos e não humanos. 
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APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS ACADÊMICOS SOBRE 

INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO SELECIONADOS DA BDTD 

 

Quadro 67 – Resumo descritivo das teses e dissertações (continua) 
nº Tese/Dissertação Categorias Descrição 

1 

Choque de gestão 

em Minas Gerais 

(2003-2010): um 

exemplo de 

inovação no setor 

público? 

(QUEIROZ, 

2009) 

 

DISSERTAÇÃO 

Objetivo 

geral 

“Entender em que medida o Choque de Gestão inovou a partir de 

duas perspectivas: as percepções dos servidores investigados – os 

idealizadores e os executores da política – e os preceitos teóricos da 

temática inovação no setor público” (QUEIROZ, 2009, p. 37-38). 

Tópicos do 

referencial  

Mudança organizacional no setor público; 

Modernização da Administração Pública Brasileira. 

Metodologia 

Abordagem qualitativa 

Técnicas de coleta: entrevistas semiestruturadas 

Método de análise: não mencionado. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

As contribuições, segundo Queiroz (2009) são mais em trazer à 

tona a discussão sobre inovação no setor público e a análise da 

política Choque de Gestão.  

2 

Indutores e 

barreiras à 

inovação em 

gestão em 

organizações 

públicas do 

governo federal 

brasileiro: análise 

da percepção dos 

dirigentes 

(BRANDÃO, 

2012) 

 

DISSERTAÇÃO 

Objetivo 

geral 

“Identificar e caracterizar os principais indutores e barreiras à 

inovação em gestão em organizações públicas do governo 

federal brasileiro na percepção de seus dirigentes” 

(BRANDÃO, 2012, p. 19). 

Tópicos do 

referencial  

Conceitos-chave em inovação no setor público;  

Estado da arte sobre inovação no setor público;  

Indutores da inovação no setor público;  

Barreiras à inovação no setor público. 

Metodologia 

Abordagem qualitativa e quantitativa. 

Técnicas de coleta: pesquisa documental, entrevistas 

semiestruturadas, levantamento de dados – survey. 

Método de análise: análise de conteúdo, análise de componentes 

principais, análise fatorial. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

Validação de duas escalas que foram denominadas de: 

Indicadores de Indutores à Inovação em Gestão (IIIG) e 

Indicadores de Barreiras à Inovação em Gestão (IBIG), as quais 

podem ser utilizadas para outros estudos na área. 

3 

Inovação no Setor 

Público: 

proposições para a 

intensificação da 

capacidade de 

inovação do 

tribunal regional 

eleitoral de Santa 

Catarina 

(KLUMB, 2013) 

 

DISSERTAÇÃO 

Objetivo 

geral 

“Desenvolver uma metodologia de apoio ao TRE-SC, voltada à 

sistematização e ao desenvolvimento de sua capacidade de 

inovação” (KLUMB, 2013, p. 16). 

Tópicos do 

referencial  

Inovação: origens e conceitos básicos;  

Inovação no setor público;  

Capacidade de inovação;  

Processo de Inovação.  

Metodologia 

Abordagem qualitativa 

Técnicas de coleta: pesquisa documental, entrevista e 

observação participante. 

Método de análise: análise de conteúdo. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

Propõe um modelo que visa aperfeiçoar os processos internos e 

incentivar a adoção de inovações pelo TRE-SC. 

4 

Capacidade de 

inovação em 

organizações 

públicas: uma 

proposta analítica 

a partir de um 

estudo de caso 

(SILVA, 2013) 

DISSERTAÇÃO 

Objetivo 

geral 

“Desenvolver um modelo analítico para investigação da 

capacidade de inovação em organizações públicas brasileiras” 

(SILVA, 2013, p. 19) 

Tópicos do 

referencial  

Conhecimento, inovação e desenvolvimento: em busca do 

enraizamento social da inovação; 

Capacidades de inovação em organizações públicas 
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Quadro 67 – Resumo descritivo das teses e dissertações (continua) 
nº Tese/Dissertação Categorias Descrição 

4 

Capacidade de 

inovação em 

organizações 

públicas: uma 

proposta analítica 

a partir de um 

estudo de caso 

(SILVA, 2013) 

DISSERTAÇÃO 

Metodologia 

Abordagem qualitativa 

Técnicas de coleta: análise documental, entrevista não 

estruturada, entrevista semiestruturada, entrevista estruturada e 

observação não participante. 

Método de análise: não mencionado. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

Desenvolvimento de um modelo analítico de capacidade de 

inovação para organizações públicas. 

5 

Inovação em 

serviços públicos: 

o caso 

Poupatempo 

(TECIANO, 

2014) 

 

DISSERTAÇÃO 

Objetivo 

geral 

“Avaliar o estilo de processo de inovação institucional 

representado pela concepção, implementação e operação do 

Programa Poupatempo no Estado de São Paulo, aplicado ao 

contexto de reforma do Estado e às teorias de burocracia e 

inovação” (TECIANO, 2014, p. 17). 

Tópicos do 

referencial  

Ciência, tecnologia e inovação em serviços públicos; 

Um novo Estado, novos serviços públicos 

Metodologia 

Abordagem qualitativa 

Técnicas de coleta: pesquisa bibliográfica, pesquisa histórica, 

análise documental e observação. 

Método de análise: não mencionado. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

Não se identificou contribuições à literatura. 

6 

Inovação no setor 

público e o 

Programa 

Nacional de 

Alimentação 

Escolar: o 

processo de 

implementação do 

artigo 14 da lei 

11.947/2009 no 

município de 

Sorocaba-SP 

(BUENO, 2015) 

 

DISSERTAÇÃO 

Objetivo 

geral 

“Verificar se aspectos inovadores estão presentes no processo 

de implementação do PNAE – a partir da Lei 11.947/2009 – no 

município de Sorocaba-SP” (BUENO, 2015, p. 14). 

Tópicos do 

referencial  

Inovação no setor público; 

Inovação e governo local no Brasil. 

Metodologia 

Abordagem qualitativa 

Técnicas de coleta: entrevistas, observação direta, registro em 

arquivos e análise documental. 

Método de análise: estratégia analítica geral. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

A contribuição tratou-se mais de um exercício empírico da 

literatura do que acrescentou propriamente algo novo à 

literatura de inovação no setor público. 

7 

Coprodução e 

inovação no setor 

público: análise 

de experiências 

inovadoras de 

gestão na 

Administração 

Pública Federal 

(REIS, 2015) 

 

DISSERTAÇÃO 

Objetivo 

geral 

“Verificar a relação entre coprodução e inovação em experiências 

inovadoras de gestão na administração pública federal visto o 

valor que a mesma pode agregar aos serviços” (REIS, 2015). 

Tópicos do 

referencial  

Coprodução no serviço público; 

Inovação em serviços; 

Inovação no serviço público. 

Metodologia 

Abordagem quantitativa 

Técnicas de coleta: pesquisa documental. 

Método de análise: regressão logística. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

Sugestão de um modelo que relaciona coprodução e inovação e 

um protocolo de coleta de dados sobre os tipos de inovação. 

8 

Inovação na 

gestão pública do 

Espírito Santo: 

um estudo do 

Prêmio Inoves 

(COSTA, 2015) 

 

DISSERTAÇÃO 

Objetivo 

geral 

“Analisar o Prêmio Inoves como potencializador de iniciativas 

de inovação na gestão pública do Espírito Santo, segundo atores 

diretamente envolvidos com o Prêmio” (COSTA, 2015, p. 15) 

Tópicos do 

referencial  

Influências da reestruturação produtiva; 

A Nova Gestão Pública: experiências pioneiras; 

Peculiaridades da Administração Pública no Brasil; 

Inovação no setor público; Reconhecimento e valorização do 

servidor. 
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Quadro 67 – Resumo descritivo das teses e dissertações (continua) 
nº Tese/Dissertação Categorias Descrição 

8 

Inovação na 

gestão pública do 

Espírito Santo: 

um estudo do 

Prêmio Inoves 

(COSTA, 2015) 

 

DISSERTAÇÃO 

Metodologia 

Abordagem qualitativa. 

Técnicas de coleta: pesquisa documental e entrevista 

semiestruturada. 

Método de análise: análise de conteúdo. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

De modo geral, Costa (2015) fez mais um exercício empírico da 

literatura. Entretanto, disponibiliza os roteiros de entrevista, o 

que pode ajudar nas pesquisas de outros trabalhos que busquem 

entender os prêmios de inovação.  

9 

Articulações 

Discursivas do E-

government: um 

estudo no campo 

da inovação no 

setor público em 

Cabo Verde 

(FERNANDES, 

2015) 

 

TESE 

Objetivo 

geral 

Não apresentou objetivo geral. Apresentou apenas a questão de 

pesquisa. 

Tópicos do 

referencial  

O movimento da Nova Gestão Pública e a emergência do E-

government; 

A Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe; 

Os argumentos centrais da Teoria do Discurso; 

As lógicas chave da teoria do discurso: equivalência, diferença e 

fantasia. 

Metodologia 

Abordagem qualitativa 

Técnicas de coleta: observação, entrevistas não-estruturadas, 

pesquisa documental e material audiovisual. 

Método de Análise: Análise do Discurso. 

Software: N-Vivo 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

Apresenta um quadro com conceitos da Teoria do Discurso de 

Laclau e Moufee (1985) para analisar as lógicas (social, política 

e fantasmática) da articulação discursiva aplicado ao E-gov. 

Mostra que há lógicas discursivas que impulsionam os agentes 

sociais nos projetos de inovação no setor público. 

10 

Comunidades 

virtuais de prática 

no serviço 

público: quadro 

teórico para a 

organização de 

experiências e 

apoio à inovação 

(PREVEDELLO, 

2015) 

 

TESE 

Objetivo 

geral 

“Elaborar um quadro referencial teórico para orientar a 

organização, condução e análise de experiências em 

comunidades virtuais de prática para apoio à inovação com o 

auxílio do acompanhamento da comunidade virtual de prática 

do Núcleo de Gestão Ambiental Integrada da reitoria do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense”. (PREVEDELLO, 2015, p. 26-27). 

Tópicos do 

referencial  

Inovação; 

Intelectual Orgânico; 

Comunidades Virtuais de Prática. 

Metodologia 

Abordagem qualitativa. 

Técnicas de coleta: revisão bibliográfica, observação participante, 

pesquisa documental, questionários, entrevistas abertas. 

Método de análise: não mencionado. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

Prevedello (2015) apresenta um quadro teórico cujo objetivo é 

identificar, organizar e analisar experiências em comunidades 

virtuais de prática no serviço público. 

11 

Equipes 

interfuncionais: 

um estudo de caso 

sobre a inovação 

no setor público 

(STIPP, 2015) 

 

DISSERTAÇÃO 

Objetivo 

geral 

“Caracterizar como ocorrem inovações de processos e produtos 

sucedidos por meio de equipes interfuncionais em organizações 

do setor público” (STIPP, 2015, p. 19).  

Tópicos do 

referencial  

Administração pública; 

Inovação;  

Equipe interfuncional;  

Administração pública, inovação e equipes interfuncionais. 

Metodologia 

Abordagem qualitativa 

Técnicas de coleta: análise documental, entrevista 

semiestruturada e observação. 

Método de análise: análise de conteúdo. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

Desenvolvimento de um framework que integra os temas 

Administração Pública, equipes interfuncionais e inovação. 
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Quadro 67 – Resumo descritivo das teses e dissertações (conclusão) 
nº Tese/Dissertação Categorias Descrição 

12 

Eficiência 

operacional no 

setor público: o 

caso da Fundação 

de Ação Social de 

Curitiba à luz das 

contribuições das 

teorias da 

inovação em 

serviços e custos 

de transação 

(HENRIQUE, 

2016) 

 

DISSERTAÇÃO 

Objetivo 

geral 

“Partindo da hipótese que inovações são fatores de melhoria da 

eficiência no setor público, o objeto deste trabalho é verificar 

oportunidades de tais inovações, com base no estudo de caso 

para a Fundação de Ação Social de Curitiba” (HENRIQUE, 

2016, p. 2).  

Tópicos do 

referencial  

A natureza da inovação;  

A inovação em serviços;  

A inovação nos serviços públicos;  

A inovação no setor público e a reforma gerencial de 1995. 

Metodologia 

Abordagem qualitativa. 

Técnicas de coleta: revisão de literatura, aplicação de 

questionários, pesquisa documental. 

Método de análise: não mencionado. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação  

Elaboração do projeto piloto para a Diretoria Financeira da 

Fundação de Ação Social de Curitiba. 

13 

Inovação no setor 

público: 

indutores, 

capacidades, tipos 

e resultados de 

inovação 

(VIEIRA, 2016) 

 

DISSERTAÇÃO 

Objetivo 

geral 

“Analisar o efeito da presença de capacidades, indutores e tipos 

de inovação sobre a probabilidade de ocorrência de resultados 

de inovação em experiências inovadoras em gestão na 

Administração Pública Federal” (VIEIRA, 2016, p. 12). 

Tópicos do 

referencial  

Inovação em serviços públicos;  

Indutores de inovação;  

Capacidades de inovação;  

Resultados de inovação;  

Articulação das variáveis. 

Metodologia 

Abordagem Quantitativa. 

Técnica de coleta: pesquisa documental. 

Método de análise: regressão logística. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

Apresenta como anexo um protocolo para coleta e codificação de 

informações onde cada categoria é conceituada e referenciada, 

servindo como uma sistematização para estudos futuros. 

14 

Inovação em 

serviços públicos 

e projetos do 

mercado de 

carbono em 

aterros sanitários: 

perspectivas para 

o setor de resíduos 

sólidos urbanos 

(CRUZ, 2016) 

 

TESE 

Objetivo 

geral 

“[...] analisar, à luz de teorias da economia de serviços, as 

oportunidades de inovação identificadas no contexto do serviço 

de disposição final de resíduos sólidos em aterros com projetos 

de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) alinhadas à 

geração de cobenefícios sociais e ambientais locais” (CRUZ, 

2016, p. 24). 

Tópicos do 

referencial  

Estabelecimento e perspectivas dos mercados de carbono; 

Inovação em serviços públicos; 

Perspectivas teóricas utilizadas para abordar inovação em 

serviço. 

Metodologia 

Abordagem Mista. 

Técnicas de coleta: questionário online e entrevistas. 

Métodos de análise: análise de conteúdo e boxplot. 

Contribuições à 

literatura sobre 

inovação 

Elaboração de um quadro sobre as tipologias de inovação no 

setor público.; elaboração de indicadores de cobenefícios sociais 

e ambientais para analisar as oportunidades de inovações. 

Fonte: Queiroz (2009), Brandão (2012), Klumb (2013), Silva (2013), Teciano (2014), Bueno (2015), Reis 

(2015), Costa (2015), Fernandes (2015), Prevedello (2015), Stipp (2015), Henrique (2016), Vieira (2016) e Cruz 

(2016). 
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APÊNDICE B – QUANTIDADE DE TRABALHOS QUE FIZERAM USO DESTA 

REFERÊNCIA PARA CONCEITUAR INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 

 

Tabela 19 – Quantidade de trabalhos que usaram esta referência 
nº Referência Ano Qtd 

1 KOCH, P; HAUKNES, J. On innovation in the public sector – today and beyond. Publin Report No. D20. 

NIFU STEP, Oslo, 2005. 

2005 6 

2 MULGAN, G.; ALBURY, D. Innovation in the public sector. Londres, v. 1.9, 2003. 2003 4 

3 FERRAREZI, E.; AMORIM, S. Concurso inovação na gestão pública federal: análise de uma trajetória (1996-

2006). Cadernos ENAP. Brasília: ENAP, n. 32, 2007. 

2007 3 

4 ROGERS, E. M. Diffusion of innovation. New York: The Free Press, 1995. 1995 2 

5 KLERING, L. R.; ANDRADE, J. A. Inovação na gestão pública: compreensão do conceito a partir da teoria e 

da prática. In: JACOBI, P.; PINHO, J. A. (Orgs.). Inovação no campo da gestão pública local: novos 

desafios, novos patamares. Rio de Janeiro: FGV, p. 77-96, 2006. 

2006 2 

6 FARAH, M. F. S. Disseminação de inovações e políticas públicas e espaço local. Revista Organizações & 

Sociedade. Salvador: Escola de Administração/Universidade Federal da Bahia, v.  15, n. 45, p. 107-126, 2008. 

2008 2 

7 ANAO. Innovation on the Public Sector: enabling better performance, driving new directions . Better Practice 

Guide. Camberra: December, 2009 

2009 2 

8 WALKER, R. M.; DAMANPOUR, F.; DEVECE, C. A. Management innovation and organizational performance: 

the mediating effect of performance management. Journal of Public Administration Research and Theory, 2010. 

2010 2 

9 BLOCH, C. Measuring Public Innovation in the Nordic Countries: Copenhagen Manual. Nordic Innovation 

Centre (NICe). Final Report, 2011. 

2011 2 

10 HUGHES, A.; MOORE, K.; KATARIA, N. Innovation in public sector organisations: a pilot survey for 

measuring innovation across the public sector. Londres, 2011. 

2011 2 

11 COHEN, S.; EIMICKE, W. Understanding and applying innovation strategies in the public sector. In: 57th 

Annual National Conference of the American Society for Public Administration. 1996. 

1996 1 

12 HALVORSEN, T.; HAUKNES, J.; MILES, I.; RØSTE, R. On the differences between public and private 

sector innovation. Oslo: PUBLIN, 2005. 

2005 1 

13 HARTLEY, J. Innovation in Governance and Public Services: Past and Present. Public money & 

management, January, 2005. 

2005 1 

14 SPINK, P. A inovação na perspectiva dos inovadores. In: JACOBI, P.; PINHO, J. A. Inovação no campo da 

gestão pública local: novos desafios, novos patamares. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. (p. 23-39). 

2006 1 

15 WALKER, R. An empirical evaluation of innovation types and organizational and environmental 

characteristics: Towards a configuration approach. Journal of Public Administration Research and Theory. v. 

18, n. 4, p. 591-615, 2008. 

2008 1 

16 WINDRUM, P. Innovation and entrepreneurship in public services. In: WINDRUM, P.; KOCH, P. Innovation 

in Public Sector Services – Entrepreneurship, Creativity and Management. Cheltenham UK, Northhampton 

MA, USA, Edward Elgar: 3-20, 2008. 

2008 1 

17 DAMANPOUR, F.; WALKER, R.; AVELLANEDA, C. Combinative effects of innovation types and 

organizational performance: a longitudinal study of service organizations. Journal of Management Studies. v. 

46, n. 4, p. 650-675, 2009. 

2009 1 

18 DAMANPOUR, F.; SCHNEIDER, M. Characteristics of innovation and innovation adoption in public 

organizations: assessing the role of managers. Journal of Public Administration Research and Theory, v. 19, 

n. 3, p. 495-522, 2009. 

2009 1 

19 FUGLSANG, L. Bricolage and invisible innovation in public service innovation. Journal of Innovation 

Economics, n. 5, p. 67-87, 2010. 

2010 1 

20 BLOCH, C. Towards a conceptual framework for measuring public sector innovation, 2010 2010 1 

21 PARTNERSHIP FOR PUBLIC SERVICE; IDEO. Innovation in Government, 2011. 2011 1 

22 AUSTRALIAN GOVERNMENT. Department of Innovation Industry, Science and Research. Working 

towards a measurement framework for public sector innovation in Australia. Camberra, 2011. 

2011 1 

23 ANGGADWITA, G.; DHEWANTO, W. Service Innovation in Public Sector: A case study on PT. Kereta Api 

Indonesia. Journal of Social and Development Sciences, v. 4, n. 7, 2013. 

2013 1 

24 EUROPEAN COMMISSION. European Public Sector Innovation Scoreboard 2013: a pilot exercise. 

Belgium: 2013. 

2013 1 

Fonte: Queiroz (2009), Brandão (2012), Klumb (2013), Silva (2013), Teciano (2014), Bueno (2015), Reis 

(2015), Costa (2015), Fernandes (2015), Prevedello (2015), Stipp (2015), Henrique (2016), Vieira (2016) e  Cruz 

(2016). 
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APÊNDICE C – CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA ACADÊMICA 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

 Sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e servidora pública da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido (UFERSA) e estou realizando uma pesquisa acadêmica cujo tema é Inovação 

no Setor Público e as políticas de interesse do estudo são políticas públicas para os animais. 

 Sua participação nesta pesquisa possui grande relevância para compreender esse tipo 

de política ainda pouco trabalhada na realidade dos governos subnacionais brasileiros e menos 

ainda pela Academia. Por isso estou convidando-o (a) a participar de uma entrevista 

individual, a qual versará sobre as políticas para animais desenvolvidas em seu município.  

 Caso aceite, a entrevista acontecerá conforme agendamento prévio e disponibilidade 

de horário, dia e local do (a) senhor (a). Durante a entrevista será necessário utilização de 

gravador de áudio para posterior transcrição dos dados. Esse áudio não será divulgado, mas os 

dados transcritos a partir dele servirão ao propósito acadêmico, aparecendo na parte escrita da 

tese de doutorado, garantindo o sigilo do participante. 

 Durante a realização da pesquisa, eu, Danielle Bispo, me coloco ao dispor do (a) 

senhor (a) para eventuais esclarecimentos por meio do celular (84) 9 96846509 ou e-mail 

danielle.bispo@ufersa.edu.br/daniellefederal@gmail.com. 

 Agradeço seu tempo dedicado a este convite e aguardo respostas em relação a sua 

participação na pesquisa. 

 

Atenciosamente, 

Danielle de Araújo Bispo 

Professora Universitária (UFERSA) 

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração (UFRN) 

Graduada e Mestre em Administração (UFPE) 

Currículo: http://lattes.cnpq.br/7261372686304191 

Celular: (84) 9 96846509 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

PESQUISA ACADÊMICA 

 

 Após ser apresentado a mim os objetivos da realização desta pesquisa acadêmica sobre 

inovação no setor público e as políticas de interesse deste estudo, quais sejam, políticas 

públicas para os animais, concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa. 

 Tenho conhecimento que a entrevista será GRAVADA, por meio de gravador de 

áudio, sem custos financeiros a nenhuma parte, sendo os dados utilizados apenas para fins 

acadêmicos. Sendo assim, AUTORIZO a gravação da minha entrevista pela pesquisadora 

Danielle de Araújo Bispo. 

 Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima 

citada em garantir-me os seguintes direitos: 

 

- Receberei cópia da transcrição da minha entrevista. 

- Será garantido meu anonimato na parte escrita, sendo utilizado um codinome. 

- Os dados coletados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. 

- Os dados coletados ficarão sob responsabilidade da pesquisadora pelo tempo que julgar 

relevante para a pesquisa. 

- Posso interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento. 

 

 

_________________, ___ de _______________de 2018. 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa  
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APÊNDICE E – ROTEIROS DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

1. APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA. 

2. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA. 

3. ASSINATURA DO TERMO DE CONSENTIMENTO. 

4. INÍCIO DA GRAVAÇÃO. 

5. DADOS DO ENTREVISTADO. 

6. PERGUNTAS AO ENTREVISTADO. 

 

DADOS DOS ENTREVISTADOS 

Nome: 

Profissão: 

Naturalidade: 

Possui animais de estimação? 

 

ROTEIRO PARA TODOS OS ENTREVISTADOS 

 

1. Em sua opinião, as políticas públicas para os animais domésticos (cães e gatos) 

representam algo novo na sociedade ou já é algo que existe há muito tempo? Por favor, 

explique. 

2. A criação da SEDA em seu município trouxe mudanças efetivas para os animais e para a 

sociedade? Que tipos de mudança o (a) senhor (a) percebe? 

3. Houve resistência das pessoas à criação e à implementação de uma SEDA em seu 

município? 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM EX-SECRETÁRIOS, SECRETÁRIOS E 

OUTROS PROFISSIONAIS DAS SEDAS 

 

 

1. Como surgiu a ideia de uma SEDA no município? 

2. Se fosse pensar em etapas, quais foram os passos para criar a SEDA no seu município? 

3. Antes da criação da SEDA, qual era o cenário das políticas para animais no município? 
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4. Quem é o usuário das políticas fornecidas pela SEDA? 

5. Quais políticas são oferecidas hoje pela SEDA? Vocês tomaram como exemplos políticas 

de outros governos subnacionais?  

6. Em sua opinião, essas políticas são inovadoras? Se sim, em que elas inovam? 

7. Em sua opinião, os resultados proporcionados pela SEDA são vistos positivamente pela 

sociedade civil? Podemos fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa da SEDA? 

8. Como a SEDA dialoga com a sociedade, com os protetores e com ONGs? Por meio de 

quais canais de comunicação ocorre esse diálogo. 

9. Como é o relacionamento da SEDA com o setor privado? Existe parceria? 

10. Como a SEDA trabalhou para ser aceita e reconhecida pela sociedade?  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ONGs, GRUPOS DE PROTEÇÃO ANIMAL E 

PROTETORES 

 

1. O (a) senhor (a) pode me falar um pouco sobre como se envolveu com a causa animal?  

2. Quais políticas públicas para animais o (a) senhor (a) tem conhecimento no seu município? 

Sabe como funciona? Os animais de ONGs e protetores usufruem? 

3. Em sua opinião, a SEDA realiza um trabalho importante no município? 

4. Qual figura pública que trouxe a causa animal como assunto relevante para o município? 

5. A SEDA estabelece algum diálogo com ONGs, protetores e grupos? 

6. Como o (a) senhor (a) sabe das ações realizadas pela SEDA? 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM TUTORES DE ANIMAIS  

 

1. O (a) senhor (a) faz uso de alguma política oferecida pela SEDA para seu animal? Qual? 

2. Quais políticas públicas para animais o (a) senhor (a) tem conhecimento no seu município? 

Sabe como funciona? 

3. Em sua opinião, a SEDA realiza um trabalho importante no município? 

4. Como o (a) senhor (a) sabe das ações realizadas pela SEDA? 
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APÊNDICE F – CORPUS ATORES PÚBLICOS POA (CLASSIFICAÇÃO) 

 

Tabela 20 – Estatísticas da classificação hierárquica descendente do corpus atores públicos POA 
Classes Palavras Freq. ST Freq. Total Percentagem X² P-valor 

Classe 1 

Políticas de Bem-estar 

156 ST 

26,22% 

Castrar 19 20 95,00 50,61 <0,0001 

Adotar 11 11 100,00 31,54 <0,0001 

Ônibus 22 35 62,86 25,81 <0,0001 

Vila 13 17 76,47 22,85 <0,0001 

Animal 71 181 39,23 22,75 <0,0001 

Cão 19 30 63,33 22,50 <0,0001 

Bicho 10 12 83,33 20,65 <0,0001 

Adoção 11 14 78,57 20,31 <0,0001 

Castrado 7 7 100,00 19,93 <0,0001 

Gato 6 6 100,00 17,06 <0,0001 

Bem-estar 5 5 100,00 14,19 <0.00016 

Classe 2 

Causa Animal 

118 ST 

19,83% 

Conversar 11 11 100,00 45,30 <0,0001 

Responder 9 9 100,00 36.94 <0,0001 

Protetor 25 47 53,19 35,72 <0,0001 

SEDA 26 58 44,83 25,25 <0,0001 

Crítica 5 5 100,00 20,38 <0,0001 

Reclamar 7 9 77,78 19,30 <0,0001 

Novo 9 14 64,29 17,82 <0,0001 

Causa 9 14 64,29 17,82 <0,0001 

Mundo 8 12 66,67 16,90 <0,0001 

Hospital 14 29 48,28 15,51 <0,0001 

Classe 3 

Contexto Municipal 

115 ST 

19,33% 

Carroça 11 11 100,00 46,78 <0,0001 

Maus-tratos 15 19 78,95 44,74 <0,0001 

Carroceiro 9 9 100,00 38,14 <0,0001 

Lei 12 15 80,00 36.33 <0,0001 

Porto Alegre 21 38 55,26 33,62 <0,0001 

Cidade 11 16 68,75 25,76 <0,0001 

Legislação 7 8 87,50 24,17 <0,0001 

Fiscalização 8 10 80,00 24,01 <0,0001 

Município 18 36 50,00 23,12 <0,0001 

Necessidades 6 8 75,00 16,12 <0,0001 

Classe 4 

Poder Público 

77 ST 

12,94% 

Recurso 12 13 92,31 74,31 <0,0001 

Dinheiro 7 9 77,78 34,10 <0,0001 

Entender 10 17 58,82 32,70 <0,0001 

Administração 7 10 70,00 29,39 <0,0001 

Polít. Públicas 6 8 75,00 27,72 <0,0001 

Setor 5 6 83,33 26,66 <0,0001 

Público 12 27 44,44 24,91 <0,0001 

Orçamento 6 9 66,67 23,41 <0,0001 

Governo 8 15 53,33 22,28 <0,0001 

Gestão 5 7 71,43 21,51 <0,0001 

Classe 5 

Políticas de Bem-estar 

129 ST 

21,69% 

Atendimento 57 89 64,04  110,62 <0,0001 

Castração 23 31 74,19 53,11 <0,0001 

Cirurgia 17 22 77,27 41,58 <0,0001 

Clínico 13 17 76,47 30,94 <0,0001 

Ligar 9 11 81,82 23,87 <0,0001 

NIS 7 8 87,50 20,69 <0,0001 

Carente 7 8 87,50 20,69 <0,0001 

Ficha 5 5 100,00 18,22 <0,0001 

Comunidade 13 23 56,52 17,10 <0,0001 

Posto 6 7 85,71 17,10 <0,0001 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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APÊNDICE G – CORPUS ATORES PÚBLICOS RECIFE (CLASSIFICAÇÃO) 

 

Tabela 21 – Estatísticas da classificação hierárquica descendente do corpus atores públicos REC 
(continua) 

Classes Palavras Freq. ST Freq. Total Percentagem X² P-valor 

Classe 1 

Difusão 

62 ST 

15,9% 

Município 7 8 59,90 31,32 <0,0001 

Gente 36 115 31,30 28,96 <0,0001 

Retirar 5 6 83,33 20,73 <0,0001 

Conhecer 5 7 71,43 16,44 <0,0001 

Parceria 4 5 80,00 15,57 <0,0001 

Partir 4 5 80,00 15,57 <0,0001 

Realidade 6 10 60,00 14,93 <0,0011 

Visitar 3 4 75,00 10,56 <0,00115 

Ação 9 23 39,13   9,87 <0,00168 

Ideia 3 5 60,00   7,37 <0.00663 

Classe 2 

Políticas de Saúde 

50 ST 

12,82% 

Zoonose 9 11 81,82 48,21 <0,0001 

CCZ 7 9 77,78 34,78 <0,0001 

Código 4 4 100,0 27,48 <0,0001 

CVA 7 12 58,33 22,95 <0,0001 

Doença 6 11 54,55 17,63 <0,0001 

Estrutura 6 11 54,55 17,63 <0,0001 

Legislação 4 6 66,67 15,81 <0,0001 

Eliminar 3 4 75,00 13,98 <0,0001 

Mudar 4 7 57,14 12,53 <0,00040 

Raiva 3 5 60,00 10,09 <0,00149 

Classe 3 

Políticas de Saúde 

58 ST 

14,87% 

Clínica 9 9 100,00 52,73 <0,0001 

Gato 15 25 60,00 42,97 <0,0001 

Senhor 9 13 69,23 31,39 <0,0001 

Exemplo 8 13 61,54 23,13 <0,0001 

Esporotricose 4 4 100,00 23,13 <0,0001 

Leishmaniose 3 3 100,00 17,31 <0,0001 

Cirurgias 12 30 40,00 16,21 <0,0001 

Eutanásia 3 7 42,86   4,41 <0.03573 

Doença 4 11 36,36   4,13 <0,04213 

Eliminação 2 4 50,00   3,94 <0,04717 

Classe 4 

Contexto Municipal 

68 ST 

17,44% 

Rua 19 23 82,61 72,11 <0,0001 

Abandonado 8 9 88,89 32,67 <0,0001 

Visão 9 11 81,82 32,59 <0,0001 

Educação 12 19 63,16 29,00 <0,0001 

Solução 5 5 100,00 23,98 <0,0001 

Prazo 5 5 100,00 23,98 <0,0001 

Cão 14 27 51,85 23,87 <0,0001 

Animal 45 158 28,48 22,51 <0,0001 

Titular 4 4 100,00 19,14 <0,0001 

Santuário 4 4 100,00 19,14 <0,0001 

Classe 5 

Políticas de Bem-estar 

74 ST 

18,97% 

Levar 17 25 68,00 41,76 <0,0001 
Castrado 8 8 100,00 34,88 <0,0001 
Consulta 8 9 88,89 29,29 <0,0001 
Evento 6 6 100,00 26,02 <0,0001 
Atendimento 7 8 87,50 24,95 <0,0001 
Clínico 7 9 77,78 20,72 <0,0001 
Pós 4 4 100,00 17,26 <0,0001 
Maus-tratos 5 6 83,33 16,42 <0,0001 
Cirurgias 14 30 46,67 16,21 <0,0001 
Veterinário 12 26 46,15 13,39 <0,00025 
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Tabela 22 – Estatísticas da classificação hierárquica descendente do corpus atores públicos REC 
(conclusão) 

Classes Palavras Freq. ST 
Freq. 

Total 
Percentagem X² P-valor 

Classe 6 

Poder Público 

78 ST 

20% 

Prefeito 15 17 88,24 51,73 <0,0001 

Secretaria 22 36 61,11 41,90 <0,0001 

Lei 18 29 62,07 34,65 <0,0001 

Recife 20 38 52,63 28,02 <0,0001 

Políticas 10 14 71,43 24,00 <0,0001 

Vereador 8 10 80,00 23,09 <0,0001 

Executivo 5 5 100,00 20,26 <0,0001 

Criar 12 22 54,55 17,39 <0,0001 

Decreto 4 4 100,00 16,17 <0,0001 

Orçamento 11 20 55,00 16,14 <0,0001 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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APÊNDICE H – CORPUS PROTETORES POA (CLASSIFICAÇÃO) 

 

Tabela 23 – Estatísticas da classificação hierárquica descendente do corpus protetores POA 
Classes Palavras Freq. ST Freq. Total Percentagem X² P-valor 

Classe 1 

Políticas de Bem-estar 

82 ST 

21,52% 

Castrar 23 32 71,88 52,44 <0,0001 

Ônibus 21 29 72,41 48,13 <0,0001 

Vila 22 32 68,75 46,13 <0,0001 

Cirurgia 12 19 63,16 20,52 <0,0001 

Vacinar 6 7 85,71 17,4 <0,0001 

Saúde 6 7 85,71 17,4 <0,0001 

Rua 9 14 64,29 15,74 <0,0001 

Bairro 8 12 66,67 14,95   0,00011 

Comunidade 4 4 100,00 14,74   0,00012 

Posto 6 8 75,00 13,84   0,00019 

Classe 2 

Políticas de Bem-estar 

60 ST 

15,75% 

Exemplo 7 9 77,78 26,73 <0,0001 

Internar 6 7 85,71 26,31 <0,0001 

Internação 7 12 58,33 16,94 <0,0001 

Pagar 5 7 71,43 16,66 <0,0001 

Real 3 3 100,00 16,18 <0,0001 

Tratamento 4 5 80,00 15,76 <0,0001 

Levar 16 46 34,78 14,29   0,00015 

Cuidar 7 14 50,00 12,85   0,00033 

Atender 7 14 50,00 12,85   0,00033 

Ficar 15 44 34,09 12,61   0,00038 

Classe 3 

Usuários 

73 ST 

19,16% 

Cadastrar 19 21 90,48 72,98 <0,0001 

Protetor 31 53 58,49 61,48 <0,0001 

Inscrever 11 11 100,00 47,79 <0,0001 

Bolsa família 11 11 100,00 47,79 <0,0001 

Ligar 15 21 71,43 39,2 <0,0001 

Agendar 7 8 87,50 24,64 <0,0001 

Consulta 8 10 80,00 24,54 <0,0001 

Protocolo 5 5 100,00 21,38 <0,0001 

NIS 6 7 85,71 20,39 <0,0001 

Atendimento 16 37 43,24 15,35 <0,0001 

Classe 4 

Contexto Municipal 

82 ST 

21,52% 

Porto Alegre 15 21 71,43 32,77 <0,0001 

Causa animal 11 13 84,62 31,72 <0,0001 

Animal 41 107 38,32 24,85 <0,0001 

Adotar 5 5 100,00 18,47 <0,0001 

Político 6 7 85,71 17,4 <0,0001 

Vida 6 7 85,71 17,4 <0,0001 

Questão 10 16 62,50 16,6 <0,0001 

Existir 14 27 51,85 15,83 <0,0001 

Ajudar 11 19 57,89 15,66 <0,0001 

Preocupação 4 4 100,00 14,74   0,00012 

Classe 5 

Poder Público 

84 ST 

22,05% 

Manter 9 10 90,00 27,59 <0,0001 

SEDA 30 68 44,12 23,46 <0,0001 

Verba 7 8 87,50 20,37 <0,0001 

SMAMS 7 8 87,50 20,37 <0,0001 

Dinheiro 8 10 80,00 20,07 <0,0001 

Secretaria 10 15 66,67 18,09 <0,0001 

Prefeitura 15 28 53,57 17,47 <0,0001 

Bom 8 11 72,73 16,93 <0,0001 

Reunião 6 7 85,71 16,82 <0,0001 

Gestão 7 10 70,00 13,74   0,00020 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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APÊNDICE I – CORPUS PROTETORES RECIFE (CLASSIFICAÇÃO) 

 

Tabela 24 – Estatísticas da classificação hierárquica descendente do corpus protetores REC 
Classes Palavras Freq. ST Freq. Total Percentagem X² P-valor 

Classe 1 

Agendamento 

75 ST 

19,58% 

Mês 25 30 83,33 84,01 <0,0001 

Castração 34 63 53,97 56,62 <0,0001 

Dia 22 34 64,71 48,24 <0,0001 

Vaga 12 16 75,00 32,56 <0,0001 

Castrar 15 24 62,50 29,95 <0,0001 

Marcar 12 18 66,67 26,59 <0,0001 

Ligar 15 27 55,56 23,87 <0,0001 

Consulta 10 15 66,67 21,98 <0,0001 

Telefone 9 13 69,23 21,06 <0,0001 

Agendar 6 7 85,71 19,8 <0,0001 

Classe 2 

Secretários 

94 ST 

24,54% 

Rodrigo 22 36 61,11 28,69 <0,0001 

Falar 23 41 56,10 24,69 <0,0001 

Espaço 9 10 90,00 23,76 <0,0001 

Cidade 7 8 87,50 17,49 <0,0001 

Robson 14 23 60,87 17,44 <0,0001 

Pernambuco 5 5 100,00 15,58 <0,0001 

Reeleger 4 4 100,00 12,43   0,00042 

Recente 4 4 100,00 12,43   0,00042 

Vereador 5 6 83,33 11,38   0,00074 

Secretário 6 8 75,00 11,23   0,00080 

Classe 3 

Poder Público 

64 ST 

16,71% 

Política 12 13 92,31 55,26 <0,0001 

Política Pública 12 14 85,71 49,71 <0,0001 

Ação 8 8 100,00 10,73 <0,0001 

Verba 9 10 90,00 39,63 <0,0001 

Força 5 5 100,00 25,25 <0,0001 

Visão 5 5 100,00 25,25 <0,0001 

Geraldo 4 4 100,00 20,15 <0,0001 

Prefeito 4 4 100,00 20,15 <0,0001 

SEDA 12 26 46,15 17,37 <0,0001 

População 6 9 66,67 16,53 <0,0001 

Classe 4 

Problemas 

94 ST 

24,54% 

Abrigos 12 14 85,71 29,36 <0,0001 

Cão 14 18 77,78 28,9 <0,0001 

Filhote 8 9 88,89 20,61 <0,0001 

Levar 12 17 70,59 10,37 <0,0001 

Doar 6 6 100,00 18,74 <0,0001 

Carro 7 8 87,50 17,49 <0,0001 

Cuidar 10 14 71,43 17,25 <0,0001 

Convidar 5 5 100,00 15,58 <0,0001 

Reproduzir 4 4 100,00 12,43   0,00042 

Doente 4 4 100,00 12,43   0,00042 

Classe 5 

HVR 

56 ST 

14,62% 

Atender 15 19 78,25 66,27 <0,0001 

Atendimento 15 19 78,25 66,27 <0,0001 

Veterinário 13 22 59,09 36,97 <0,0001 

Ajuda 6 8 75,00 23,86 <0,0001 

Manhã 5 6 83,33 23,05 <0,0001 

Exames 6 9 66,67 20,00 <0,0001 

Urgência 3 3 100,00 17,66 <0,0001 

Necessidade 3 3 100,00 17,66 <0,0001 

Hospital 12 33 36,36 13,67 <0,0001 

Demanda 4 6 66,67 13,23   0,00027 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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APÊNDICE J – CORPUS TUTORES POA (CLASSIFICAÇÃO) 

 

Tabela 25 – Estatísticas da classificação hierárquica descendente do corpus tutores POA 
Classes Palavras Freq. ST Freq. Total Percentagem X² P-valor 

Classe 1 

Preocupação 

 21 ST 

14,69% 

Chegar 10 15 66,67 36.16 <0,0001 

Manhã 5 6 83,33 23,56 <0,0001 

Preocupado 3 3 100,00 17,8 <0,0001 

Pensar 4 5 80,00 17,64 <0,0001 

Classe 2 

Cuidado 

24 ST 

16,78% 

Cuidar 8 12 66,67 23,34 <0,0001 

Rua 9 15 60,00 22,41 <0,0001 

Pegar 10 21 47,62 16,76 <0,0001 

Conhecer 4 5 80,00 14,83   0,00011 

Classe 3 

Privada 

20 ST 

13,99% 

Dinheiro 6 6 100,00 38,52 <0,0001 

Caro 4 4 100,00 25,31 <0,0001 

Pagar 5 7 71,43 20,19 <0,0001 

Bicho 8 16 50,00 19,42 <0,0001 

Classe 4 

Consulta 

25 ST 

17,48% 

Dizer 13 23 56,52 28,96 <0,0001 

Dia 9 13 69,23 26,54 <0,0001 

Ligar 9 14 64,29 23,57 <0,0001 

Atender 7 12 58,33 15,15 <0,0001 

Classe 5 

Gratuito 

24 ST 

16,78% 

Gratuito 5 5 100,00 25,69 <0,0001 

Ajudar 5 5 100,00 25,69 <0,0001 

Bom 6 9 66,67 17,11 <0,0001 

Atendimento 4 5 80,00 14,83   0,00011 

Classe 6 

Animais 

29ST 

20,28% 

Vacina 4 4 100,00 16,18 <0,0001 

Pena 4 4 100,00 16,18 <0,0001 

Morar 5 6 83,33 15,4 <0,0001 

Bairro 3 4 75,00   7,62   0,00576 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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APÊNDICE K – CORPUS TUTORES REC (CLASSIFICAÇÃO) 

 

Tabela 26 – Estatísticas da classificação hierárquica descendente do corpus tutores REC 
Classes Palavras Freq. ST Freq. Total Percentagem X² P-valor 

Classe 1 

Direito 

30 ST 

16,85% 

Animal 26 56 46,43 51 <0,0001 

Humano 9 9 100,00 46,76 <0,0001 

Achar 16 30 53,33 34,26 <0,0001 

Cuidar 8 10 80,00 30,15 <0,0001 

Serviço 5 7 71,43 15,49 <0,0001 

Direito 4 5 80,00 14,64   0,00013 

Classe 2 

Espera 

22 ST 

12,36% 

Conversar 4 4 100,00 29,02 <0,0001 

Aguardar 4 4 100,00 29,02 <0,0001 

Dizer 10 25 40,00 20,51 <0,0001 

Esperar 6 11 54,55 19,26 <0,0001 

Emergência 7 15 46,67 17,8 <0,0001 

Chegar 7 15 46,67 17,8 <0,0001 

Hora 4 6 66,67 16,91 <0,0001 

Classe 3 

Usaram a  

emergência 

33 ST 

18,54% 

Vizinho 11 11 100,00 51,52 <0,0001 

Gato 12 14 85,71 45,4 <0,0001 

Filho 5 5 100,00 22,6 <0,0001 

Bicho 6 7 85,71 21,77 <0,0001 

Cão 8 14 57,14 14,99   0,00010 

Sofrer 3 3 100,00 13,41   0,00025 

Classe 4 

Atendimento 

36 ST 

20,22% 

Vir 15 24 62,5 30,73 <0,0001 

Cirurgia 10 13 76,92 27,94 <0,0001 

Tumor 6 7 85,71 19,37 <0,0001 

Consulta 9 15 60,00 16,06 <0,0001 

Tirar 5 6 83,33 15,33 <0,0001 

Voltar 4 5 80,00 11,39   0,00073 

Classe 5 

Demanda 

22 ST 

12,36 % 

Demanda 7 8 87,5 43,60 <0,0001 

Marcação 5 5 100,00 36,48 <0,0001 

Grande 8 12 66,67 35,03 <0,0001 

Inaugurar 4 4 100,00 29,02 <0,0001 

Conseguir 8 14 57,14 28,13 <0,0001 

Marcar 8 16 50,00 22,99 <0,0001 

Classe 6 

Privada 

35 ST 

19,66% 

Pagar 13 15 86,67 46,55 <0,0001 

Coisa 10 13 76,92 29,11 <0,0001 

Condição 9 12 75,00 24,94 <0,0001 

Real 8 10 80,00 24,42 <0,0001 

UFRPE 6 7 85,71 20,12 <0,0001 

Caro 7 10 70,00 17,00 <0,0001 

Gastar 4 4 100,00 16,72 <0,0001 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  


