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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Julho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Prezado(a) estudante,

É com muito prazer que me dirijo a você neste momento: espero, sincera-

mente, que as informações aqui contidas sejam, suficientemente, úteis para 

tornar sua jornada estudantil mais proveitosa.

Este caderno foi elaborado com vistas a funcionar como um indicativo de 

estudos, ou seja, sua caminhada não se esgota ao fim do caderno: é aí que 

ela começa, verdadeiramente. Os assuntos são tratados da forma mais didá-

tica possível, em uma linguagem fácil e acessível. Todavia, fique atento(a) às 

ações propostas pelo ícone “Mídias Integradas” e  leia os textos contidos nos  

“Saiba Mais”. São  maneiras de buscar mais informações sobre os tópicos 

tratados.  Essas leituras são de fundamental importância, visto que este ca-

derno não abrange, profundamente, os temas e as discussões que propõe; 

se assim o fizesse, cada um dos assuntos, nele abordados, transformar-se-ia 

numa disciplina independente. Portanto, utilize este caderno como um guia 

para orientação e abertura de   possibilidades de leituras e discussões, nunca 

como um material que lhe dará tudo o que deveria – e gostaria – de saber.

Por fim, desejo-lhe muito sucesso em sua caminhada, saiba, contudo, que 

ele só vem com muito esforço e dedicação.

Venilson Luciano Benigno Fonseca

Palavra do Professor-autor
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Apresentação da Disciplina

A disciplina de Gestão de Políticas Públicas Regionais e Locais cumpre impor-

tante papel no seu curso: “Técnico em Serviços Públicos”. Isso porque lhe 

possibilitará compreender as diferentes formas de promoção das políticas 

públicas, bem como as maneiras democráticas e cidadãs de geri-las. Estuda-

remos, assim, a importância da dimensão local na formulação e execução de 

políticas públicas, mesmo nos tempos da chamada globalização. Será muito 

importante compreender, também, que, a partir da redemocratização do 

Brasil e da promulgação da Constituição Federal de 1988, muita coisa mu-

dou no cenário político brasileiro: acompanharemos os processos de trans-

formação na Federação brasileira, buscaremos compreender as tentativas 

de descentralização política, fiscal e tributária ocorridas no país, além disso, 

estudaremos o fortalecimento dos municípios como entes federativos, assim 

como a sua nova relevância social.

A partir dessa nova fase da política brasileira, pós 1988, focalizaremos nosso 

olhar na responsabilidade local e nas políticas de municipalização de pro-

gramas sociais universais, como o Sistema Único de Saúde – SUS – que tem 

seus recursos geridos pelas prefeituras. Essa nova configuração política le-

vará, também, a uma maior participação dos cidadãos na vida pública do 

município; para isso, ele é chamado – e você também, caro(a) estudante – a 

conhecer e participar dos Conselhos Municipais Setoriais – como o Conselho 

Municipal de Educação – e do Orçamento Participativo, que é obrigatório 

para todo município acima de vinte mil habitantes.

Em suma, espero que sua caminhada seja produtiva e prazerosa e que, ao 

final desta disciplina, compreenda de maneira bastante aprofundada o seu 

papel de gestor de políticas públicas e, para além disso, o seu relevante papel 

de agente social e cidadão brasileiro consciente dos seus deveres e direitos.
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Aula 1. Estado, política, poder e    
  sociedade

Objetivos:

• identificar os diferentes tipos de Estado, as variadas formas de 

políticas públicas que deles emanam; e

• reconhecer os significados de poder e de sociedade.

Olá estudante,

O que é o “Estado” para você?  Você tem consciência da existência das 

diversas formas de organização social ao redor do mundo? Você sabia que, 

dependendo da organização social de uma dada sociedade, os objetivos e 

práticas sociais da população, além da cultura e religiosidade, são determi-

nantes na montagem do Estado? 

Por exemplo, o Estado brasileiro é chamado de República Federativa do Brasil 

e, de acordo com nossa Constituição, é “formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, e constitui-se em Estado de-

mocrático de direito”. Isso significa que o Brasil não é regido por uma dita-

dura ou por uma monarquia: nossos governantes são eleitos por voto direto 

de seus cidadãos. Se fôssemos um país teocrático, ou seja, um país que tem 

como governante o chefe da igreja local, as leis desse estado seriam as mes-

mas da religião predominante, como é o caso de alguns países do Oriente 

Médio: Irã, Arábia Saudita, Jordânia. E aí, conseguiu ter a sua primeira com-

preensão sobre o que é Estado? Então, vamos para a aula?

1.1 Possibilidades de compreensão de um  
 Estado
Para iniciarmos nossos estudos na disciplina de Gestão de Políticas Públicas 

Regionais e Locais é de fundamental importância a compreensão dos pro-

cessos que deram origem aos Estados Modernos. Além dessa compreensão, 

serão requeridas noções de poder, política e sociedade. 
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Dessa forma, você terá meios intelectuais de compreender as ações do Es-

tado, sua importância na sociedade moderna e, inclusive, avaliar as ações 

estatais dentro do ponto de vista ético e moral. Será capaz de interpretar as 

ações do Estado e perceber se nelas está explicitado o bem coletivo e social 

e não, meramente, o interesse de poucos.

A partir do momento em que se compreende a origem, ou a composição de 

determinado Estado, fica mais fácil entender que tipo de política emanará 

dele. Exemplo: um Estado Teocrático que se rege por uma orientação reli-

giosa, independentemente de qual seja, não proporá políticas públicas que 

possam ferir suas crenças, mesmo que essa atitude represente algum risco 

à sua população. Assim, a distribuição de preservativos à população - como 

forma de prevenção à contaminação pelo HIV - jamais seria uma política 

pública de um Estado que se orientasse por uma religião cujo entendimento 

considerasse que o uso de preservativos é contrário às suas crenças.

Mas o que é o Estado? Como ele surgiu? Será que o Estado que conhece-

mos hoje, bem como esta sociedade, sempre foram assim? É preciso com-

preender que não. Se recuarmos até a Idade Média, na Europa Ocidental, 

iremos perceber que a sociedade se organizava através de camadas sociais, 

muito bem definidas, que se emparelhavam da seguinte forma: na base, 

estavam situados aqueles que eram conhecidos como servos e estes  eram 

numerosos, a maioria da população. Acima deles, estavam compreendidas 

as camadas da nobreza e do clero que, juntas, ainda assim, formavam um 

grupo bem menos numeroso de pessoas. 

O conceito de Estado 
Moderno, aqui presente, 

baseia-se na Sociedade Moderna 
Ocidental, nascida na Europa 

e difundida pelo mundo como 
modelo civilizatório. Isso implica 

dizer que deixaremos de fora, em 
razão de espaço e dos objetivos 

deste curso, discussões sobre 
as sociedades pré-colombianas, 

asiáticas e africanas. 

Figura 1
Fonte: ilustrador
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Essa pirâmide social, sedimentada pelos valores religiosos, praticamente 

impedia a mobilidade social, sobretudo, da base para as outras camadas 

superiores, ou seja, uma vez servo, sempre servo.  Tal estrutura social fora 

desmontada através de revoluções sociais, como a Francesa, a qual se fun-

damentou sobre os ideais da então crescente burguesia.  Esses ideais eram 

sintetizados no seguinte lema: liberdade, igualdade e fraternidade. 

É interessante perceber, estudante, que, ao menos em tese, a formação de 

um determinado Estado é posterior à formação de um povo, ou de uma 

nação. É desse sentimento de união entre as pessoas, estabelecido através 

de vínculos específicos, como a língua, a cultura e as atividades comuns, que 

nasce a ideia de povo ou de nação. E é desse povo, ainda de forma hipotéti-

ca, que nascerá o Estado e seu corpo jurídico de leis: são os anseios do povo, 

suas necessidades e possibilidades que formarão o Estado. Por isso, diz-se 

que “todo poder emana do povo e por ele deve ser exercido”.

Se atender aos anseios do povo é a grande justificativa para a criação do 

Estado, essa motivação não deveria de ser, plenamente, concretizada pelo 

Estado ou, ao menos, ser encarada como seu objetivo primeiro?

A formação dos Estados Nacionais Europeus dera início a outro momento 

histórico relevante para a compreensão do papel do Estado Moderno hoje. 

As potências econômicas da época, como Grã-Bretanha, Bélgica, Holanda 

e França, dentre outras, espalharam sua influência pelo mundo, buscando, 

cada uma, o seu enriquecimento próprio, como é amplamente explicitado 

nos livros de História por meio das seguintes fases: o colonialismo, o metalis-

mo, o mercantilismo e, por último, o capitalismo. Este último – o capitalismo 

- só se tornou possível em função das ocorrências dos sistemas econômicos 

que o precederam, ou seja, apenas quando os Estados europeus acumula-

ram riquezas e condições materiais puderam impor  seu modelo civilizatório 

a quase todas as  nações do mundo.

Assim, com a Revolução Industrial, inaugura-se uma fase da história, conhe-

cida como Era Moderna ou Modernidade: nos últimos 200 anos, aproxima-

damente, observamos com certa clareza a complexificação das estruturas 

dos Estados, redundando naquilo que conhecemos hoje. 

Perceba na passagem a seguir, como Eric Hobsbawm (2002) descreve o pe-

ríodo da Revolução Industrial colocando-o como consequência de outros 

momentos, apontando, também, quais são os dois grandes objetivos priori-

É importante compreender 
que a noção de civilizado 
ou civilização sempre partiu 
daquele que se considerava 
superior em relação ao outro, 
ao diferente: o europeu julgou 
que os habitantes da América 
eram inferiores em função de 
não professarem a mesma 
religião e de não terem os 
mesmos hábitos, culturas e 
práticas do velho continente: 
é o que chamamos de juízo 
de valor. Vale lembrar que 
os processos de escravidão 
praticados contra seres 
humanos - os indígenas das 
Américas e os povos africanos 
- foram justificados, em grande 
medida, pela interpretação de 
que essas pessoas não eram 
seres humanos, ou, se fossem, 
eram ainda muito primitivos e, 
portanto, deveriam ser tratadas 
como animais ou seres inferiores.
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zados por essa sociedade chamada de moderna: o lucro privado e o desen-

volvimento econômico.:

Dadas às condições adequadas, as inovações técnicas da revolução 

industrial praticamente se fizeram por si mesmas, exceto talvez na in-

dústria química. Isto não significa que os primeiros industriais não es-

tivessem constantemente interessados na ciência e em busca de seus 

benefícios práticos. Mas, as condições adequadas estavam visivelmente 

presentes na Grã-Bretanha, onde mais de um século se passara desde 

que o primeiro rei tinha sido formalmente julgado e executado pelo 

povo e desde que o lucro privado e o desenvolvimento econômico ti-

nham sido aceitos como os supremos objetivos da política governa-

mental. (HOBSBAWM, 2002, p.54)

Figura 2 - Locomotiva à vapor  cujo combustível era o  carvão mineral. Elas foram 
um dos principais símbolos da Revolução Industrial e uma das ferramentas que 

proporcionaram à potencialização da distribuição de mercadorias.

Fonte: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1090310 e ilustrador

          

Você perceberá com clareza que a derrubada do modelo societário anterior, 

baseado em uma monarquia absolutista e naquela pirâmide social pautada 

na já mencionada tríade servo-nobreza-clero, proporcionará a ascensão de 

um novo modelo social, pautado na busca do lucro, objetivo final de toda a 

política governamental ou estatal. 

Sob o nome de sociedade moderna, esse modelo será praticado, inicialmen-

te, pelos países Europeus. Assim, cada momento histórico desses países pas-

sa a ser marcado por atuações do Estado, através de suas políticas públicas, 

que tinham – e que têm - ambicionado garantir os interesses previstos em 

seu corpo jurídico de leis e que são norteados, grandemente, por suas Cons-

tituições. 

Façamos um exercício de imaginação: se idealizarmos qualquer Estado Na-
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cional capitalista, teremos, evidentemente, que imaginar, também, que suas 

leis buscarão a manutenção, a perpetuação e a garantia de interesses base-

ados na livre iniciativa, na propriedade privada, na competição como regra 

e norma. 

Observemos, ilustrativamente, o que diz a Constituição Brasileira (1988), no 

seu Título I, Dos Princípios Fundamentais:

Art. 1.º A República Federativa do Brasil, formada pela união indisso-

lúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado democrático de direito e tem como fundamentos:  

I - a soberania;       

II - a cidadania;       

III - a dignidade da pessoa humana;    

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;   

V - o pluralismo político.      

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Consti-

tuição.       

Art. 2.º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.    

Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil:       

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;   

II - garantir o desenvolvimento nacional;    

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais;      

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Em seu Capítulo I, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, reza a 

Constituição:

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer na-

tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segu-

rança e à propriedade, nos termos seguintes:   

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição;      

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se-

não em virtude de lei;      
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III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano 

ou degradante;      

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; (...)  

XXII - é garantido o direito de propriedade;    

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;   

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por ne-

cessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa 

e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição;

O que observamos nessas passagens da Constituição Brasileira? Observamos 

os princípios fundamentais que devem ser seguidos pelo Estado Brasileiro e 

por todos os cidadãos, em quaisquer das atividades políticas, exercício de 

mandatos e vida particular. 

É quase uma obviedade dizer que, se o Brasil fosse uma monarquia, as leis 

diretoras do país seriam, necessariamente, outras. Como já foi dito e é pre-

ciso ressaltar: as leis descrevem as fundamentações de um Estado e revelam 

para onde esse Estado irá caminhar. A presença de lei que garante a igual-

dade de todos perante ela própria, a propriedade privada, a livre iniciativa e 

a associação para o trabalho denotam, sem sombra de dúvidas, que o Brasil 

é uma nação capitalista e democrática, dentro dos parâmetros legais criados 

pela própria Constituição: em tese, este corpo jurídico de leis representa a 

vontade dos cidadãos brasileiros e nada pode ser feito se não estiver em 

conformidade com esses preceitos, com essas leis. 

Por isso não podemos e não devemos admitir que o Estado brasileiro – laico, 

como reza nossa Constituição Federal – seja regido por valores religiosos, 

acreditemos ou não nesses valores. Por exemplo: as religiões cristãs, em ge-

ral, consideram a homossexualidade como um desvio de conduta ou mesmo 

um pecado. 

Contudo, o Estado brasileiro não poderá condenar os homossexuais e suas 

práticas e muito menos exigir deles comportamentos heterossexuais, tendo 

como fundamento a Bíblia. O que importa, para o Estado brasileiro, é que 

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e, portan-

to, respondem igualmente por seus atos. Além disso, em seu Art. 3º, item 

IV, a Constituição afirma que um dos objetivos fundamentais da República 
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Federativa do Brasil é o de “Promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

Nas chamadas sociedades moderno-capitalistas, com regimes que podem 

ser considerados democráticos, como os países da União Européia, os EUA, 

o Brasil, o Chile e a Argentina, dentre outros, pode-se identificar  dois gru-

pos principais de atuação do Estado, sem prejuízo da existência de outros: o 

chamado Estado Liberal – caso dos EUA – e o Estado da Social Democracia 

ou Keynesiano. 

Os Estados tipificados como liberais – ou neoliberais, na opinião de críticos 

e favoráveis a esse sistema, como Delfim Netto, Guido Mantega, Aloysio 

Biondi, Fernando Henrique Cardoso, Mário Henrique Simonsen etc. – são 

regidos pela crença de que o mercado se autorregula e pregam a presença 

indispensável, porém, mínima, do Estado nos rumos da economia. 

Em contrapartida, os governos da Social Democracia, ou Keynesianos, en-

tendem que o Estado deve ter uma participação ativa na economia, geran-

do, se preciso for, colunas efetivas de demanda por mercadorias, através 

dos investimentos estatais em áreas que a iniciativa privada não investiria, 

regulando mercados e orientando a concorrência. 

Obviamente, existem críticos severos de ambas as modalidades, os quais po-

derão ser conhecidos por você através de um aprofundamento de estudos. 

Por agora, conheça alguns de seus fundamentos.

1.2 Sociedades Moderno-Capitalistas:   
     possibilidades de atuação estatal em  
     conformidade com Teorias Econômicas.

1.2.1 O Estado Liberal
Se o Estado deve se voltar para o povo, visto que este é seu fundamento, as 

políticas públicas são pensadas, planejadas e executadas visando justamente 

isso, ou seja, servir o bem público, o povo. Porém, surge uma linha de pen-

samento e de atuação que provocou grande impacto na conformação dos 

Estados: a ideia de que o Estado e suas leis deveriam interferir o mínimo pos-

sível na Economia Capitalista, ainda que isso, em sua forma, fosse contrário 

à noção de bem público.
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Essa concepção tem como base os escritos do economista Adam Smith 

(1723-1790), em especial o seu livro publicado em 1776, intitulado “Uma 

investigação Sobre a Natureza e Causa da Riqueza das Nações”. O trecho 

abaixo ilustra melhor o viés que baliza essa corrente de pensamento. 

O modelo ideal de funcionamento da Economia - a teoria da concor-

rência perfeita (...) sustenta que todos os indivíduos, agindo egoistica-

mente na busca do máximo de bem-estar individual, são conduzidos 

pela mão invisível do mercado e acabam atingindo o bem estar coleti-

vo. (...) É exatamente por entender que o mercado falha no que se re-

fere à questão da provisão do bem público, isto é, do bem comum, que 

a literatura econômica atribui uma importância significativa ao Estado 

para o funcionamento eficiente da economia. Se as forças de mercado 

pudessem interagir livremente, não haveria garantia de que todos os 

agentes maximizariam sua utilidade sem incorrer em perdas de bem-

-estar. Em outras palavras, a mediação das relações capitaneadas pelo 

mercado pode fazer com que os grupos de interesse envolvidos se en-

contrem em situações assimétricas do ponto de vista dos ganhos que 

cada um deseja auferir, sendo necessário que o Estado intervenha para 

minimizar perdas. (OLIVEIRA, 2010, p.11)

Essa visão, de uma política pública baseada na manutenção de uma econo-

mia perfeita, orientou boa parte dos estados nacionais europeus até meados 

da década de 1930. Perceba que tal orientação deixa claro que o Estado 

deve agir apenas como um regulador da economia, pois a “mão invisível do 

mercado” se encarregaria de atingir o bem coletivo. Em outras palavras, isso 

implicou num distanciamento da atuação do Estado em relação à popula-

ção, principalmente, a mais pobre e desprovida de recursos, já que o ideal 

do mercado, a concorrência e a economia perfeita, era alcançado através da 

menor participação estatal possível. 

Você poderá deduzir, a partir disso, que, na aplicação desse modelo, o Es-

tado não deveria interferir, através de leis, nos contratos de trabalho prati-

cados entre empregadores e empregados; não deveria ser proprietário de 

empresas; não deveria investir demais a fundo perdido, como por exemplo, 

garantir a saúde e a educação para a população de maneira gratuita. 

Logo, nessa economia perfeita, todas as pessoas, de operários a empresários, 

vivendo em um sistema de trocas perfeitas, seriam, perfeitamente, capazes 

de garantir sua própria sobrevivência, de maneira digna e sem necessidade 

Adam Smith 
(1723-1790)
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da participação do Estado, a não ser como agente regulador, capaz de inter-

ferir nos momentos de competição desleal e desigual.

No Brasil, até meados da década de 1930, as políticas públicas limitavam-se 

tão somente a garantir a perpetuação do modelo agrário exportador, base-

ado no café, em especial. Nessa época, o país tinha uma população muito 

menor do que a de hoje e quase toda vivendo em áreas rurais. 

O voto não era permitido às mulheres e nem aos analfabetos e a maioria da 

população não tinha nenhuma escolaridade. O poder político era restrito às 

grandes oligarquias rurais, que utilizavam o Estado para fins próprios, e a 

participação da população nas políticas públicas era quase nenhuma. 

Todavia, a despeito de caracterizarmos o Brasil dessa época como um Estado 

liberal, a política econômica brasileira de sustentação do café mostrou-se o 

contrário da de um estado liberal, adotando medidas explicitamente inter-

vencionistas. Esse será o assunto de nosso próximo tópico.

1.2.2 O Estado keynesiano ou da Social    
  Democracia
Após a grave crise econômica mundial, que teve 

seu ápice em outubro de 1929, todos os países 

capitalistas ocidentais entraram em uma espiral 

descendente de sua economia, iniciando um pe-

ríodo de grave recessão. Desemprego em massa, 

consumo e produção industrial caindo, empresas 

falindo, fábricas fechando e a fome e a miséria 

se instalando confortavelmente nos lares: este 

era o cenário a ser enfrentado pelos governos 

dos países capitalistas a partir de 1930. 

Ficou claro, portanto, que “a mão invisível” do 

mercado não era suficiente para gerir a econo-

mia e se autorregular. Assim, o Estado foi nova-

mente chamado a resolver a grave crise econô-

mica. E como isso poderia ser feito? Como o Estado poderia atuar? Como 

transformar os ciclos viciosos da economia em ciclos virtuosos? 

De acordo com a teoria econômica de John Maynard Keynes (1936), no 

seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, o capitalismo seria 

John Maynard 
Keynes
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capaz de juntar o altruísmo social com ganhos individuais, indo, assim, além 

da superficialidade aparente que evidencia a rigidez, o distanciamento, e 

a incompatibilidade desses elementos. Para tanto, a intervenção estatal na 

economia era necessária, visto que a união desses valores não ocorreria por 

vias naturais, dever-se-ia, portanto, amortecer os impactos oriundos do livre 

mercado e de sua incapacidade de sustentar esse modelo econômico.

Assim, o Estado passa a caminhar no sentido de intervir na economia. Essa 

intervenção está materializada na adoção de medidas (ou meras tentativas), 

tais como: criação de coluna efetiva de demanda por mercadorias, na me-

dida em que injetava dinheiro na economia, através da abertura de diversos 

postos de trabalho, gerando renda para a população. 

Para entender melhor, acompanhe o seguinte exemplo: os EUA, por volta 

das décadas de 1930-1940, é, inteiramente, atravessado por gigantescas 

obras: rodovias, ferrovias, barragens, hidrelétricas, ordena-se a destruição 

de bairros antigos para construção de novos, enfim, todo e qualquer tipo de 

obra foi desenvolvida com vistas a gerar emprego e renda para a população. 

Dessa maneira, foi criada a coluna efetiva de demanda por mercadorias, pois 

com dinheiro no bolso, as pessoas voltariam a consumir, fazendo com que 

a indústria voltasse a produzir, contratasse mais empregados,  restaurando, 

por fim, o ciclo virtuoso necessário ao bom andamento da economia. 

Nesse sentido, as políticas públicas patrocinadas pelos Estados visavam ga-

rantir direitos e deveres para todos os atuantes na economia, uma vez que 

o Estado é o regulador, o interventor e o dinamizador dos processos econô-

micos.

Figura 3 - Plantação de café em Venda Nova do Imigrante - ES
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/443080

Evidentemente que as teorias 
econômicas de Adam Smith e 

John M. Keynes são muito mais 
complexas e refinadas do que 

tratamos aqui. Apenas listamos 
os pontos mais relevantes 

para nossa análise. Para saber 
mais, visite: http://www.

pensamentoeconomico.ecn.br/ 
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No caso do Brasil, no período anterior a 1929, com as sucessivas crises do 

café, o governo já apresentava indícios de intervenção na economia. Eles 

eram percebidos na adoção de algumas medidas, tais como a compra dos 

excedentes de café não exportados; as garantias de preços mínimos para o 

café e o incentivo a novos plantios. Desse modo, as políticas públicas, como 

dissemos, visavam, tão somente, manter os altos lucros da exportação de 

café dos produtores, mesmo que isso representasse uma sangria do Tesouro 

Nacional.

Todavia, em 1934, no Governo de Getúlio Vargas, o Estado brasileiro, efe-

tivamente, compromete-se com a regulação do mercado, empreendendo 

algumas medidas:. Como parte das políticas públicas, podemos citar a pro-

mulgação da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – bem como a re-

gulamentação de uma jornada de trabalho, direito à férias, 13º salário e 

descanso semanal remunerado. Além disso, no período da 2ª Guerra Mun-

dial, o Brasil iniciou um tímido processo de substituição de importações, 

principalmente de produtos manufaturados, pois já não os importava, em 

virtude da escassez. 

O que tiramos como conclusão daquilo que vimos neste início de estudos? 

Dentre outras coisas, é possível constatar que as políticas públicas são orien-

tadas pelos momentos históricos vividos por cada governo: em um ambiente 

de crise econômica, elas serão, predominantemente, voltadas à recuperação 

econômica, ao passo que a participação cidadã e os programas sociais serão 

relegados para segundos e terceiros planos.

Resumo
Nesta aula, você percebeu a importância de entender, de forma bastante 

clara, as diferenças existentes entre os diversos tipos de Estado. Além disso, 

pôde compreender que a essência de um Estado é que norteará as políticas 

públicas oriundas dele: de um determinado Estado não emanarão políticas 

públicas que ferirão os seus princípios diretores. Você pôde perceber, tam-

bém, as duas formas distintas de encarar o papel do Estado, o Estado dito 

Liberal e o Keynesiano, e como as políticas públicas se tornam, por conse-

quência, reféns desse papel.

É importante que você tenha clareza das diferenças existentes entre os di-

versos tipos de Estado. Além disso, deverá compreender que a essência de 

um Estado é que norteará as políticas públicas oriundas dele: não veremos 

políticas públicas que firam os princípios religiosos em Estados Teocráticos. 
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Por outro lado, em Estados laicos, há uma separação clara entre os valores 

religiosos – de quaisquer religiões! – e os estatais. Por isso, não podemos e 

não devemos admitir que o Estado brasileiro – laico, como reza nossa Consti-

tuição Federal – seja regido por valores religiosos, acreditemos ou não nesses 

valores. Por exemplo: as religiões cristãs, em geral, consideram a homosse-

xualidade como um desvio de conduta ou mesmo um pecado. Contudo, 

o Estado brasileiro não poderá condenar os homossexuais e suas práticas 

e muito menos exigir deles comportamentos heterossexuais, tendo como 

fundamento a Bíblia. O que importa, para o Estado brasileiro, é que todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e, portanto, que 

respondem igualmente por seus atos. 

Além disso, em seu Art. 3º, item IV, a Constituição estabelece que um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é “Promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação”. 

Nas chamadas sociedades moderno-capitalistas, com regimes que podem 

ser considerados democráticos, como os países da União Europeia, os EUA, 

o Brasil, o Chile e a Argentina, dentre outros, podemos separar a atuação 

do Estado em dois grupos principais, sem prejuízo da existência de outros: o 

chamado Estado Liberal – caso dos EUA – e o Estado da Social Democracia 

ou Keynesiano. Os Estados tipificados como liberais são regidos pela crença 

de que o mercado se autorregula e pregam a presença indispensável, porém 

mínima, do Estado nos rumos da economia.

Em contrapartida, os Estados da Social Democracia, ou Keynesianos, enten-

dem que o Estado deve ter uma participação ativa na economia, gerando, se 

preciso for, colunas efetivas de demanda por mercadorias, através dos inves-

timentos estatais em áreas que a iniciativa privada não investiria, regulando 

mercados e orientando a concorrência. Obviamente, existem críticos severos 

de ambas as modalidades , o que poderá ser conhecido por você através de 

um aprofundamento de estudos, principalmente, por meio dos endereços 

eletrônicos apontados neste caderno. 

Leia o texto de Luiz Carlos 
Bresser-Pereira (1976) sobre a 
teoria keynesiana. Disponível 

em:  http://www.bresserpereira.
org.br/papers/1968/68-

98DaMacroclassicaAKeynesiana.
apostila.pdf 
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Atividades de aprendizagem
1. O que significa dizer que o Brasil é um Estado democrático de direito? 

Comente.

2. Quais as principais diferenças, no que concerne às políticas públicas, de 

um Estado dito liberal e um Estado keynesiano?

Vale lembrar que no Brasil, de 1990 para cá, com o governo de Fernando 

Collor de Mello, passando por Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, 

Luiz Inácio Lula da Silva e agora com a Presidenta Dilma Rousseff, tivemos 

orientações diversas, que ora pendiam para atitudes marcadamente liberais 

– privatizações, enxugamento da máquina estatal, os chamados “choques 

de gestão” – e ora pendem para políticas sociais, como o Bolsa Família, o 

ProUni e o aumento do funcionalismo público Federal. Contudo, somente 

após a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, os cida-

dãos foram chamados a contribuir mais ativamente nas decisões políticas do 

país, agindo além do voto. 
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Como veremos na próxima aula, cabe agora compreender as diferentes es-

calas de atuação do Estado e, também, do poder. Será preciso entender, 

também, que, mesmo em tempos de globalização, nunca foi tão importante 

valorizar o local, nosso lugar de origem ou moradia, onde tecemos valores e 

significados, como forma de dar sentido às políticas públicas.
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Aula 2. Importância da dimensão local   
        no global

Objetivos:

• identificar a necessidade e a relevância de conceber a dimensão 

local como objeto de análise do espaço de poder; e 

• perceber  o que pode ser considerado como espaço vivido, a 

noção do cotidiano e as construções simbólicas resultantes da va-

lorização do local como exercício de compreensão da sociedade.

Olá estudante,

Antes de iniciar a aula, gostaria que você compreendesse que a dimensão 

global é necessária para a definição da dimensão local. Esta só adquire senti-

do diante da dimensão global. É a possibilidade da conexão global-local, e o 

contrário, que se articula no texto, e não, simplesmente, o fato de haver, por 

um lado, uma globalização e, por outro, simultaneamente, uma localização. 

São duas racionalidades distintas que se  sobrepõem. 

É importante esclarecer que, em algumas 

passagens deste caderno, o “local” ora 

remeterá à esfera do municipal, tais como 

a Prefeitura ou a Câmara Municipal; ora 

à esfera da comunidade e suas múltiplas 

instituições sociais. Estes últimos são con-

cebidos aqui como o lugar de exercício do 

poder, que se constitui nas e das relações 

que delimitam o poder entre os diferentes 

grupos sociais existentes. São constituídos, 

ainda, sobre expectativas positivas e otimis-

tas, podendo servir de alicerce para o exercício da democracia nos processos 

decisórios de alocação de recursos e no redesenho das políticas públicas. 

Figura 4
Fonte: ilustrador
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Então, como a valorização do local poderia contribuir na atuação democrá-

tica? Pense nisso e boa aula!

2.1  A dimensão local como objeto de   
 análise do espaço

Neste primeiro momento, iremos tratar da 

dimensão local como objeto de análise do 

espaço. Será preciso entender a dimensão 

local, para além de seu território localizável, 

como um espaço onde as experiências acon-

tecem: fala-se de histórias vividas, memórias 

construídas e identidades próprias. Como os 

espaços físicos, as relações de poder, tam-

bém, arquitetam a constituição do local: 

são poderes, micropoderes, poder simbóli-

co, poder de influência, em que se revelam 

alianças e conflitos. 

 Subentende-se, pois, que o exercício desse poder local sustente e seja sus-

tentado por uma diversidade de interesses que se complementam ou que 

competem entre si: essa relação dependerá do momento e do objetivo in-

trínseco aos interesses de cada poder.

Milton Santos (2008), geógrafo brasileiro, analisa a categoria lugar, também 

entendida como local, relacionando esse elemento à dimensão do cotidiano. 

Para ele:

No lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, 

firmas e instituições – cooperação e conflito são a base da vida em co-

mum. Porque cada qual exerce uma ação própria, a vida social se indi-

vidualiza; e porque a contiguidade é criadora de comunhão, a política 

se territorializa, com o confronto entre organização e espontaneidade. 

O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual 

lhe vêm solicitações de ordens precisas de ações condicionadas, mas 

é também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis 

através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da 

espontaneidade e da criatividade. (SANTOS, 2008 p. 322)

Figura 5
Fonte: ilustrador
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Para Santos, coexistem, sempre, a ordem global e a ordem local, uma bus-

cando impor-se a outra: trata-se de racionalidades distintas que se sobre-

põem em exercícios econômicos, sociais, culturais e simbólicos. Para ele, 

“cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma 

razão local, convivendo dialeticamente.” (SANTOS. 2008, p. 333).

Você, estudante, perceberá que não há linhas capazes de separar o que é 

local daquilo que é concebido como global. Essas categorias do real não se 

confundem a ponto de se tornarem uma só. O local não se funde no global, 

são lugares distintos, apesar de comunicantes.

Os conceitos de espaço nos estudos sobre o desenvolvimento têm gerado 

bastante questionamento. Daí a necessidade de discutir esse conceito, e a 

importância que ele assume no cotidiano. 

E é por isso mesmo que nos deteremos nessas discussões. O que é o espaço? 

Ou melhor, por que pensar o espaço com a finalidade de refletir a respeito 

do desenvolvimento que está atrelado às políticas públicas? 

Ladislaw Dowbor (1995) lembra que por traz da desarticulação entre o glo-

bal e o local existe o desacerto entre a rapidez da evolução das técnicas e a 

respectiva lentidão das transformações institucionais. Segundo ele, isso gera 

um amplo espaço econômico mundial sem nenhum controle ou regulação, 

e uma perda global de governabilidade no planeta.

Pensemos, a partir do que temos exposto, no espaço como um lugar prati-

cado, vivido, de onde se vê o mundo, e que faz o mundo vibrar. “O homem 

não vê o universo a partir do universo, o homem vê o universo a partir de 

um lugar”, ensina Milton Santos (2008). E os lugares, como espaços, são 

políticos, produzidos com o outro, na diferença.

Observe que se quebra o imaginário de que se o lugar não é, propriamente, 

a fluidez essencial da globalização, ela poderia então vir a ser um fixo peran-

te o fluxo; e isso passa uma impressão de que o lugar não acompanha ou 

não expressa o próprio mundo. Ele parece ser um ponto, muitas vezes visto 

como retrógrado que recebe os impactos e é regido pelo mundo. 

Porém, é possível entrever as contradições da dialética social. Também é  no 

local que emerge o novo, outro tempo, o possível, pois ele  é tecido de coti-

diano, de existência, de invenção da vida – não do mesmo. O lugar tornar-se 

intermediário para o mundo.
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Dowbor (1995) mostra que já passou o tempo das sociedades relativamente 

homogêneas, com proletariado, campesinato e burguesia, e uma visão de 

luta de classes relativamente clara.  Este autor escreve que a sociedade atual 

se constituí em um tecido complexo e extremamente diferenciado de ato-

res sociais. Assim, políticas globais tornam-se desajustadas, reduzindo-se a 

competência das decisões centralizadas. Como a intensidade das mudanças 

exige também ajustes frequentes das políticas, é o próprio conceito da gran-

de estrutura central de poder que se vê posto em cheque. Situações com-

plexas e diferenciadas, que se modificam rapidamente, exigem muito mais 

participação dos atores sociais afetados pelas políticas. Exigem, na realidade, 

sistemas muito mais democráticos.

A implicação prática desse raciocínio é mais importante que o dilema privati-

zação/estatização, ou a hierarquização adequada dos diversos espaços insti-

tucionais. Nesse sentido, em longo prazo, o nível central de decisão do país 

tem de preocupar-se com a coerência das grandes infraestruturas econômi-

cas, com os equilíbrios macroeconômicos, com as desigualdades regionais, 

com a inserção do país na economia mundial, com os eixos tecnológicos de 

longo prazo. Problemas mais específicos terão de ser transferidos para espa-

ços de decisão mais próximos do cidadão. (Ladislau Dowbor. Da globalização 

ao poder local. 2005.) Disponível em: <http://dowbor.org/1995/01/da-
-globalizacao-ao-poder-local.html/> acesso em: 01 set. 2013

É certo que hoje o mundo é, predominantemente, composto por sociedades 

urbanizadas. Dowbor (1995) escreve que se constituiu, em função disso, 

um tecido social organizado, a cidade, que é, frequentemente, maior in-

clusive do que muitos dos Estados-nação herdados do passado. Faz muito 

tempo  que tudo tinha de ser feito na capital, porque aí estavam localizados 

os governos, os técnicos, os bancos, enquanto o resto era população rural 

dispersa. E a tendência parece ser a de que as cidades vão assumir, gradual-

mente, boa parte dos encargos antigamente relegados como competência 

dos governos centrais, completando, assim, a transformação do papel do 

Estado-nação na hierarquia dos espaços sociais. 

Uma frase, de um recente relatório das Nações Unidas, resume bem o 
problema: “o Estado-nação tornou-se pequeno demais para as gran-
des coisas, e grande demais para as pequenas.”

Dowbor (1995) explica que isso não significa que as iniciativas locais sejam 

suficientes. No entanto, sem estruturas locais sólidas, participativas e demo-
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cratizadas, não há financiamentos externos ou de instituições centrais que 

produzam resultados. De certa forma, a cidade está recuperando gradual-

mente um espaço de decisão direta sobre a polis, recuperando a dimensão 

mais expressiva da política e da democracia. É significativo, nesse sentido, 

que tenhamos uma Cúpula das Cidades, uma Conferência Mundial de Is-

tambul destinada a avaliar as novas dimensões das políticas urbanas.   

Esse mesmo autor afirma, ainda, que a tendência para um reforço genera-

lizado da gestão política nas próprias cidades representa uma importante 

evolução da democracia representativa, em que só se é cidadão uma vez a 

cada quatro anos, para uma democracia participativa, na qual grande parte 

das opções concretas relacionadas com as condições de vida e a organização 

do nosso cotidiano passam a ser geridas pelos próprios cidadãos.

Segundo Santos (2008), a base da ação reativa é o espaço compartilhado 

no cotidiano. Este espaço deve ser reconstituído através da rearticulação 

dos espaços locais com os diversos espaços que hoje compõem a sociedade 

complexa. 

Esta rearticulação citada por Santos implica uma redefinição da cidadania 

e das instituições, a fim de que os espaços participativos coincidam com as 

instâncias de decisões significativas. As hierarquizações tradicionais dos es-

paços são insuficientes ou inadequadas, necessita-se de mais democracia, de 

uma visão mais horizontal e interconectada da estrutura social.

2.2 O Poder e a dimensão local

Perceba a associação proposta por Fischer (1992) entre a noção de local e o 

exercício do poder: 

A noção de ‘local’ contém duas ideias, complementares em um sentido 

Figura 6
Fonte: ilustrador
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e antagônicos em outro. Se o ‘local’ refere-se a um âmbito espacial de-

limitado e pode ser identificado como base de território, microrregião 

e outras designações que sugerem constância e certa inércia, então, 

contém, igualmente, o sentido de espaço abstrato de relações sociais 

que se deseja privilegiar e, portanto, indica movimento e interação de 

grupos sociais que se articulam e se opõem em relação a interesses 

comuns. E assim, invariavelmente, a análise do ‘local’ remete ao estudo 

do poder enquanto relação de forças por meio das quais se processam 

as alianças e os confrontos entre atores sociais, bem como ao conceito 

de espaço delimitado e à formação de identidades e práticas políticas 

específicas. No entanto, se o espaço local tem um fundamento territo-

rial inegável, não se resume a este, como, aliás, assinalam os geógrafos 

ao nos dizerem das muitas maneiras de se construir os espaços, refu-

tando fronteiras institucionais e reconstruindo-as em função de proble-

máticas adotadas. (FISCHER, 1992, p. 106)

Nessa ótica, assim como dito por Silva (2008), o que se denomina de local 

remete à esfera municipal, o lugar de exercício do poder, a Prefeitura e Câ-

mara Municipal e as múltiplas instituições sociais a esta esfera vinculadas. 

Compreende-se, também, como Fischer (1992), que o poder local se consti-

tui nas relações que delimitam o poder entre os diferentes grupos sociais. E, 

entende-se, ainda, que o poder local alude “[...] ao conjunto de redes sociais 

que se articulam e se superpõem, com relações de cooperação e conflito, 

em torno de interesses, recursos e valores, em um espaço cujo contorno é 

definido pela configuração desse conjunto”. (FISCHER, 1992, p. 106).

Silva (2006), ao citar Davidovich (1993), afirma que a viabilidade de uma 

escala local de poder, mesmo numa economia capitalista, passa, ainda que 

articulada a outras instâncias de dominação, por um suporte de bases sociais 

específicas, o qual é sustentado pelas elites - grupos econômicos, políticos e 

instituições com influência efetiva.  Nesse sentido, Silva (2006) escreve que 

os grupos dominantes não justificam seu poder, exclusivamente, pela pos-

sessão de fato, posse de bens, mas, também, pela base moral e legal que 

buscam para este poder, representando-o como consequência lógica e ne-

cessária de doutrinas e crenças que são, geralmente, reconhecidas e aceitas 

pelo grupo - como, por exemplo, as religiosas e as científicas. 

A  autora menciona, também, que esses grupos dominantes tendem a atu-

ar de maneira relativa, mas, não completamente autônoma, articulam-se, 

na verdade, em partidos políticos, entidades de classe e/ou associações, 
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para, assim, ganharem maior legitimidade. É importante que você perceba, 

caro(a)  estudante, que a existência dessa articulação não significa ausência 

de conflito, ao contrário, ela constituí-se em meio à contrastes, como lutas, 

negociações, alianças e antagonismos. Aliás, esses contrastes existem com 

ou sem a articulação, o que, de certa forma, garante a não perpetuação do 

domínio de forças tradicionais duradouras.

Sobre os estudos do poder local no Brasil, Silva (2009) esclarece que, a par-

tir dos anos 1950, estes foram sistematizados por alguns autores, especial-

mente, em forma de resultados de pesquisas de mestrado e de doutorado. 

Segundo esse autor,  tais estudos se dividem em dois grupos: no primeiro,  

estão os estudos políticos, em que o poder está associado às pessoas com 

maior reputação ou prestígio em uma determinada comunidade; e, no se-

gundo, estão os estudos de comunidades locais, denominados de estudos 

antropológicos, em que o poder está associado às decisões locais tomadas 

por pessoas/famílias com base em seus interesses. 

Além dessas pesquisas, há uma série de estudos que trabalham com análises 

de políticas públicas, de movimentos sociais e participativos, da questão fis-

cal (descentralização, reforma tributária, papel do poder local na construção 

do espaço urbano) e outros. 

Ainda de acordo com Silva nesse contexto, é preciso observar que o local 

não é simplesmente um recorte de algo maior, mas resultado de relações 

entre o nacional e o global e vice-versa. Com isso, os estudos do poder local 

não têm, necessariamente  que se  limitar  às fronteiras político-administrati-

vas de um município. O fundamental para o controle político hegemônico de 

alguns grupos, nem sempre se encontra no interior desses limites e, às vezes, 

não tem nem existência física nos mesmos, muito embora sua influência seja 

decisiva. Observe que Fischer (1992) destaca duas vertentes principais dos 

estudos do poder local:

 A primeira é a própria realidade, isto é, um cenário onde as questões 

de poder revelam-se concretamente no cotidiano das cidades como, 

por exemplo, nas cidades brasileiras, onde a discussão de planos-dire-

tores tem como pano de fundo a progressiva degradação urbana, a ca-

rência de serviços essenciais, a relativa desilusão com o poder de trans-

formação dos movimentos sociais, o desgaste dos prefeitos por não 

responderem às expectativas mínimas de qualidade da vida urbana. 

A segunda vertente (...) é a rica reflexão propiciada pelas abordagens 
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teóricas do poder local, que são desenvolvidas por grupos europeus. 

(Fischer 1992, p. 106)

Ainda segundo Fischer, a Escola Francesa de Sociologia Urbana vem deba-

tendo temas importantes desde os anos 1960. Destacam-se os relacionados 

ao Estado como instrumento de dominação, tendo o local como produto 

da lógica capitalista monopolista global. Além desses, destacam-se os que 

entendem o espaço urbano como resultado da organização da dominação 

de classe. 

Silva (2009) escreve que na América Latina a revalorização de espaços terri-

torializados (regiões, áreas metropolitanas, municípios, distritos) tem amplia-

do os estudos sobre poder local. Assim, experiências de gestão mais demo-

crática (como as observadas em alguns municípios do Brasil) e as ações de 

movimentos sociais passaram a ser observadas. A transição democrática dos 

países da América Latina levou ao crescimento desses estudos, com inter-

câmbios com a França e a Espanha. 

Considerando as diversas análises, Fischer (1992) confirma que as pesquisas 

sobre poder local têm uma movimentação espontânea na direção de novas 

problemáticas. O Brasil não se exclui do processo exposto, apresentando 

trabalhos direcionados a todas as linhas de pesquisa citadas. 

Mais recentemente, no entanto, os estudos do local reúnem trabalhos bas-

tante diversos,  com grande ênfase, também, nas políticas públicas ou na re-

lação entre poder público e comunidade local. Segundo Fischer (1992), tais 

trabalhos vêm sendo agrupados em três dimensões principais: como espaço 

político e simbólico, como espaço de gestão e como espaço de consumo de 

serviços de bens e equipamentos urbanos.  

Podemos observar, então, que, entender a valorização do poder local é de 

fundamental importância para o entendimento, por exemplo, da descentra-

lização das políticas públicas. Esse será o tema da nossa próxima aula.

Resumo
Esta segunda aula tratou da  importância da categoria lugar para o entendi-

mento das relações de poder local em época de globalização, pautando-se 

no entendimento de que a dimensão global é necessária para a definição da 

dimensão local, que só adquire sentido diante daquela. Ambas coexistem 

em diálogo.  Essa valorização do poder local foi associada ao advento das 

Acesse os endereços indicados para 
ler os seguintes textos na íntegra: 
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estudos no Brasil”, de Márcia da Silva, 
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scielo.php?pid=S1982-
45132008000200004&script=sci_
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“Globalização do local tende a 

ser igual à localização do Global”, 
disponível em: 

http://contexto3.blogspot.
com/2008/05/19-localizao-e-

globalizao.html.
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políticas públicas que, cada vez mais descentralizadas, constituem aquilo 

que chamam de democracia representativa. Além disso, foi feita a ressalva 

de que o local não se fecha de forma administrativo-política no município; o 

local também pode representar a fronteira nacional perante o global.

Atividades de aprendizagem
1. O que você entende por dimensão local do espaço? 

2. Em que esta categoria dialoga com a noção de globalização?

3. É possível o local tornar-se global e vice versa?

Estudante,

 Que tal relembrar as construções que fizemos até aqui? Passou-se, na pri-

meira aula, pelo entendimento dos diversos tipos de estado, bem como suas 

possibilidades de orientação política; posteriormente, na segunda, foi pro-

posta a percepção do lugar ou do local como força importante no desen-

volvimento social. Certo?  Continuando nosso estudo, a terceira e a quarta 

aulas focalizarão um importante momento pelo qual tem passado a vida 

pública brasileira, qual seja, a descentralização das políticas públicas, princi-

palmente, a partir da Constituição de 1988, e o maior poder de decisão para 

os municípios da Federação. Vamos lá?
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Aula 3. Federação e descentralização

Objetivos:

• reconhecer o processo de descentralização das políticas públi-

cas no Brasil; e 

• identificar a estrutura federativa brasileira e o crescimento da 

importância do município como ente federativo.

Olá estudante,

Para melhor entendimento sobre o federalismo e os processos de descen-

tralização no Brasil, optei por construir, nesta aula, um diálogo entre alguns 

artigos, a saber:

a) Foram consultados três artigos de Marta Arretche: 

1) Relações federativas nas políticas sociais, publicado em 2002,  por meio 

do qual a autora apresenta os conceitos de estado federativo e descentrali-

zação, apresentando suas distinções; 

2) Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de coordenação e au-
tonomia, de 2004. Nesse artigo, Arretche (2004) ensina que a concentração 

da autoridade política varia entre os Estados federativos e entre políticas 

particulares, condicionando a capacidade de coordenação governamental 

de políticas públicas; 

3) Políticas Sociais no Brasil: descentralização em um Estado federativo, pu-

blicado em 1999, através do qual a autora faz uma análise do redesenho 

da estrutura organizacional do Sistema de Proteção Social Brasileiro. Para 

tal, ela elenca alguns fatores que têm determinado a descentralização das 

políticas sociais no Brasil.
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b) Além dos artigos da Arretche (2002; 2004; 1999;), utilizei outro, de Ruy 

Affonso, publicado em 1994, que discorre sobre a crise do federalismo. Nes-

te, o autor faz uma análise sucinta das crises da Federação brasileira que cul-

minaram em uma  descentralização de políticas públicas. Então, vamos lá?

3.1  Federalismo e processo de    
 descentralização no Brasil
3.1.1  A Federação e seus conflitos

Para que se entenda o processo de descentralização em curso nos Estados 

federativos desde a década de 1980, é importante compreender, primeira-

mente, a distinção entre os Estados federativos e os unitários, que, conforme 

Arretche (2002), diz respeito às formas de distribuição da autoridade política 
dos Estados nacionais. 

A autora define Estados federativos como uma forma particular de governo 

dividido verticalmente e de tal modo que os diferentes níveis de governo têm 

autoridade sobre a mesma população e território (Arretche apud Lijphart, 

1999). 

Nesses Estados, o governo central e os governos locais são independentes 

entre si e soberanos em suas respectivas jurisdições (Arretche apud Riker, 

1987), pois cada governo local – cuja jurisdição pode variar, conforme definir 

a Constituição – está resguardado pelo princípio da soberania. Isso significa 

que eles são atores políticos autônomos com capacidade para desenvolver 

– pelo menos algumas de  – suas próprias políticas públicas. A soberania dos 

governos locais deriva do voto popular direto, da autonomia de suas bases 

fiscais e, em muitos casos, de uma força militar própria.

Figura 7
Fonte: ilustrador
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Além disso, segundo a autora, as unidades componentes da federação têm 

uma câmara de representação territorial no plano federal – a Câmara Alta ou 

Senado – cuja autoridade legislativa varia entre as federações.

Façamos uma comparação baseada no texto de Arretche (2002): em Estados 

federativos, a implementação de reformas de âmbito nacional tenderia a 

ser mais difícil do que em Estados unitários, porque os governos locais têm 

incentivos e recursos para implantar as suas próprias políticas, independen-

temente, do Governo Federal. Isso ocorre também porque esses governos 

locais têm representação no Parlamento, com direito de vetar as iniciativas 

de política que são contrárias a seus interesses ou, ainda, porque podem 

simplesmente optar por não aderir à aplicação de programas do Governo 

Federal. 

Por outro lado, as experiências pelo mundo mostram que os Estados federa-

tivos são vistos como tendentes a produzir níveis, comparativamente, mais 

baixos de gasto social, conforme afirma Arretche (2002) ao citar Petersen 

(1995) e Banting (2003) e Corbett (2003).  Por outro lado, os Estados fe-

derativos teriam menor potencial de abrangência e cobertura  ao lançarem 

programas sociais,  isso porque há neles a possibilidade de se descentralizar,  

conforme a soberania dos governos locais, as ações. Assim, torna-se mais 

difícil coordenar os objetivos da política do Estado como um todo. 

É possível enxergar, caro(a) estudante, que esse tipo de governo geraria so-

breposição de competências e muita competitividade entre os diferentes 

patamares de governo. Para Arretche (2004), isso geraria uma relação ne-

gativa, devido à dispersão da autoridade política e da consistência interna 

das decisões coletivas. Além disso, com a multiplicidade de pontos de veto 

no processo decisório, as políticas nacionais tenderiam a caracterizar-se por 

um mínimo denominador comum. Ou seja, as políticas nacionais tenderiam 

a se nortear por acordos que abrangessem desde os diferentes interesses 

até os mais distintos patamares de negociação. Por isso que o todo – que é 

a política pública de cunho e abrangência nacionais – tornar-se-ia  cada vez 

mais difícil de ser edificado.

Contudo, o agrupamento do poder político varia entre os Estados federati-

vos e isso depende do modo como estão distribuídas as atribuições políticas 

entre os patamares de governo. Assim, tende-se a variar suas capacidades 

de coordenar políticas nacionais, que dependerá, também, da forma como 

estão estruturadas as relações em cada Estado. Percebe-se que a concen-
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tração da autoridade política varia entre as políticas particulares, de acordo 

com as relações entre os governos em cada área específica de intervenção 

governamental.

Affonso (1994) explica que a federação brasileira passa por alguns conflitos 

na atualidade, fundamentado em três características básicas, a saber: a) a 

horizontalização da disputa; b) a sua generalização e, por fim, c) a sua des-

centralização. 

a) A horizontalização da disputa:

No período 1977-88, a disputa por recursos tributários colocava os estados 

e os municípios em oposição ao Governo Federal, agora, sem que essa di-

mensão desapareça, ganham importância os conflitos entre os estados e 

também entre os municípios. A expressão mais eloquente desse fenômeno é 

a guerra fiscal, como escreve Ruy Affonso (1994). O autor analisa que:

Premidos pela dificuldade de manter a arrecadação tributária como 

consequência da recessão, da inflação e da sonegação, os governos 

estaduais lançaram-se em uma guerra de incentivos e benefícios fiscais, 

através do ICMS, para atrair indústrias para suas regiões e fomentar a 

atividade econômica. A consequência imediata dessa guerra tem sido 

a sangria do ICMS, principal tributo nacional e base de sustentação da 

arrecadação estadual. (AFFONSO, 1994)

b) A generalização da disputa:

Affonso( 1994) escreve  que a perda de capacidade arrecadatória do ICMS, 

em virtude da guerra fiscal, pode ser ilustrada através da comparação com 

o IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados - de competência federal, 

com uma base tributável assemelhada. Nos anos recentes, observa-se, nos 

períodos de crise, que o ICMS se retrai mais do que o IPI e que, nas fases de 

recuperação, cresce menos do que o IPI ou se mantém declinante.

c) A descentralização:

Já sabemos que a Constituição de 1988 promoveu uma significativa dis-

tribuição de recursos fiscais aos estados e, principalmente, aos municípios. 

Conforme escreve Affonso (1994), esse movimento de descentralização das 

receitas tributárias começou bem antes da Constituição e foi determinado 
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pela conjuntura da crise econômica, com a abertura política, que se proces-

sou no país, a partir do final dos anos 1970.

Pode-se dizer que o avanço dessa abertura estabeleceu uma contradição 

entre a ampliação do espaço de liberdade política, importância das eleições 

como forma de acesso e preservação do poder, e a dependência financeira 

de estados e municípios em relação ao Governo Federal, que restringe e/ou 

condiciona esse novo espaço. 

Essa contradição é a que alimentou, em grande medida, o movimento cha-

mado de municipalista, que cresceu vigorosamente no período, abrangendo 

setores de todo o espectro partidário.

3.2 Panorama da descentralização política  
 no mundo
Em um dos artigos de Arretche (2002), que são chamados a dialogar conos-

co, ela afirma que uma das grandes reivindicações democráticas, ocorridas 

entre os anos 1970 e 1980, consistia na  busca pela descentralização das 

políticas públicas. 

Em países com democracias consideradas estáveis, a descentralização apa-

recia como uma alternativa às estruturas decisórias centralizadas. Ainda de 

acordo com Arretche, em países europeus, como a França, esperava-se que 

a descentralização operasse como um instrumento de radicalização demo-

crática, com vistas à ampliação dos canais de participação política. 

Em outros países, como a Itália, a descentralização era portadora de expec-

tativas relacionadas à revitalização dos governos regionais, esvaziados em 

seus poderes por Estados unitários, excessivamente, centralizados. Arretche 

(2002) escreve, ainda, que, em países como a Bélgica e a Espanha a grande 

demanda era a do federalismo, a afirmação da autonomia política de etnias 

sub-representadas politicamente em Estados unitários com regras eleitorais 

majoritárias.

Dentro dos debates, alguns países permaneceram Estados unitários e ado-

taram programas extensivos de descentralização, como foram os casos da 

França e da Itália. Arretche (2002) relata que o Reino Unido, por sua vez, 

promoveu descentralização, devolvendo certas prerrogativas à Escócia, ao 

País de Gales e à Irlanda. Em outros casos, segundo a autora, imperaram as 
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soluções políticas federativas. Países como a Bélgica (1993), a África do Sul 

(1996), e a Espanha (a partir de 1978) adotaram sistemas plenos ou parcial-

mente federativos.

Com relação aos sistemas de saúde, Arretche  lembra que em federações, 

como a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, o Canadá e os Estados Unidos, 

existe variação em sistemas nacionais de saúde no tocante à distribuição 

de funções entre o governo federal, os estados e os municípios. Em países 

latino-americanos, como a Colômbia, o Chile e a Bolívia, que implantaram 

programas abrangentes de descentralização da saúde, o espaço de decisão 

dos governos locais variou significativamente entre os países e ao longo do 

tempo.

3.3  Descentralização política na    
 Federação brasileira
Para entender o processo de descentralização política brasileira, antes é pre-

ciso compreender que desde o final dos anos 1970, ocorreram importantes 

transformações nas relações entre Estado e sociedade no Brasil. Dois fatores 

condicionaram, principalmente, essas transformações: a redemocratização e 

a crise fiscal. 

Segundo Farah (2004), ao lado da mudança de regime, além do fim de mais 

de 20 anos de ditadura, os anos 1980 foram marcados, também, pela crise 

do nacional desenvolvimentismo, de origens remotas, assim como por mu-

danças nas políticas públicas estabelecidas ao longo das décadas anteriores. 

As mudanças no Estado brasileiro que, desde então, vêm se processando, ti-

veram como referência uma agenda de reforma construída com a participa-

ção de diversos atores, principalmente, a partir dos anos 1970. Veja alguns 

elementos contidos nessa agenda de reforma.

a) A autora, Farah  expõe ainda que, na evolução dessa agenda, podem 

ser identificados dois momentos principais: no primeiro, deu-se a ênfase na 

democratização dos processos decisórios e dos resultados das políticas pú-

blicas. A reivindicação era a ampliação do leque de atores envolvidos nas 

decisões e, ao mesmo tempo, a inclusão de novos segmentos da popula-

ção brasileira entre os beneficiários de tais políticas. Ou seja, as propostas 

priorizadas detiveram-se na descentralização do poder e na participação da 

sociedade civil na formulação e na implementação das políticas públicas. 

Nesse período, a implantação das mudanças dava-se além do regime políti-
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co, tinha, também, o intuito de fazer com que o Estado superasse caracterís-

ticas críticas do padrão de intervenção estatal advindas do período anterior, 

como: centralização decisória e financeira na esfera Federal. 

b) Fragmentação institucional. 

c) Gestão das políticas sociais a partir de uma lógica financeira levando à 

segmentação do atendimento e à exclusão de amplos contingentes da po-

pulação do acesso aos serviços públicos.

d) Atuação setorial.  

e) Penetração da estrutura estatal por interesses privados.

 f) Condução das políticas públicas segundo lógicas clientelistas. 

g) Padrão verticalizado de tomada de decisões, de gestão e burocratização 

de procedimentos. 

h) Exclusão da sociedade civil dos processos decisórios. 

i) Opacidade e impermeabilidade das políticas e das agências estatais frente 

ao cidadão e ao usuário. 

j) Ausência de controle social e de avaliação. 

Farah (2004) escreve, também, que a agenda de reforma do Estado sofreu 

uma inflexão no final dos anos 1980. Isso ocorreu em virtude do impacto da 

crise do Estado, em relação à sua capacidade de investimento, e em virtude 

de um cenário marcado pela globalização e pela reestruturação produtiva. 

Nesse período, a agenda que surge desse processo insere na agenda demo-

crática dos anos 1980 novos elementos voltados à busca da eficiência, da 

eficácia e da efetividade da ação estatal. 

Ainda de acordo com Farah o segundo momento crucial de evolução da 

agenda de reforma sustenta-se sobre os seguintes eixos: 

a) descentralização, vista como uma estratégia de democratização, mas tam-

bém como forma de garantir o uso mais eficiente de recursos públicos; 
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b) estabelecimento de prioridades de ação (focalização ou seletividade), de-

vido às urgentes demandas associadas à crise e ao processo de ajuste; 

c) novas formas de articulação entre Estado e sociedade civil, incluindo a 

democratização dos processos decisórios, mas também a participação de 

organizações da sociedade civil e do setor privado na provisão de serviços 

públicos; e

d) novas formas de gestão das políticas públicas e instituições governamen-

tais, de forma a garantir maior eficiência e efetividade na ação estatal. 

Para Arretche (2004, 1994), a centralização das decisões do regime militar, 

que havia produzido ineficiência, corrupção e ausência de participação no 

processo decisório, produziu a reunião de correntes políticas à esquerda e 

à direita – em torno das virtudes da descentralização. Esperava-se que ela 

produzisse eficiência, participação, transparência, entre outras virtudes con-

fiadas à gestão pública. 

Assim, é possível perceber que, no Brasil dos anos 1980, tanto a centraliza-

ção como o autoritarismo eram encarados como resultados da ditadura, ao 

passo que a descentralização, a democratização do processo decisório e a 

eficiência na gestão pública andariam, automaticamente, juntas. A mudança 

de mentalidade do primeiro ao segundo item, citado acima, fundamentou a 

tendência à descentralização política no Estado brasileiro.

Com a retomada das eleições diretas no Brasil, a Constituição de 1988 – que 

já define a descentralização fiscal e a demarcação dos municípios como en-

tes federativos independentes – modificou a natureza das relações entre os 

níveis de governos e, consequentemente, transformou o processo de redefi-

nição de competências na área social. 

Nesse sentido, após 1988, os governos locais tornam-se, de fato, politica-

mente, soberanos e aderem à descentralização, com base em uma estima-

tiva dos custos e dos benefícios prováveis de tal atuação. Isso implica que, 

para obter a adesão dos governos locais a um programa de transferência 

de atribuições, os governos centrais devem implementar estratégias bem-

-sucedidas de indução.

Na década de 1990, quando já estava completa a institucionalização do 

Estado federativo, implementou-se um extensivo programa de descentrali-
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zação, particularmente na área das políticas sociais. 

Fique atento(a) porque esses dois processos não  são a mesma coisa. Embora 

originários do mesmo processo histórico no Brasil – a negação do autori-

tarismo e da centralização – federalismo e descentralização não implicam 

engenharias políticas gêmeas.

Resumo
Nesta terceira aula, você pôde acompanhar a essência do processo de des-

centralização política do Brasil. Antes, verificou a diferença entre um Estado 

Federativo e aquele outro chamado de unitário. Dentro desse Estado Fede-

rativo, pôde compreender como se dá a autonomia na administração, os 

diferentes patamares da gestão pública e a emergência da consideração do 

município como ente federativo. Pôde constatar , também, que a situação 

política do Brasil ditatorial e toda a sua centralização político-administrativa 

influenciou, em grande medida, na constituição da tendência a encarar a 

descentralização política como uma virtude da gestão pública ideal, pautada 

na eficiência, na transparência e na participação cidadã nos processos deci-

sórios.

Atividades de aprendizagem
1. Affonso (1994) explica que a federação brasileira passa por alguns con-

flitos na atualidade, fundamentados em três características básicas, a saber: 

a) a horizontalização da disputa; b) a sua generalização e, por fim, c) a sua 

descentralização. Explique cada uma dessas características.

Acesse o texto na íntegra 
“A crise da federação no 
Brasil”, de Ruy Affonso (1994). 
Disponível em:http://revistas.
fee.tche.br/index.php/ensaios/
article/viewFile/1704/2071
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2. A centralização política e administrativa que se mostrou, inclusive, con-

veniente à manutenção de um regime ditatorial foi substituída pela defesa 

de que uma gestão pública eficiente, transparente e participativa que se 

daria segundo os preceitos de uma descentralização política. Construa um 

pequeno texto associando essa ideia à valorização do local e à consideração 

do município como ente federativo.

Prezado(a) estudante,

Você já consegue visualizar a importância de estudar a Gestão de Políticas 

Públicas Locais e Regionais? Consegue associar a necessidade de pensar em 

formas que sejam descentralizadas de planejar e gerir políticas públicas? Tem 

associado que a consideração ou a valorização do local surge requerendo 

ajustes de tais políticas públicas às peculiaridades que esse local e/ou lugar 

apresenta? Compreende bem que, a despeito de essas políticas públicas se-

rem amplamente norteadas pelo corpo jurídico de leis que orienta o Estado, 

elas são, devem ser, ou passam a ser consoantes com as realidades encon-

tradas nos municípios? 

É importante refletir sobre tudo isso, porque tais realidades se somam e 

constroem as peculiaridades desse ou daquele local, que se mostram nas 

vivências, nos cotidianos, nos recursos disponíveis, nos problemas com os 

quais as pessoas do lugar se deparam e, sobretudo, na administração sobe-

rana, que remete o local a categoria de ente federativo. 

Por  tais motivos, você deve continuar seu estudo procurando compreender, 

na quarta aula, o importante papel dos municípios nessa configuração das 

políticas públicas gerenciadas pelo Estado e suas respectivas jurisdições. 
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Aula 4. Papel do município na nova     
       configuração do Estado   
  brasileiro

Objetivos:

• identificar as responsabilidades municipais frente à nova confi-

guração do Estado brasileiro, que se mostra mais descentralizado 

e com maior autonomia para os municípios; e 

• distinguir os elementos que se inscrevem nas abordagens da 

questão tributária, relativos ao  município como ente federativo, 

ao aumento da responsabilidade local e a valorização do que cha-

mam de capital natural.

Caro(a) estudante,

 Para que entenda, de fato, qual é o papel efetivo do município frente a essa 

configuração política que o Estado brasileiro tem demonstrado hoje, apre-

sentarei a você, nesta quarta aula, alguns elementos esclarecedores sobre 

essa questão. 

Primeiro abordaremos a questão tributária frente a essa nova configuração; 

posteriormente, apresentaremos o município como principal beneficiário 

da descentralização política, visto que a partir dela passa a ser considera-

do como ente federativo; depois, como consequência dessa transformação, 

você perceberá que houve o aumento também da responsabilidade local 

na gestão de políticas públicas; e, por fim, passará pelas discussões de uma 

suposta valorização daquilo que chamam por capital natural.

Serão utilizados como referência, para auxiliar na compreensão dos temas 

apresentados nesta aula, aqueles mesmos artigos da autora Arretche (2002, 

2004, 1999). 

 Servirá como base, também, o artigo “Liderança local, democracia e políti-
cas públicas no Brasil”, publicado em 2003 por Almeida et al Nessa obra, os 

autores abordam a questão democrática enfocando a dinâmica da política 

A expressão “et al” significa 
que, além de Almeida (2003), 
o texto em questão tem outros 
autores. De modo que “et al” 
equivale à menção ao nome 
de todos eles, os quais vêm 
devidamente referenciados.
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local no Brasil. À luz das evidências políticas que embasaram o importante 

papel do município como alicerce da democracia, estabelecida pelo modelo 

federativo resultante da Constituição de 1988, eles discutem a dinâmica de 

transferência de recursos e o desenho das políticas sociais.

Os textos de Dowbor, como o “Desenvolvimento Local e racionalidade eco-
nômica” (2006) e aqueles outros já mencionados anteriormente, também 

fundamentarão nossas discussões. Isso por que o autor escreve sobre a res-

ponsabilidade para com o ambiente, tratando do reconhecimento da impor-

tância do poder local na dimensão da cidadania e na melhoria da qualidade 

de vida, que emerge da constante participação cidadã na vida da cidade.

4.1  Questão tributária
Antes de entramos no conte-

údo, vale relembrar que, no 

período do regime militar, as 

relações entre os governos do 

Estado brasileiro eram mais 

próximas àquelas comumente 

estabelecidas em um Estado 

unitário do que àquelas das 

federações. Isso pode ser visu-

alizado a partir de algumas me-

didas dessa época: como, por 

exemplo, os governadores e 

prefeitos das capitais e de cida-

des de médio e pequeno porte 

foram destituídos de base pró-

pria e autonomia política, bem como selecionados formalmente por eleições 

indiretas e indicação da cúpula militar, sem o voto popular. Além disso, não 

existia autonomia fiscal por parte dos governadores e prefeitos, portanto, a 

centralização financeira concentrou os principais tributos nas mãos do Go-

verno Federal. Mesmo com a posterior reforma fiscal, que ampliou a receita 

disponível aos municípios, esta continuou sujeita ao controle do governo 

central. 

Arretche (2004) mostra que, desde a Constituição de 1946, a desigualdade 

na capacidade de arrecadação tem sido compensada por um sistema de 

transferências fiscais. As transferências obrigatórias de caráter constitucional 

Figura 8
Fonte: ilustrador
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distribuem parte das receitas arrecadadas pela União para os Estados e os 

municípios, assim como dos Estados para seus respectivos municípios. Em 

1968, as transferências constitucionais da União somavam 10% da arreca-

dação de seus dois principais tributos e a quase totalidade dessas transferên-

cias estavam vinculadas a itens pré-definidos de gasto. 

A Constituição de 1988 cita que o Fundo de Participação dos Estados e o 

Fundo de Participação dos Municípios têm como fonte de receita a soma de 

44% da receita dos dois maiores impostos federais, sendo que as receitas 

derivadas das transferências constitucionais podem ser gastas de modo au-

tônomo pelos governos subnacionais, com exceção das vinculações consti-

tucionais de gastos em saúde e educação. 

Assim, Arretche (2004) mostra que os chamados ciclos de centralização (Re-

forma Tributária de 1965-68) e descentralização (Constituições Federais de 

1946 e 1988) do sistema fiscal brasileiro não se referem aos processos de 

mudança na distribuição da autoridade para tributar, mas estão diretamen-

te associados às alíquotas aplicadas aos impostos de repartição obrigatória, 

bem como à autonomia de gasto dos governos locais sobre os recursos re-

cebidos. 

No decorrer da década de 1980, recuperaram-se as bases do Estado fe-

derativo no Brasil, a autoridade política dos governadores voltou a derivar 

do voto popular direto. Paralelamente, tais governos estaduais expandiram, 

expressivamente, sua autoridade sobre os recursos fiscais — uma vez que se 

ampliou a parcela dos tributos federais que eram, automaticamente, trans-

feridas aos governos subnacionais — além disso, passaram a ter autoridade 

tributária sobre impostos de significativa importância. 

Arretche  (1999) escreve que, no   Brasil pós-1988, a autoridade política de 

cada nível de governo é soberana e independente das demais. Diferente-

mente de outros países, os municípios brasileiros foram declarados entes 

federativos autônomos, o que implica que um prefeito é autoridade sobera-

na em sua circunscrição. Nessas condições, a redefinição de competências e 

atribuições da gestão das políticas sociais é realizada sob as bases institucio-

nais de um Estado federativo. O que significa dizer que o modo pelo qual os 

governos locais assumem funções de gestão de políticas públicas é inteira-

mente distinto daquele sob o qual elas foram assumidas no regime militar. 
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4.2  Município como ente federativo
Sobre o poder local, do ponto de 

vista institucional, a federação bra-

sileira tende a ser um sistema bas-

tante descentralizado – ainda que 

não se tenha completado o proces-

so de transferência de atribuições e 

competências para os municípios. 

Do ponto de vista do processo po-

lítico, é no âmbito local, mas não 

exclusivamente, que surgem formas 

inovadoras de ação governamental, 

gestão pública e participação dos ci-

dadãos (ALMEIDA et al, 2003) . 

Agora,  apresentarei  um apanhado de informações, apresentadas por Al-

meida et al (2003), que caracterizam um panorama das consequências desse 

aumento da responsabilidade municipal a partir de sua consideração como 

ente federativo. 

Durante bem mais de meio século, no Brasil, o município foi considerado o 

território onde se frustravam ou se pervertiam os projetos democráticos; o 

espaço da dura realidade do poder oligárquico, do patrimonialismo e das 

relações de clientela, enraizadas na desigualdade da propriedade e das opor-

tunidades econômicas. 

Pensadores políticos influentes criaram essa visão sobre a natureza da po-

lítica local. O município representava uma projeção do poder privado do 

grande domínio rural e o cenário das instituições políticas que cresceram à 

sua sombra: “o partido do coronel”; braço municipal do “partido do go-

vernador”; o “juiz nosso” e o “delegado nosso”; o “eleitor de cabresto”; o 

“afilhado”; o “governista incondicional” (ALMEIDA et al, 2003). Assim, sob 

o sistema representativo da Constituição de 1946, a combinação entre a res-

trita autonomia municipal frente aos governos estaduais e o federal, de um 

lado, e a subordinação de fato do eleitorado rural aos proprietários de terras, 

de outro, prolongava a vida do poder privado em decadência e transformava 

o município em sua reserva de domínio (LEAL apud ALMEIDA et al, 2003). 

Muitos outros autores contribuíram para completar o retrato do município 

como antítese da polis. Contudo, a maneira de encarar o âmbito local da po-

Figura 9
Fonte: ilustrador
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lítica mudou durante a longa transição do autoritarismo para a democracia, 

a partir da segunda metade da década de 1970. No processo de democrati-

zação do Brasil, nos anos 1980, a valorização da política local foi importante. 

O discurso e as propostas das oposições democráticas ao regime autoritário 

eram fortemente descentralizadoras, situando o município no centro de um 

sistema democrático renovado, que tornaria possível a participação amplia-

da e o controle dos cidadãos sobre os atos dos governantes (MDB, 1978, 

p.100-107). 

Na Assembleia Nacional Constituinte, a valorização do município como ali-

cerce da democracia, consensual entre os partidos e movimentos políticos 

que nasceram do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e dos grupos de 

oposição à ordem autoritária, tomou forma em um conjunto de propostas 

descentralizadoras. Elas provocaram uma redefinição em regra da estrutura 

do Estado brasileiro:. O federalismo centralizado, até então predominante, 

deu lugar a um modelo federativo descentralizado e em boa medida coo-

perativo. 

Segundo informa Almeida et al (2003), o município foi transformado em 

ente federativo, caso único nos sistemas federais contemporâneos. Ganhou 

autonomia plena nos âmbitos político, administrativo, legislativo e financei-

ro. Além disso, o município foi o principal beneficiário da descentralização 

de recursos, que se avolumaram com a ampliação das transferências cons-

titucionais. A nova Carta estabeleceu competências comuns para a União, 

para os Estados e para os Municípios nas áreas de saúde, assistência social, 

educação, cultura, habitação e saneamento, meio ambiente, proteção do 

patrimônio histórico, combate à pobreza, integração social dos setores des-

favorecidos, e educação para o trânsito. A Legislação complementar deveria 

definir as formas de cooperação entre os três níveis de governo (Constituição 
Federal, Art.23). 

Atribuíram-se competências legislativas concorrentes ao governo federal e 

aos estaduais em uma ampla gama de áreas: proteção ao meio ambiente e 

aos recursos naturais; conservação do patrimônio cultural, artístico e históri-

co; educação, cultura e esportes; juizado de pequenas causas; saúde e previ-

dência social; assistência judiciária e defensoria pública; proteção à infância, 

à adolescência e aos portadores de deficiências; e sobre a organização da 

polícia civil (ConstituiçãoFederal, art. 24). 

No terreno das políticas sociais, a Constituição substituiu um modelo total-
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mente centralizado em certas áreas, e competitivo em outras, por uma mo-

dalidade de federalismo cooperativo, caracterizado pela existência de fun-

ções compartilhadas entre as diferentes esferas de governo (ALMEIDA et al, 
2003). O sistema deveria ser, também, marcadamente, descentralizado, em 

contraste com a legislação e as práticas do autoritarismo burocrático. Com 

frequência, descentralizado queria dizer municipalizado.

Durante os anos 1990, a larga produção legislativa – além de normas no 

âmbito ministerial – foi dando conteúdo aos princípios constitucionais. A 

tendência à descentralização impôs-se em todas as áreas de política social, 

menos nas da previdência, ciência e tecnologia, que continuaram sob res-

ponsabilidade federal. Ainda assim, a descentralização assumiu significados 

e conteúdos distintos – conforme o desenho de cada política específica, a 

distribuição prévia de competências e o controle sobre os recursos – entre os 

três níveis de governo. 

Almeida et al (2003) alerta que descentralização podia significar transferên-

cia parcial ou total de responsabilidades do Governo Federal para os Estados; 

do governo central para o nível local; ou do governo estadual para o local. 

Podia significar, também, mudança de funções entre níveis de governo, ou 

de um nível do governo para outras organizações públicas ou privadas, por 

exemplo: do governo estadual para as escolas; ou do governo para organi-

zações assistenciais, cooperativas, ONGs.

O modelo federativo, resultante da Constituição de 1988, não parece equi-

valente à interpretação do processo de transição para a democracia, que 

enfatizou o papel de liderança dos governadores, especialmente depois de 

1982. O município recebeu a maior parcela do aumento das transferências 

constitucionais e foi o principal destinatário da descentralização de compe-

tências e atribuições na área social. E, transformou-se em ente federativo. 

O entendimento do processo que levou à valorização do município depen-

de ainda de estudo mais sistemático do papel dos interesses e das forças 

políticas locais no final do regime autoritário e, especialmente, durante a 

Assembleia Nacional Constituinte. De todo modo, não é descabido supor 

que aquele processo tivesse relação, também, com a existência de lideranças 

locais, formadas no período anterior, em circunstâncias especiais.

Para este conteúdo explanado Almeida et al (2003), realizam  algumas pon-

derações, baseada em leitura de outros autores:  em primeiro lugar, eram 



Rede e-Tec BrasilAula 4 - Papel do município na nova configuração do Estado brasileiro 53

lideranças treinadas na competição política. Sob o regime de 1964, a com-

petição eleitoral jamais foi interrompida na maioria dos municípios, exceção 

feita às capitais e algumas cidades consideradas áreas de “segurança nacio-

nal”. Nos demais, embora limitada pelo bipartidarismo, a disputa eleitoral 

teve continuidade durante os 20 anos de autoritarismo. Na primeira metade 

dos anos 1980, as forças de oposição municipais articularam-se na Associa-

ção Brasileira de Municípios, que parece ter exercido alguma influência sobre 

as decisões da  Assembleia Nacional Constituinte. 

A centralização de recursos e poder decisório no Executivo federal convive-

ram com um grau de descentralização para os municípios na execução de 

programas, especialmente na área social e de infraestrutura. Isso possibilitou 

o acúmulo de experiência, capacidade administrativa e de gestão no âmbito 

municipal, ainda que de forma muito desigual, em função do tamanho da 

cidade e dos recursos disponíveis. 

Na volta à democracia, o país contava com lideranças locais formadas no 

jogo eleitoral e com alguma experiência de gestão de programas sociais.

4.3  Responsabilidade local 
Façamos uma pergunta: se o muni-

cípio parece estar consolidando sua 

importância no cenário da gestão de 

políticas públicas, será que ele pode 

ser gerido racionalmente? Será que 

o município por si só já se configura 

na menor unidade de gestão e por 

isso mesmo carrega consigo o pres-

suposto de que aquilo tudo pensado 

para si será satisfatório e plenamen-

te executável pelas lideranças locais? 

Conforme Dowbor (2006), a própria 

prefeitura é uma unidade gestora, e presta contas. Mas, o autor questiona se 

uma cidade, com o seu contorno rural, pode ser vista como espaço de pro-

cessos coerentemente articulados e integrados, visando uma produtividade 

sistêmica elevada? Em outras palavras, a cidade é um todo homogêneo, 

unitário, que caminha em um só sentido? O entorno da cidade funde-se nos 

propósitos instituídos pelo seu centro, onde se tomam as decisões?

Figura 9
Fonte: ilustrador
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Dowbor (2010) escreve também que há algumas décadas esse problema não 

aparecia como relevante, pois havia população urbana apenas em algumas 

capitais, e grande parte da população constituía população rural dispersa. 

O resultado consistia na consideração do governo como coisa da capital, 

onde famílias ricas compartilhavam a direção empresarial e a direção polí-

tica. Hoje, contudo, o Brasil tem 82% de população urbana, em cerca de 

5.600 municípios, que constituem a unidade básica de organização política, 

econômica, social e cultural do país. É possível que se pense a racionalidade 

do conjunto – o país – sem resgatar a coerência interna das unidades bási-

cas, os municípios? 

Ainda segundo Dowbor (2006), essa visão institui um deslocamento de pers-

pectiva, pois, deixamos de olhar o município como o lugar distante onde os 

projetos do governo central e estadual ou as iniciativas das grandes empre-

sas devem chegar para considerar o município como bloco básico de cons-

trução do conjunto. 

Uma economia poderia funcionar bem se as suas empresas fossem geridas 

de forma desordenada? Adotando o mesmo raciocínio para a nação, pode-

mos perguntar se é viável uma racionalidade nacional sem se promover a 

racionalidade do conjunto das unidades que a compõem? Pense nisso.

Arretche (1999) busca argumentar que o Estado federativo brasileiro é ca-

racterizado por desigualdades estruturais de natureza econômica, social, po-

lítica e de capacidade administrativa de seus governos, atributos estruturais 

das unidades locais de governo, assim como a capacidade fiscal e adminis-

trativa e a cultura cívica local. Sugere, assim, que todas essas características 

da federação influenciaram de forma determinante para a descentralização.

Ainda no raciocínio desenvolvido por essa autora, ela demonstra que tais 

fatores não são determinantes em si. Seu peso e importância variam de acor-

do com as condições institucionais dadas pelas políticas a serem assumidas 

pelos governos locais, tais como o legado das políticas prévias, as regras 

constitucionais e a própria engenharia operacional de cada política social. 

Arretche (1999) escreve, também, que a ação política deliberada, vale dizer, 

estratégias de indução eficientemente desenhadas para delegar a outro nível 

de governo a responsabilidade pela gestão dessas políticas, pode compen-

sar obstáculos à descentralização, derivados daqueles fatores de natureza 

estrutural ou institucional. Tais estratégias de indução, por sua vez, podem 
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ser analiticamente apreendidas por meio do exame da regulamentação dos 

programas e seu modo efetivo de implementação. 

Percebe-se, portanto, que nas condições brasileiras, não é suficiente que a 

União se retire de cena para que, por efeito das novas prerrogativas fiscais 

e políticas, estados e municípios passem a assumir de modo mais ou menos 

espontâneo competências de gestão. Na mesma direção, a descentralização 

das políticas sociais não é simplesmente um subproduto da descentraliza-

ção fiscal, nem das novas disposições constitucionais derivadas da Carta de 

1988. Ao contrário, ela ocorreu nas políticas e nos estados em que a ação 

política deliberada operou de modo eficiente. 

Devido à dimensão de negociação federativa, o processo de descentraliza-

ção das políticas sociais no Brasil pode ser efetivo.  Isto é, na medida em que 

as administrações locais avaliem positivamente os ganhos a serem obtidos a 

partir da assunção de atribuições de gestão, ou, pelo menos, que conside-

rem que os custos com os quais deveriam arcar poderiam ser minimizados 

pela ação dos demais níveis de governo, tal processo se efetiva.

Arretche  (1999) escreve que nas condições brasileiras atuais, a adesão dos 

governos locais à transferência de atribuições depende diretamente de um 

cálculo no qual são considerados, de um lado, os custos e benefícios fiscais 

e políticos derivados da decisão de assumir a gestão de uma dada política 

e, de outro, os próprios recursos fiscais e administrativos com os quais cada 

administração conta para desempenhar tal tarefa.

Estados e municípios, segundo Arretche (2004), contam com recursos ga-

rantidos, o que independe da lealdade política, adesão às políticas federais, 

ou de seu esforço tributário. Segundo o entendimento de Rodden (2001) 

apud Arretche, os Sistemas tributários e fiscais são caracterizados por eleva-

do nível de dependência de transferências fiscais e ausência de vínculo entre 

quem taxa e quem gasta. Por isso tendem a produzir baixo compromisso 

com a balança fiscal por parte dos governos subnacionais, tendência esta 

que, no caso brasileiro, foi limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Além disso, a autoridade do Governo Federal, para induzir as decisões dos 

governos locais, no sentido de que estas venham a coincidir com as suas 

próprias prioridades, permanece limitada, uma vez que estes detêm a au-

tonomia fiscal e política, tendo, portanto, condições institucionais para não 

aderir às políticas federais. 
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Arretche (2004) cita que, como as transferências fiscais têm efeito equali-

zador limitado sobre as diferenças interestaduais e intermunicipais de ca-

pacidade de gasto, permanece necessária a ação do Governo Federal para 

viabilizar patamares básicos de produção de serviços sociais. Em suma, a 

coordenação federal dos programas sociais justifica-se tanto por razões re-

lacionadas à coordenação das decisões dos governos locais, quanto para 

corrigir desigualdades de capacidade de gasto entre Estados e municípios. 

Com relação ao grau de descentralização política da federação, a autora es-

creve que  a autonomia política e fiscal dos governos estaduais e municipais 

permite que estes adotem uma agenda própria, independente da agenda do 

Executivo federal. As relações do Governo Federal com Estados e municípios 

e dos governos estaduais com seus respectivos municípios são caracterizadas 

pela independência, pois Estados e municípios são entes federativos autô-

nomos. Em tese, as garantias constitucionais do Estado federativo permitem 

que os governos locais estabeleçam sua própria agenda na área social. 

4.4  Valorização do capital natural a   
 partir do local

A dimensão territorial dos processos 

econômicos torna-se essencial. É possí-

vel observar isso porque ao se deslocar 

boa parte das iniciativas do desenvolvi-

mento para o nível local, aproxima-se 

o poder de decisão do espaço onde o 

cidadão pode participar. Enfrenta-se, 

assim, em particular, a “marginalidade 

urbana”, que se tornou a forma domi-

nante de manifestação da nossa tragé-

dia social. 

Na ideia de dimensão territorial ou de 

territorialidade está incluída outra, que 

remete ao ambiente concebido como 

físico. Nesse ambiente físico, estão inse-

ridos a base de recursos da economia, o 

valor estético de paisagens tradicionais, a qualidade de vida no ambiente 

construído.  Dimensão territorial é aquela que se expressa como o lugar onde 

todas as ações que afetam a própria vida, direta e indiretamente, acontecem.

Figura 10
Fonte: ilustrador
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É preciso entender que, segundo Dowbor (2006), além da regulação empre-

sarial e da regulação governamental, existe um processo de regulação cres-

cente na base da sociedade, a partir do local onde as pessoas vivem, ou seja:

 Um desenvolvimento alternativo é centrado nas pessoas e no seu am-

biente, mais do que na produção e nos lucros. Da mesma forma que o 

paradigma dominante aborda a questão do crescimento econômico na 

perspectiva da empresa, que é o fundamento da economia neoclássica, 

um desenvolvimento alternativo, baseado como deve ser no espaço de 

vida da sociedade civil, aborda a questão da melhoria das condições 

de vida e das vivências na perspectiva do domicílio. (FRIEDMAN apud 

DOWBOR, 2006 p. 3).

Estes objetivos levam ao conceito de articulação da regulação local com o 

poder do Estado: 

Apesar de apontar para uma política localmente enraizada, um desen-

volvimento alternativo requer um Estado forte para implementar as suas 

políticas. Um Estado forte, no entanto, não precisa ser pesado no topo, 

com uma burocracia arrogante e enrijecedora. Será melhor um Estado 

ágil e que responde e presta conta aos seus cidadãos. É um Estado que 

se apoia amplamente numa democracia inclusiva na qual os poderes 

para administrar os problemas serão idealmente manejados localmente, 

restituídos às unidades locais de governança e ao próprio povo, organi-

zado nas suas próprias comunidades. (DOWBOR, 2006 p. 4) 

O pesquisador Dowbor (2006) afirma que, com isto, a participação comuni-

tária, o seu envolvimento direto nos assuntos da gestão racional dos recur-

sos localmente disponíveis, aparece como um mecanismo regulador comple-

mentar, acrescentando-se ao mercado que constitui o mecanismo regulador 

dominante do setor empresarial, e ao direito público administrativo que rege 

a ação dos órgãos do Estado.

O autor menciona que os mecanismos participativos não só complemen-

tam a regulação do Estado e do mercado, mas constituem uma condição 

importante da eficiência desses mecanismos. O capital social aparece como 

fator importante da qualidade da governança de um território determinado. 

Segundo Dowbor (2006), do ponto de vista da teoria econômica, o proces-

so em si é interessante, pois gradualmente, passa da visão do capital físico 
acumulado, para uma compreensão do papel maior do capital financeiro, 

Leia a entrevista concedida para 
Érico Firmo, e a revista Poder 
Local (Revista de Políticas e 
Gestão Pública), por Ladislau 
Dowbor, sobre o processo 
integrado de globalização 
de um lado, e localização 
de outro: http://dowbor.
org/04podlocalentrev.pdf .
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evoluindo para a recente tomada de consciência da importância do capital 
natural, que está se esgotando no planeta, a compreensão mais ampla do 

capital humano, que se tornou crucial com os avanços tecnológicos, e do ca-
pital social, que representa, de maneira mais ampla, a maturidade e coesão 

do tecido social que sustenta o conjunto.

A visão tradicional seria a de que os municípios estão na base de uma pirâmi-

de, e esta verticalidade teórica está ancorada nas nossas convicções. Na rea-

lidade, as novas orientações apontam para formas intermunicipais de gestão 

(por exemplo, consórcios intermunicipais de saúde, comitês de bacias hidro-

gráficas, conselhos regionais de desenvolvimento, redes de cidades-irmãs), 

permitindo articulações horizontais complexas.

A partir daí, as próprias comunidades deixam de ser pequenas para tornarem-

-se viáveis, já que se articulam de maneira criativa e diferenciada nas diversas 

territorialidades. O diferencial é a iniciativa, o sentimento de apropriação das 

políticas, que é devolvido ao espaço local, onde as pessoas podem participar 

diretamente, pois conhecem a realidade, e a escala de decisão coincide com 

o seu horizonte de conhecimento. 

Essa questão altera a chamada cultura do desenvolvimento, na qual uma co-

munidade local deixa de ser uma receptora passiva das decisões do Estado.  

O desenvolvimento deixa de ser uma coisa que se espera pacientemente, 

tornando-se uma coisa que se faz, inclusive no aspecto da organização dos 

aportes externos.

Dowbor (2006) mostra que o resultado, evidentemente, é a qualidade de 

vida da sociedade, numa visão sustentável. Quando pensamos em qualidade 

de vida, temos a imagem de um bairro agradável, com razoável prosperida-

de, saúde, riqueza cultural, equidade e segurança, etc. Grande parte dessas 

coisas se organiza localmente, e ter uma economia gerida por resultados 

implica que eles resultados sejam determinados, em sua maioria, pelas co-

munidades criativas e diferenciadas existentes, e não necessariamente repro-

duzindo de cima uma fórmula generalizada. 

Assim, ao associar desenvolvimento local com o conceito de cultura do de-

senvolvimento, aponta-se para uma reconciliação entre a democracia polí-

tica, a democracia econômica, e a democracia ambiental. O possível outro 

mundo, disso decorrente, vai exigir, também, uma ciência econômica mais 

aberta, que incorpore tais dimensões.

Quer aprofundar seus estudos 
nos textos de Almeida, Dowbor e 

Arretche? 

Acesse o texto “Liderança local, 
democracia e políticas públicas”, de 
Maria Hermínia Tavares de Almeida 

e Leandro Piquet Carneiro:
 http://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S0104-

62762003000100005&script=sci_
arttext&tlng=pt

Acesse o texto  O desenvolvimento 
local e racionalidade econômica, de 

Ladislau Dowbor: http://dowbor.
org/06deslocalcurto4pb.doc

Acesse os textos  da autora Marta 
Arretche:

- Relações Federativas nas Políticas 
Sociais:

http://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S0101-

73302002008000003&script=sci_
arttext

-Políticas sociais no Brasil: 
descentralização em um Estado 

federativo:
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/

v14n40/1712.pdf

-Relações federativas nas políticas 
sociais:

 http://www.scielo.br/pdf/es/
v23n80/12922.pdf

Diversos artigos sobre 
desenvolvimento institucional no 

nível municipal; sistemas locais 
de planejamento e informação; e 
Políticas municipais aplicadas em 

diversos setores você encontra 
no endereço  http://dowbor.org/

artigos.asp
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Resumo
Nesta quarta aula, você pôde compreender qual o papel relegado ao municí-

pio resultante da descentralização política empreendida no Estado brasileiro, 

identificando, também, como a questão tributária passa a ser tratada frente 

a essa nova configuração. Entre as consequências dessa nova configuração, 

descentralizada politicamente, você pôde perceber que o município passou 

a ser considerado um ente federativo, o que desencadeia o aumento, senão 

a emergência, da responsabilidade local da gestão de políticas públicas e a 

relevância de considerar e pensar sobre o que chamam de capital natural – 

ou seja, as peculiaridades de cada município que vão da disponibilidade de 

recursos às formas de geri-los. 

Atividades de aprendizagem
1. Elabore um texto explicativo, contendo os seguintes tópicos:

a) o município como ente federativo;

b) a responsabilidade local; e 

c) a valorização do capital natural a partir do local.
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2. Como Gestor(a) de Políticas Públicas Locais e Regionais, cite algum exem-

plo percebido por você, em seu município, que revele uma postura de valo-

rização do local, ou, do aumento da responsabilidade local, ou, ainda, que 

se refira à confirmação de que os municípios têm sido tratados como entes 

federativos. 

Esta  aula apresentou o município como ente federativo, abordando a ques-

tão democrática com enfoque na dinâmica da política local. Expôs as evidên-

cias políticas que permitiram considerar o papel do município como alicerce 

da democracia, as quais foram estabelecidas pela Constituição de 1988, com 

a dinâmica de transferência de recursos e o desenho das políticas sociais.

Há de ser entendido que município deixou de ser o lugar distante onde 

os projetos do governo central e estadual devem chegar, para considerá-lo 

como bloco básico de construção do conjunto. É nesse momento que se 

justifica a atuação de um Gestor em Políticas Públicas Locais e Regionais. De 

que forma? 

Compreenda: através da participação comunitária, do seu envolvimento di-

reto nos assuntos da gestão racional dos recursos localmente disponíveis e 

dos mecanismos participativos, que não só complementam a regulação do 

Estado e do mercado, mas que constituem uma condição importante de sua 

eficiência, tornando o capital social consciente da importância do capital 

natural, tornando-o, por isso, um fator importante da qualidade da gover-

nança de um território. Percebe?

A partir da apresentação de formas, por assim dizer, institucionalizadas, de 

poder local, você poderá compreender ainda mais a relevância de seu papel. 

Esse será o tema de nossa próxima aula.
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Aula 5. Formas institucionalizadas de  
  poder local: algumas    
  experiências

Objetivos:

• reconhecer as exemplificações da nova configuração do Estado 

brasileiro;

• identificar como os Comitês de Bacias Hidrográficas e Consór-

cios Intermunicipais organizam-se e agem em função dela; e

• explicar o efetivo alcance e andamento dos procedimentos na 

atual configuração federalista do Brasil.

Olá estudante,

Até agora, pretendi oferecer a compreensão de que há uma tendência que 

considera a valorização do local, frente àquelas políticas que outrora eram 

pensadas de maneira ampla e de alcance nacional.  A valorização do local 

traduz-se numa via por meio da qual é fomentado um maior exercício do 

que se entende por democracia. Você poderá perceber que a nova maneira 

de pensar e gerir as políticas públicas de forma participativa sugere ir ao 

encontro da descentralização política do Estado brasileiro e da consideração 

das peculiaridades locais.

Há, pois, um direcionamento maior das políticas públicas para o local. Po-

rém, se tais políticas agora emergem do próprio local, e não somente são, 

indistintamente, aplicadas sobre ele, pode-se supor que estas passam a aten-

der plenamente as necessidades do lugar? Quais são as políticas públicas lo-

cais? Quais os seus alcances? A quem elas servem? Elas acontecem, de fato, 

pautando-se na ideia de gestão participativa e, por consequência, cidadã?

Agora, você verá alguns exemplos de formas institucionalizadas de poder 

local. Para começar, adentraremos em uma discussão sobre a representativi-

dade dos integrantes do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, 

a partir de um estudo intitulado Participação e gestão das águas no Brasil: 
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o caso do CBH Velhas. Dentre outras leituras possíveis, os autores concluem 

ser insatisfatória e não democrática tal representatividade.

Caminharemos, também, em outra discussão, que se tem fortalecido, sobre 

as formas de cooperação intermunicipal. Trata-se dos Consórcios Intermuni-

cipais que se configuram por meio de gestão compartilhada que transcende 

os limites do próprio município.  Como exemplo, usarei um estudo deno-

minado Um Exemplo de Consórcios Intermunicipais de Saúde do Estado de 
Minas Gerais (Pastrana et al, 2000), que analisa a estrutura do Sistema Único 

de Saúde, no Estado de Minas Gerais. 

Além desse exemplo, utilizarei outra pesquisa, pertencente a essa área, que 

investiga o funcionamento e o alcance do Sistema Único de Saúde (SUS) 

pertencente, também, ao Estado de Minas Gerais. Porém, esse estudo não 

somente se debruça sobre a estrutura e o funcionamento, como também 

chega a conclusões cruciais para o entendimento do que seja a responsabili-

dade local e sua abrangência atual. 

Arretche (2003) defende que os governos locais já assumiram a gestão da 

atenção básica à saúde no Brasil, no entanto, isso não quer dizer que tais 

governos locais já possuam vias para tanto: fala-se de insuficiência em rela-

ção à estrutura, pessoal e condições de oferta do serviço de forma equitativa 

e de qualidade. 

Posteriormente, veremos uma interessante colocação de Souza (2004) sobre 

a sustentabilidade nos sistemas de governança local. Essa autora enfatiza 

que não há clareza nesses sistemas, a despeito de apreciar a capacidade dos 

agentes locais de promoverem importantes serviços sociais que se somam às 

práticas democráticas de gestão.

Por fim, você perceberá, através do estudo de Dowbor (2000), denominado 

A comunidade Inteligente: visando as experiências de gestão local, o adven-

to de experiências consideradas inovadoras no que concerne à gestão local, 

principalmente, por envolverem instituições, parcerias, convênios, consórcios 

e várias outras iniciativas que revelam estar havendo uma institucionalização 

dos poderes locais.

Vamos lá?
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5.1 Experiências 
5.1.1 Bacias hidrográficas como unidades de  
 planejamento supramunicipais: Os comitês  
 de Bacia
No estudo intitulado Participação e Gestão das Águas no Brasil: o caso do 
CBH Velhas (SOUSA et al, 2009),  é abordada a questão do território de bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e participação representativa 

de seus usuários. Através do mapeamento da população e da área represen-

tada no comitê,  foi feita a avaliação da distribuição geográfica dos usuários 

em função da  representatividade satisfatória nas decisões sobre a bacia.

A promulgação da Lei Federal 9433/97, conhecida como a Lei das Águas, 

organizou uma política bem estruturada de recursos hídricos para o país, 

embasada em fundamentos, objetivos e instrumentos para sua implemen-

tação; ao mesmo tempo, criou um sistema de gerenciamento, composto 

por um conselho nacional, pelos conselhos estaduais, além dos comitês e 

agências da bacia. 

Segundo Souza et al, os comitês pretendem ser os “parlamentos das águas 

da bacia”, na medida em que se constituem como fóruns de decisão polí-

tica. Esses colegiados contam com a participação de usuários, prefeituras 

e sociedade civil organizada, além de representantes dos demais níveis de 

governo. É importante ressaltar que o processo de negociação entre os par-

ticipantes acontece em nível de bacia hidrográfica.

Para esses autores, a escolha desse nível organizacional é uma das razões 

que levou a Lei das Águas a ser considerada um grande avanço em termos 

de políticas públicas ambientais. Cabe ressaltar que, a bacia hidrográfica é 

uma região concebida como natural, que é definida pela morfologia do re-

levo terrestre e que influencia fortemente a dinâmica superficial da água. No 

entanto, no texto da Lei, a bacia hidrográfica foi tomada como uma unidade 

territorial para a implementação de políticas e de ações do Sistema Nacional 

de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), extrapolando as fron-

teiras de estados e, principalmente, municípios. Isso significa que a gestão 

das águas não se restringe às limitações administrativas, estabelecidas mui-

tas vezes por critérios histórico-culturais que nem sempre coincidem com a 

problemática ambiental. 
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A perspectiva natural é o ponto de partida para a definição desses espaços, 

substituindo a lógica cartesiana das divisões administrativas.

Segundo Souza et al (2009), os comitês deliberam sobre todas as atividades 

e políticas públicas que possam afetar a quantidade e a qualidade das águas 

em suas respectivas bacias. Esses colegiados têm, por exemplo, o poder de 

cobrar, financeiramente, pelo uso da água e de decidir sobre os destinos dos 

recursos arrecadados. 

Os comitês têm uma lógica participativa que permite que os atores envolvi-

dos atuem, em princípio, no sentido de neutralizar práticas orientadas por 

interesses individualistas ou estritamente economicistas. A diversidade de 

seus participantes, suas origens e interesses, permitem uma interação mais 

transparente no relacionamento entre os sujeitos governamentais, empre-

sariais e usuários da água. Isso limita as chances de abuso de poder, mas 

não impede a “captura da instituição por interesses específicos”, opostos à 

finalidade coletiva dos comitês. 

As mudanças de perspectivas propostas pela Lei das Águas envolvem uma 

politização da gestão dos recursos hídricos. A participação reforça a ideia de 

uma política ambiental abrangente, que envolve a sociedade civil em proces-

sos de consulta e decisão na gestão das águas.

Na grande maioria dos casos, a criação desses espaços políticos – os comitês 

– está associada à intenção de resolver problemas concretos na bacia, como 

o agravamento de problemas ambientais, conflitos entre usos da água ou 

Figura 11
Fonte: ilustrador
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a ocorrência de algum evento crítico. Mas, também, existem outras moti-

vações para a criação de comitês, como é o caso da vontade dos governos 

estaduais de adequarem-se às novas leis de recursos hídricos (SOUZA et al, 
2009).

Segundo esses autores, até 2002, foram criados 82 comitês de bacias es-

taduais e 6 de bacias federais. Estima-se, atualmente, que existam, aproxi-

madamente, 150 comitês de bacias instalados no país, notadamente, nas 

regiões Sudeste e Sul, na sua maioria, estruturados no âmbito estadual. 

O princípio da gestão descentralizada, integrada, colegiada e participativa, 

ainda está no seu início, mas já se depara com desafios variados e comple-

xos. A grande questão que se coloca em relação aos comitês de bacia vai ao 

encontro de sua capacidade de negociação e de estabelecer pactos entre os 

seus diversos componentes. 

É fundamental que se possa configurar múltiplas relações sociais nesses es-

paços, que possibilitem a promoção da coleta de informações e a formação 

de opiniões, assim como a legitimação de diferentes pontos de vista.

JACOBI, (2006) apud Souza (2009), escreve que o sistema participativo rom-

pe com práticas assentadas na tecnocracia e no autoritarismo. Os comitês de 

bacia, por exemplo, permitem que instituições e sujeitos, tradicionalmente 

excluídos dos processos de decisão sobre o uso das águas, possam, final-

mente, influenciar os rumos políticos de sua bacia. No entanto, os resulta-

dos obtidos por estes colegiados nem sempre coincidem com os resultados 

esperados, o que revela a complexidade do funcionamento desses espaços. 

Um breve balanço aponta que a engenharia institucional dos comitês ocorre 

pela superação das “assimetrias de informação” e pela afirmação de uma 

nova cultura de direitos. Os acertos e soluções serão conseguidos a partir de 

complexos processos de negociações e resoluções de conflitos diversos. 

O surgimento de políticas públicas pautadas pela participação relaciona-se 

com as mudanças na matriz sociopolítica brasileira, evidenciadas a partir do 

processo de reabertura democrática, ocorrido após o fim dos governos mili-

tares, no início da década de 1980. 

Uma conquista que refletiu anos de protestos e pequenas vitórias que a 

sociedade civil, que se organizou ao longo dos anos da ditadura militar, con-

quistou.  Uma das batalhas vencidas foi a revisão do papel do Estado como 

Vem sendo implantado no Brasil 
o sistema ambiental colegiado 
desde meados da década de 
1980. Esse sistema reflete uma 
nova concepção de políticas 
públicas, e tem forte viés 
participativo. A possibilidade de 
reunir diferentes representantes 
do Estado e da sociedade 
civil em uma mesma arena de 
decisão proporciona grandes 
chances de que a questão 
ambiental seja internalizada por 
estados e municípios. Quanto 
mais ampla a representação dos 
diversos segmentos, maior a 
legitimidade das decisões. 
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principal agente indutor das políticas sociais. 

Nesse contexto, politicamente, muito mais ativo, e com muitos movimentos 

sociais, novos espaços públicos de interação e negociação foram criados. O 

marco formal desse processo é a própria Constituição de 1988, que inau-

gurou o princípio de participação da sociedade civil na gestão de políticas 

públicas. A Constituição é o símbolo de que a participação precisa ser en-

tendida de duas maneiras: no sentido do Estado que permeia a sociedade e, 

também, no sentido do Estado que é permeado pela sociedade. 

A espacialização gráfica da representação no comitê de bacia hidrográfica 

do Rio das Velhas, realizada no trabalho, permitiu que se fizessem algumas 

observações que dificilmente seriam possíveis através apenas da análise dos 

dados quantitativos do colegiado (SOUZA et al, 2009). Foram identificados 

problemas que, ora suscitam questionamentos imediatos, ora apontam para 

investigações mais aprofundadas. São eles:

• As informações obtidas contradizem a posição do Comitê da Bacia Hi-

drográfica do Rio das Velhas (CBH Velhas), que é o comitê mais organiza-

do e desenvolvido do estado. 

• Pelo tamanho de sua bacia hidrográfica (28.867 km2 distribuídos por 

51 municípios ou 5% do território de Minas Gerais) e pelo volume de 

sua população, altamente concentrada na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (86% da população total da bacia, 4.880.718 de habitantes), 

esperava-se que esse comitê tivesse uma boa representação em termos 

populacionais, como de fato apresenta, mas não a baixíssima represen-

tação em termos espaciais, como, também, foi possível  verificar. Essa é 

uma das constatações que o mapeamento realizado proporcionou ao re-

velar pouquíssimos municípios iluminados por um representante no CBH 

Velhas. 

•  Outro problema identificado nesse comitê tem origem na escolha de seu 

município-sede, Belo Horizonte, um dos municípios mais altos (à mon-

tante) de toda a bacia hidrográfica. A sede dos comitês de bacia deveria 

ser localizada, preferencialmente, entre o ponto mais central da bacia 

hidrográfica, para facilitar o acesso dos participantes que viajam para 

chegar ao comitê, e o seu nível de base, no ponto em que convergem 

todas as influências positivas e/ou negativas em atividade na região ge-

ográfica da bacia fluvial. Ao contrário disso, Belo Horizonte faz o papel 



Rede e-Tec BrasilAula 5 - Formas institucionalizadas de poder local: algumas experiências 67

de sede dos encontros do Comitê. Esta se localiza a 342 km de Pirapora, 

município mais baixo da bacia, o qual, por sua vez, não tem ao menos 

um representante no CBH Velhas e, infelizmente, é o mais afetado por 

tudo o que acontece nas zonas urbanas e rurais dos outros 50 municípios 

acima de sua cota altimétrica.

Com base nos problemas identificados acima, destacam-se as seguintes per-

guntas: por que o CBH Velhas tem tão poucos representantes oriundos da 

parte mais baixa da bacia? Por que estar no município mais rico do estado 

não traz representatividade ao comitê? (SOUZA et al, 2009). Essas são al-

gumas perguntas que surgiram de imediato e que podem orientar futuras 

pesquisas em relação à representação dos comitês de bacia hidrográfica.

A hipótese levantada pelos autores é que, apesar de constituírem novos 

espaços públicos de decisão, com forte participação da sociedade civil, os 

comitês de bacia experimentam disputas políticas internas de grande inten-

sidade e baixa visibilidade. Seria preciso investigar de que maneira os pro-

cessos decisórios se dão e quem são os sujeitos que determinam os rumos 

desses colegiados. 

Dentre os problemas identificados pela opinião do grupo de pesquisa, foi a 

não adequação do comitê à Lei das Águas, principalmente, ao fundamento 

da institucionalização de uma bacia hidrográfica como unidade de planeja-

mento e gestão ambiental, que gerou o problema da não representatividade. 

A bacia como unidade de gestão é um dos maiores avanços da le-
gislação ambiental brasileira. Ela ultrapassa a questão dos recursos 
hídricos, permitindo que o trato com o meio ambiente seja feito de 
forma mais íntegra. Numa região hidrográfica, leva-se em conta, 
além das águas, por exemplo, as atividades econômicas, as relações 
sociais, as diferenças do urbano e do rural que estão em seu entor-
no. Mas, a composição de um comitê que privilegia a distribuição 
econômico-demográfica em detrimento de elementos socioambien-
tais mais complexos induz a uma visão fragmentada que não condiz 
com os fundamentos da Lei. Desperdiça-se, dessa forma, uma grande 
contribuição do pensamento geográfico para a sociedade brasileira, 
mas também para a natureza de uma dada região. Pense nisso!
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5.1.2  Consórcios Intermunicipais

Consórcio, do latim consortiu, refere-se à ideia de associação, ligação, união. 

No âmbito das relações intermunicipais, pode-se dizer que é a formação de 

entidades visando o estudo, acompanhamento e diagnóstico das soluções 

que envolvem, via de regra, municípios limítrofes e com problemas que se 

identificam numa ordem cada vez mais crescente em função da forte de-

manda dos administrados. 

Em áreas específicas, tais como educação, saúde, transportes, saneamento 

básico e outras, os problemas estão entrelaçados na órbita de dois ou mais 

municípios, e, por este motivo, os governos municipais precisam usar esse 

instrumento operacional para maior proveito de seus esforços, evitando dis-

persão de recursos humanos, financeiros e de materiais. Cabe lembrar que 

esta não é uma postura inédita, pois a antiga Lei Orgânica dos Municípios 

cita essas soluções técnicas, incentivando a formação de consórcios para a 

realização de obras, serviços e atividades de interesse comum.

Os Consórcios Intermunicipais estão sendo adotados pelos municípios bra-

sileiros como instrumentos usados para o planejamento e na busca de so-

luções para questões que ultrapassam os limites de seus territórios. A dis-

cussão sobre as formas de cooperação intermunicipal é nova e crescente no 

cenário brasileiro.

Sem qualquer prejuízo à autonomia municipal, consagrada no artigo 29 da 

Constituição Federal, os municípios devem desenvolver essa estratégia de 

atuação política e administrativa, objetivando uma ampla cooperação entre 

todos aqueles que estão envolvidos na Administração local, em busca de 

soluções menos onerosas e mais eficientes, visando sempre os interesses 

coletivos das Administrações regionalizadas.

De acordo com o informativo (2001) do Centro de Estudos e Pesquisas de 

Administração Municipais (CEPAM) não bastam simples protocolos de inten-

Figura 12
Fonte: www.padrejoao.com.br
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ção ou a celebração de instrumentos de intercâmbio nos diversos setores 

entre municípios, e sim a adoção de uma política de planejamento e de rea-

lizações que superem os limites territoriais, em busca de soluções múltiplas e 

eficientes que atendam aos interesses de coletividades intermunicipais.

Segundo o informativo, alguns problemas transcendem, como não poderia 

deixar de ser, a visão exclusivamente municipal e passam a interessar a cole-

tividades vizinhas, de governos diferentes, impondo-se soluções regionaliza-

das, com ou sem a participação do governo do Estado, contribuindo, satis-

fatoriamente, para a formação de entidades dessa natureza, que passam a 

integrar um sistema múltiplo de opções e políticas intermunicipais.

Parece óbvio que a solução pode ser encontrada no consórcio, na soma 

de esforços, na conjugação de recursos e no intercâmbio de experiências 

administrativas realizadas por intermédio desse instrumento de ação gover-

namental.

Para tal, recomendou-se a formação de associações, nos moldes previstos na 

Legislação Civil Brasileira, conforme os arts. 1.363 a 1.409. A partir da con-

solidação de ideias de dois ou mais governantes municipais, seriam criadas 

entidades, certamente de direito privado, que teriam por finalidade o estu-

do, o planejamento e a execução de atividades, obras e serviços, envolvendo 

municípios que delas viessem lograr benefício.

O informativo CEPAM (2001) destaca algumas informações pertinentes so-

bre esse tipo de sociedade:

• ela surgiria a partir da celebração de um contrato entre pessoas jurídicas 

de direito público (os municípios) as quais se obrigariam mutuamente a 

combinar esforços e recursos para lograr fins comuns, consoante concei-

to dado pelo artigo 1.363 do Código Civil, certamente desprovidas de 

atividade comercial, isto é, sem fins lucrativos e, uma vez elaborados os 

seus atos constitutivos, seriam registradas no Registro Civil (arts. 114 e 

seguintes da Lei 6.015/73), nascendo do registro a personalidade jurídica 

dessas entidades, isto é, aptidão plena para atuar na órbita jurídica e 

desvinculada juridicamente dos municípios que as criaram; 

• não seriam entidades supramunicipais, isto é, acima das entidades mu-

nicipais que as integram, nem teriam autonomia política, mas, organiza-

ções de auxílio e de cooperação com as unidades que as integram;

 Nesta aula, estamos utilizando 
para a discussão sobre os 
Consórcios Intermunicipais a 
publicação do CEPAM (Centro 
de Estudos e Pesquisas de 
Administração Municipal), 
que é um órgão ligado à 
Secretaria de Economia e 
Planejamento de São Paulo. Tal 
publicação almeja orientar os 
municípios na implementação 
de políticas públicas, por meio 
de informações e instrumentos 
de gestão voltados à superação 
de problemas locais, de 
caráter regional. Portanto, é 
de fundamental importância 
que você, estudante, busque 
aprofundar o seu conhecimento 
lendo esse texto na íntegra. 
Para acessá-lo siga o seguinte 
endereço: http://pt.scribd.com/
doc/35722839/Consorcio-
Uma-Forma-de-cooperacao-
Intermunicipal-Estudos-
Legislacao-Basica-e-Pareceres
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• sua função seria formular políticas e diretrizes intermunicipais, gerencian-

do planos e programas e realizando obras e serviços de interesse inter-

municipal, como, aliás, já vem ocorrendo em várias regiões; 

• depois de instituída e registrada uma entidade dessa natureza, seus es-

tatutos devem prever a forma de sua administração, mediante a cons-

tituição de uma Diretoria Executiva, de um Conselho Consultivo, outro 

Deliberativo e, ainda, um Fiscal, apenas como exemplo, cabendo aos 

seus instituidores (os municípios) fixarem essa composição, através de 

fórmulas mais adequadas, sempre guardando uma estrutura e partici-

pação igualitária, para não haver o predomínio de uns sobre os outros;

• além da diretoria, que pode ser composta pelos prefeitos, ou secretários 

municipais, por aqueles designados, os empregados dessas entidades 

poderão ser contratados mediante prova seletiva, nos moldes de um con-

curso público, e seus contratos regidos pela CLT, pois o regime jurídico 

dessas instituições será sempre de direito privado, ainda que haja o reco-

nhecimento de forte substrato público derivado de sua própria natureza, 

nada impede, todavia, que os municípios cedam seus servidores para 

prestar serviços a essa sociedade, mediante oficialização dos atos,  desde 

que sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens pessoais; e

• quando da realização de obras, serviços e suas atividades, como entidade 

de direito privado, sujeitar-se-á ao regime jurídico das licitações e contra-

tações, em especial observância dos princípios que norteiam o procedi-

mento licitatório, porquanto, estarão presentes o interesse público e os 

recursos decorrentes das dotações orçamentárias, que serão utilizadas 

para a concretização de seus objetivos.

5.2 Um exemplo de Consórcio     
      Intermunicipal de Saúde no Estado  
      de Minas Gerais
Em um estudo descritivo e de análise espacial, realizado por Pastrana  et 

al(2000), sobre os Consórcios Intermunicipais de Saúde, as autoras iniciaram 

traçando um panorama histórico. Os consórcios Intermunicipais de Saúde 

surgem no Brasil no início dos anos 1980, no Estado de São Paulo. Nos anos 

1990, após a constituição do Sistema Único de Saúde –SUS, e da regulamen-

tação das Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080/90 e nº 8.142/90, observou-se 

franca expansão desse tipo de associação. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
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de 1990, aborda os consórcios intermunicipais de saúde em seu artigo 10:

Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em con-

junto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Aplica-se 

aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção 

única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observân-

cia.

 No bojo desse aparato legal, os consórcios constituem instrumento de orga-

nização e gestão no escopo do SUS.

 A lei em questão, em seu artigo 18, inciso VII, estatui: Art. 18 – À direção 

municipal do Sistema Único de Saúde – SUS, compete: VII – formar consór-

cios administrativos intermunicipais.

Dentro dessa lógica, a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, em seu 

parágrafo 30, preconiza:

Os municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e 

serviços de saúde, remanejando entre si parcelas de recursos previstos 

no inciso IV do artigo 20 desta Lei.

Com o advento da Norma Operacional Básica NOB 01/96, os Consórcios 

Intermunicipais de Saúde passaram a ser considerados, no contexto da re-

gionalização e hierarquização da rede de serviços, como estratégias para 

articulação e mobilização dos municípios. Eles teriam coordenação estadual, 

de acordo com características geográficas, demanda, perfil epidemiológico, 

oferta de serviços e, principalmente, a vontade política expressa pelos diver-

sos municípios de constituírem um consórcio ou estabelecer qualquer outra 

relação de caráter cooperativo. 

O trabalho de pesquisa desenvolvido no estado de Minas Gerais, realizado 

entre os meses de dezembro de 1999 e abril de 2000, consiste numa parce-

la da avaliação que abrange todos os Consórcios Intermunicipais de Saúde 

- CIS do país. Financiado pelo Ministério da Saúde e com o apoio da Orga-

nização Pan Americana de Saúde – OPAS - trata-se de um esforço comum 

para obtenção de informações necessárias ao conhecimento da realidade 

nacional dessa modalidade de articulação estratégica no âmbito da saúde. 

As pesquisadoras foram incumbidas, inicialmente, de investigar os consór-
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cios do estado de Minas Gerais, porque esse estado concentrar o maior nú-

mero de consórcios do país, aproximadamente 50%.

 As autoras do estudo afirmam que é necessário destacar o apoio prestado 

pela Secretaria de Estado de Saúde/MG e de suas respectivas Diretorias Re-

gionais no sentido de viabilizar e otimizar as visitas, seja na disponibilização 

de veículos para o transporte até os municípios sede dos consórcios, seja nos 

contatos telefônicos para agendamento das entrevistas. Da mesma maneira, 

enfatizam o apoio do Colegiado dos Secretários Executivos dos Consórcios 

de Saúde do estado de Minas Gerais – COSECS, no sentido de articular visi-

tas, promover reuniões e colaborar para o andamento dos trabalhos. 

Em Minas Gerais, existem, na atualidade, 70 consórcios em funcionamento, 

que envolvem 776 municípios e abrangem uma população de 11.477.979 

habitantes, ou seja, aproximadamente, 91% dos municípios e 72% da po-

pulação mineira. 

A implantação e o funcionamento desses consórcios obedeceram a três mo-

mentos políticos distintos. O primeiro, marcado pelo incentivo à criação e 

ao repasse de recursos públicos estaduais para o funcionamento dos con-

sórcios. No segundo, o governo estadual não reconhecia os consórcios de 

saúde dentro do sistema público de saúde do estado. O terceiro, e atual 

momento, caracterizam-se pela expectativa do posicionamento da nova ad-

ministração da SES/MG. 

É importante salientar, alguns consórcios relataram que, logo após a sua 

implantação, ficaram sem condições de funcionamento efetivo, pois muitos 

não receberam a totalidade das verbas prometidas pela SES. Assim, os con-

sórcios foram estruturados a partir da necessidade sentida pelos prefeitos 

e secretários municipais de saúde. Um exemplo disso, é o CIS de Ipatinga, 

que foi registrado em 1995, e somente decorridos quatro anos começou a 

funcionar efetivamente.

Uma peculiaridade no processo organizativo dos CIS, em Minas Gerais, de-

correu da constituição do Colegiado dos Secretários Executivos dos Consór-

cios de Saúde de Minas Gerais – COSECS, em 12 de setembro de 1997.

Por fim, as autoras concluem que existem, ainda, grandes divergências sobre 

qual tipo de pessoa jurídica é a mais adequada aos consórcios do estado, 

mas, que esta tipologia importa muito pouco, pois as finalidades dos consór-
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cios não são determinadas pela sua estrutura jurídica. Não existe um consen-

so inclusive entre autores que estudam essa matéria. Trata-se de uma ques-

tão, teoricamente, polêmica e que vem suscitando debates e discussões. 

Nessa linha, os comentários de Santos (2000) trazem à tona, entre outras 

questões, o importante papel do controle social através dos conselhos mu-

nicipais de saúde que deverão receber a prestação de contas dos consórcios, 

dado que sua função é discutir, aprovar e fiscalizar a política de saúde no 

âmbito de seu município. 

Uma análise preliminar dos dados coletados permite apontar que uma das 

mais constantes reivindicações consiste na normatização dos consórcios. Os 

entrevistados revelaram que encontram sérias dificuldades na operacionali-

zação cotidiana dos Consórcios em função da inexistência de normas orien-

tadoras. 

Observa-se que na maioria dos Consórcios de Minas Gerais, a Secretaria 

de Estado de Saúde teve um papel relevante na constituição dos mesmos, 

entretanto, na atualidade, a participação da SES é incipiente. Essa é uma si-

tuação recorrente nas declarações dos entrevistados. Diante das indagações 

e controvérsias observadas, sobre o verdadeiro papel do consórcio no bojo 

do SUS, que o município que integra o consórcio não perde a sua condição 

de gestor único naquela esfera de governo.  Afirma ainda que o consórcio 

deve ter uma unicidade de conduta, expressar uma vontade comum a todos 

os consorciados. A direção única de cada município, não é transferida para 

o consórcio, pois este não surge como uma instância intermediária do SUS, 

mas constituindo um instrumento gerencial da administração.

A inexistência de mecanismos de controle e avaliação sistemáticos, por par-

te dos poderes constituídos, aliada a falta de maior compreensão sobre a 

inserção dos consórcios no sistema de saúde torna imperiosa e urgente a 

normatização desta modalidade de associação, para que passem a ter suas 

ações reguladas e usufruam das prerrogativas pertinentes à sua relevância 

dentro do sistema de saúde público brasileiro, dado que se constituem em 

uma realidade inconteste no interior do Brasil. 

Não é excessivo ratificar a necessidade de ter como foco os princípios basila-

res que norteiam o SUS: a universalidade, a equidade e a integralidade e as 

diretrizes que norteiam a sua organização: descentralização, hierarquização 

e controle social, como premissas básicas para a organização e funciona-
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mento dos CIS. 

Finalmente, é importante enfatizar que, no trabalho desenvolvido pelas 

autoras Pastrana et al(2000), os entrevistados mostraram-se confiantes no 

resultado da pesquisa para o fortalecimento dos Consórcios no estado, e 

destacaram a importância de tal iniciativa por parte do Ministério da Saúde 

e da OPAS em uma reaproximação entre a SES/MG e os Consórcios. Desta 

maneira, dispuseram-se a prestar todas as informações solicitadas e coloca-

ram à disposição documentos, planilhas de dados, relatórios de gestão etc. 

Os referidos documentos foram anexados ao relatório final da pesquisa.

Resumo
Foram fornecidas, nesta quinta aula, exemplificações de formas instituciona-

lizadas de poder local que emergem da tendência brasileira de pensar e gerir 

as políticas públicas de maneira descentralizada. A representatividade do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas foi posta em cheque, a des-

peito de esse comitê estar situado numa área concebida como estratégica no 

que concerne à influência política. Alguns Consórcios Intermunicipais foram 

discutidos e, de certa forma, ratificam o processo de institucionalização da 

gestão local. A definição e exemplos de Consórcios Intermunicipais foram 

trabalhados à luz de uma esclarecedora publicação da Cepam.

Atividades de aprendizagem
1. O que é um consórcio intermunicipal? Explique.

2. O que é um comitê de bacias? Comente.

Quer saber mais sobre o 
assunto? Acesse os sites abaixo:

Agência Nacional das Águas - 
ANA

http://www2.ana.gov.br/
Paginas/default.aspx

Comitê de Bacia Hidrográfica do 
Rio das Velhas

http://www.cbhvelhas.org.br/

Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos 

Hídricos
http://ambientes.

ambientebrasil.com.br/agua/
s.n.g.r.h./sistema_nacional_de_
gerenciamento_de_recursos_

hidricos.html

A Carta de Belo Horizonte
http://www.

congressoconsorciopublico.
com.br/apresentacoes/carta_
de_belohorizonte_propostas.

pdf
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3. Dê exemplos de consórcios intermunicipais em sua cidade e comente-os. 

Caso não existam, quais você julga relevantes para o município? Por quê? 

Estudante, 

Continuarei questionando você acerca de seu aprendizado. Através dos 

exemplos vistos nesta aula, você acredita que já é capaz de compreender a 

complexidade que gira em torno de gerir políticas públicas? Percebe que não 

se trata somente de criar uma solução ideal para problemas que, na maioria 

das vezes, extrapolam os limites de um município? Entende que já está inclu-

sa na própria ideia de gerir, a responsabilidade e a necessidade de priorizar o 

bem comum, que é de todos? 

Esses questionamentos têm o intuito apenas de reforçar em sua memória 

o conteúdo já apresentado. Pode ser que você se depare com situações em 

que o bem comum poderá destoar daquilo que será bom para você, indivi-

dualmente. E como gestor público, o público é o seu fim, é a sua finalidade, 

é para quem você irá direcionar as políticas públicas. Tais políticas públicas 

serão o modo, ou meio, pelo qual você irá alcançar o seu fim: que é justa-

mente o bem comum, o bem social.

Perceber, entender, assumir, defender e exercer essa ordem de pensamento, 

tendo em mente o que é fim e o que é meio, é de fundamental importância 

para que você se torne um(a) eficiente Gestor(a) Público(a) e, evidentemen-

te, um cidadão.

 Na próxima e última aula, você irá verificar formas ligadas à municipalização 

que contribuem para a construção da cidadania na medida em que reque-

rem maiores participações: sejam político-administrativas, sejam populares.
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Aula 6. Políticas de municipalização e  
  o empoderamento das    
  comunidades locais

Objetivos:

• reconhecer  as políticas de municipalização dos programas so-

ciais associando-as ao fortalecimento das comunidades locais; e

• identificar a importância dos Conselhos Municipais e do Orça-

mento Participativo, dentre outras, na construção da cidadania.

Para auxiliar ainda mais no seu aprendizado, quero esclarecer que, embora 

seja desigual a capacidade dos governos locais de proverem serviços sociais 

universais e de aumentarem as formas de democracia participativa, vários 

municípios vêm assumindo novos papéis na governança local como resul-

tado de políticas federais e locais. Souza (2004)  assegura, a despeito dessa 

expansão do papel dos municípios, que a sustentabilidade do atual sistema 

de governança local ainda não está clara. Afirma, também, que, diferente-

mente do que muitos analistas apontam é possível perceber que a descen-

tralização no Brasil está longe de ser abrangente. Na verdade, esta descen-

tralização parece vir se concentrando em dois campos:

1) no aumento dos recursos financeiros para os municípios garantidos pela 

Constituição de 1988; e 

 2)  no aumento progressivo das transferências federais, a partir do final dos 

anos 90, para a implementação de alguns programas sociais universais.

 Assim, é preciso que você tenha claro que, embora a descentralização tenha 

sido um dos objetivos dos constituintes de 1988, estudos recentes mostram 

a consolidação de políticas voltadas para a implementação de políticas so-

ciais e não para o aumento da capacidade de decidir sobre onde e como 

investir os recursos. 

Apesar de termos visto que existem grandes diferenças ou peculiaridades 

entre os municípios. Evidências baseadas na experiência mostram que, no 



Rede e-Tec Brasil 78 Gestão de Políticas Públicas Regionais e Locais

agregado, os governos locais estão de fato substituindo o governo federal 

em algumas funções, enquanto outras se encontram em uma espécie de 

vazio governamental, seja por causa da política federal de ajuste fiscal, seja 

porque o desenho da política a ser municipalizada não contemplou incenti-

vos capazes de estimular a adesão dos municípios.

Então, estudante, você verá o advento de políticas de municipalização que 

provém de programas sociais universais; o papel da governança local na 

provisão de tais políticas; as formas de empoderamento das comunidades 

locais; e, verificará alguns exemplos que demonstram que a descentralização 

tem se dado, em grande medida, a partir da municipalização de programas 

sociais, quais sejam os Conselhos Municipais Setoriais, o Orçamento Par-

ticipativo e os Programas Demand-Driven; e não propriamente através da 

distribuição e do uso autônomo de recursos. Boa aula!

6.1  Papel do governo local na provisão de  
 serviços sociais universais
As desigualdades inter e intra-regionais dificultam a participação dos gover-

nos locais na provisão de serviços sociais universais. Políticas para superar os 

constrangimentos financeiros e de gestão da maioria dos municípios brasi-

leiros foram engendradas pelo governo federal através da adoção de novos 

desenhos e formas de financiamento dessas políticas, que visam à municipa-

lização da provisão da saúde pública e da educação fundamental.

Souza (2004) escreve que antes da introdução desses novos desenhos, era 

comum a acusação de que a Constituição de 1988 havia transferido re-

cursos, mas não competências, para os governos subnacionais, e de que a 

União havia perdido receitas, embora continuasse com as mesmas responsa-

bilidades, as quais não podiam ser transferidas para as esferas subnacionais, 

que passaram a contar com maior volume de receitas. 

A autora salienta que a experiência brasileira está demonstrando que a ques-

tão da transferência de responsabilidade pela provisão de serviços sociais 

universais não se restringe à existência de mais recursos financeiros para 

serem alocados livremente pelos governos locais e, tampouco, à determi-

nações constitucionais. As pesquisas vêm mostrando que a variável mais 

importante para que a descentralização ocorra é o desenho institucional da 

política. Souza faz ainda alguns apontamentos importantes, que listo abaixo:
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• A questão do desenho institucional tem recebido atenção crescente no 

que se refere ao seu papel nas políticas públicas. Dependendo de suas ca-

racterísticas, o desenho institucional pode ser decisivo no incentivo, ou no 

constrangimento, à descentralização. A municipalização da provisão dos 

serviços universais de saúde e educação fundamental, já inequívoca ou 

em processo acelerado de ampliação, parece comprovar esse argumento. 

• Ambas as políticas foram concebidas como um sistema complexo de 

relações intergovernamentais baseado em recompensas e sanções. Tal 

sistema tornou racional, para os municípios, a adesão a uma nova insti-

tucionalidade. 

 A transferência de responsabilidade pela implementação depende de estra-

tégias sintéticas traçadas para encarregar a execução de uma dada política a 

outro nível de governo, de forma a superar os obstáculos à descentralização, 

que derivam de fatores estruturais e institucionais. Fatores de ordem geren-

cial também influenciam nessa transferência.

A municipalização das políticas de saúde e educação pode ser considerada 

um sucesso nacional em termos quantitativos, enquanto saneamento, ha-

bitação e assistência social não obtiveram o mesmo resultado. A explicação 

para o não funcionamento dessas últimas políticas são explicados  pelos 

altos custos da descentralização, que pesam  tanto para estados como para 

municípios, ausência de repasses regulares de recursos (caso da assistência 

social),  alto débito acumulado (caso da habitação) e/ou a escassez de recur-

sos (caso do saneamento).

Fora esses motivos, nessas políticas, o desenho institucional não contemplou 

mecanismos de recompensas e sanções, caso os governos subnacionais não 

aderissem a elas. Apesar de o Governo Federal ter tomado várias iniciativas 

voltadas para a descentralização dessas políticas, inclusive patrocinando no-

vas legislações, o desenho institucional não contemplou nem a injeção de 

recursos novos, que é o caso da saúde, nem a possibilidade de perda relativa 

de recursos, que é o caso da educação.

Souza (2004) cita que, em contraste com o que aconteceu com as políticas 

de saneamento, habitação e assistência social, os governos locais responde-

ram positivamente aos incentivos à municipalização da saúde e da educa-

ção. Isto pode ser creditado:
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• no primeiro caso, à injeção de recursos adicionais nos cofres locais; e 

•  no segundo, à penalidade para o município que não aumentar as ma-

trículas nas escolas municipais, ao mesmo tempo em que também injeta 

mais recursos nas comunidades locais mais pobres, pois a política suple-

menta o salário dos professores nos municípios mais carentes.

Na política de saúde, segundo Souza (2004), a municipalização teve início 

com medidas de caráter meramente administrativo, mas que criaram regras 

claras e universais para as transferências, o que reduzia a incerteza, o grau 

de politização e partidarização no uso dos recursos, bem como os riscos en-

volvidos para a adesão do município. 

Souza (2004) explica que somente em 2000, quase dez anos após o início 

do programa e quando o sistema já estava consolidado, foi que o Executivo 

encaminhou ao Congresso proposta de emenda constitucional vinculando 

parcela dos recursos federais, estaduais e municipais ao programa de saúde. 

Apesar de ter havido redução dos recursos federais para programas sociais, 

com a política de ajuste fiscal, os recursos federais para a saúde são manti-

dos relativamente constantes.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef) foi criado em 1996, pela Emenda Consti-

tucional 14, regulamentado em 1997, e entrou em vigor em 1998. O dese-

nho da municipalização da educação fundamental está ancorado em princí-

pios claros e universais sobre as regras do jogo, válidas por dez anos, com as 

quais os diversos atores irão atuar. 

Diferentemente da saúde, o desenho da municipalização do ensino funda-

mental tem um caráter redistributivo do ponto de vista regional, devido à 

existência de um teto mínimo a ser despendido com cada aluno e, quando 

os recursos, vinculados das esferas estaduais e municipais, não atingem esse 

mínimo, o governo federal suplementa a diferença. Essa suplementação vem 

ocorrendo em todos os Estados do Nordeste e no Pará.

Em resumo, a experiência brasileira mostra que determinações constitucio-

nais, normas e interesses de grupos ou capacidade gerencial e financeira, 

embora importantes, não foram suficientes para deslocar a implementação 

de políticas universais para as esferas locais.



Rede e-Tec BrasilAula 6 - Políticas de municipalização e o empoderamento das comunidades locais 81

Souza (2004) explica que o desenho institucional da política – moldado em 

torno de mecanismos de recompensas e sanções, regras claras e universais 

– e o apoio do Executivo federal na liberação regular dos recursos parecem 

ser os variantes mais importantes para a transferência de responsabilidades 

de implementação para os governos locais. 

Para Souza, esses resultados mostram que a descentralização/municipaliza-

ção no Brasil não implicou na transferência de capacidade decisória para as 

esferas subnacionais, mas sim na delegação de responsabilidade sobre a im-

plementação de algumas políticas sociais universais, o que não é tarefa fácil 

para milhares de municípios brasileiros. 

A experiência brasileira também mostra que as relações intergovernamentais 

evoluíram para um sistema lubrificado por recompensas e sanções, o que re-

duziu o grau de conflito entre os níveis de governo, mas, ao mesmo tempo, 

restringiu a autonomia de gasto e de decisão concedida aos governos locais 

pela Constituição de 1988.

A indução de políticas e recursos federais, percebida a partir da experiência 

brasileira, é um fator fundamental para que os governos locais assumam o 

papel de provedores de serviços sociais universais. No entanto, algumas ques-

tões, velhas e novas, trazem dúvidas sobre a sustentabilidade dessa nova go-

vernança local e sobre sua trajetória futura. Souza descreve cada uma delas:

• a primeira grande dúvida é que o governo federal vem aumentando sua 

participação na receita total, desde meados dos anos 90, criando novas 

contribuições e aumentando as alíquotas das existentes; em ambos os 

casos, os novos recursos não são constitucionalmente partilhados com 

os demais níveis de governo; 

• a segunda, é que a legislação que vincula a receita dos três níveis de go-

verno a serviços sociais universais precisará ser submetida à renovação, 

via novas emendas constitucionais, que requerem quorum qualificado; e

• a terceira, está relacionada com o vislumbrado como uma nova tendên-

cia do governo federal. Assumida em 2003 e fortalecida pela criação do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é a ênfase 

na política social, sugerindo o deslocamento de políticas sociais univer-

sais, providas pelos municípios, para programas de transferência de renda 

centralizados na instância federal, em que os municípios parecem ter, até 
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o momento, papel secundário e cujo desenho institucional prioriza os fó-

runs comunitários locais. 

Ademais, a autora narra que ainda não se vislumbram medidas voltadas para 

enfrentar os graves problemas de qualidade dos serviços universais providos 

pelas esferas locais. Assim como ocorreu com a transferência pela prestação 

desses serviços, o papel indutor do governo federal parece ser decisivo para 

que políticas voltadas para a qualidade dos serviços sejam iniciadas.

6.2  Empoderamento das comunidades  
 locais
A municipalização de alguns serviços sociais universais, que gerou novas ins-

titucionalidades na governança local, não se limita à transferência de sua 

implementação, mas também ao envolvimento das comunidades locais no 

processo decisório e de controle da implementação de políticas sociais. 

A Constituição de 1988 foi, segundo Souza (2004), pródiga na criação de 

mecanismos de participação das comunidades locais em alguns fóruns deci-

sórios e no controle dos resultados de certas políticas públicas locais, buscan-

do, ao mesmo tempo, empoderar segmentos da comunidade e promover a 

accountability dos gestores públicos.

Atualmente, muitos governos locais estão implementando ou consolidando 

várias experiências participativas, que vão desde conselhos municipais seto-

riais voltados para a decisão, participação na gestão, fiscalização de políticas 

sociais e de pequenas obras públicas, até a incorporação de segmentos so-

ciais marginalizados do processo decisório na alocação de parcela dos recur-

sos orçamentários locais, através do que ficou conhecido como Orçamento 

Participativo (OP).

Com relação a esse fator, Souza (2004) escreve que, no entanto, a inserção 

de novos atores no processo decisório local assume formatos diferenciados. 

Existem experiências nas quais prevalecem formas mais restritas de parti-

cipação, que se resumem a dar voz aos cidadãos, enquanto em outras, a 

participação se torna um mecanismo de empoderamento que visa promover 

mudanças na assimetria de poder entre atores sociais locais. Esse último for-

mato visa, via ação coletiva, diminuir desigualdades políticas e sociais.

Cabe lembrar também os três tipos de fóruns participativos, descritos por 

Accountability é uma 
palavra inglesa que designa à 
necessidade de prestar contas 

e/ou à responsabilidade social, 
por exemplo, remete à obrigação 

que um gestor público possui 
frente à sociedade.
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Souza (2004). Observe:

• o primeiro, ocorre nos conselhos municipais setoriais voltados para políti-

cas específicas e onde os representantes dos cidadãos e/ou dos usuários 

dos serviços têm assento. Nesse formato, os representantes possuem, 

em princípio, não só a capacidade de expressar suas preferências (voz), 

mas também poder na gestão direta do programa (empoderamento) e 

no controle dos gestores públicos quanto ao cumprimento das decisões 

(accountability). Nesse formato, os programas e projetos são decididos, 

em geral, em outras instâncias, cabendo aos representantes desenvolver 

a gestão e fiscalização dos procedimentos; 

• o segundo, ocorre pela capacidade delegada aos cidadãos de decidir 

onde e como alocar parcela dos recursos orçamentários municipais, que 

se materializa nas diversas experiências de OP; e 

• o terceiro, ocorre nos chamados programas demand-driven, que se re-

alizam em comunidades rurais pobres, em geral financiados por orga-

nismos multilaterais ou internacionais, e nos quais os representantes das 

comunidades decidem sobre a realização de obras comunitárias.

6.2.1  Conselhos municipais setoriais
Os conselhos Municipais setoriais são constituídos de exigências da legis-

lação federal e para cada política social é requerida a constituição de um 

conselho, em que os representantes da comunidade/usuários têm assento.

 Esses conselhos podem ser constituídos em torno de políticas específicas, 

como a saúde, a educação, o combate às drogas e à pobreza, entre outros,  

ou em torno da defesa de direitos individuais ou coletivos. O conselheiro tem 

como função fiscalizar a implementação de políticas decididas em outras 

esferas, alocar parcela dos recursos e acompanhar sua aplicação e os rumos 

da política pública. 

Souza (2004) explica ainda que, de acordo com vários trabalhos, a existên-

cia dos conselhos não transforma seus participantes, especialmente, aqueles 

que representam interesses coletivos ou dos usuários do serviço, em agentes 

da tomada de decisões, de fato, e em fiscais da aplicação dos recursos. 

Abaixo, veja uma tipologia dos conselhos municipais setoriais, baseada em 

pesquisa empírica:

Demand-driven, traduzido 
da língua inglesa, aproxima-se 
do significado de “ter o poder 
de orientar a demanda”, “de 
decidir quais obras serão, de 
fato, feitas”. 

Segundo o IBGE, existiam no 
Brasil, em 2001, mais de 22.000 
conselhos municipais, com 
predominância dos conselhos de 
saúde (5.426), assistência social 
(5.178), direitos das crianças e 
adolescentes (4.306) e educação 
(4.072).
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• o primeiro tipo é formado por conselhos que se transformaram em are-

nas decisórias de fato, visto que seus participantes têm papel decisório 

efetivo e não apenas voz; 

• o segundo é constituído por conselheiros que atuam como intermediá-

rios de diferentes demandas e interesses, mas quem decide é o governo 

local; 

• o terceiro é composto por especialistas reformistas (policy community), 

que têm espaço nos conselhos para expressar suas demandas, mas care-

cem de poder decisório efetivo, nesse tipo, as decisões são tomadas em 

outros espaços, seja na esfera do governo ou dos grupos de interesse; e 

• um quarto tipo, não incomum nas comunidades pequenas e pobres, em 

que muitas vezes os membros do conselho são indicados pelos dirigentes 

locais, principalmente, o prefeito, e seu papel é o de ratificar as decisões 

tomadas pelo Executivo local.

6.2.2  Orçamento Participativo (OP)
Diferentemente dos conselhos municipais setoriais, a adoção de formas de 

Orçamento Participativo (OP) não foi induzida por legislação federal ou orga-

nismos multilaterais, sendo uma iniciativa dos próprios governos locais. No 

entanto, assim como acontece com os conselhos municipais setoriais, o OP é 

uma opção dos governantes, ou seja, trata-se de uma política top-down (do 

topo para a base), embora decidida localmente. 

As diversas experiências de OP assumiram grande visibilidade nacional e in-

ternacional, sendo apontadas como exemplos de boa governança. Devido 

a essa visibilidade, o OP propagou-se de forma crescente: no período 1986-

98, foram registradas apenas duas experiências, em 1989-92, esse número 

aumentou para 12, em 1993-96 alcançou 36, e em 2000 o OP existia em 

140 cidades (FNPP, 2002). Dessas experiências, 80 tiveram início em 1998, 

impulsionadas pela divulgação do OP de Porto Alegre.

Souza (2004) afirma que, estruturado como um mecanismo participativo 

que incorpora membros da comunidade local ao processo decisório sobre a 

alocação de parcela dos recursos orçamentários locais, o OP não é isento de 

controvérsias, além de requerer a combinação de inúmeras variáveis. Uma 

pesquisa nacional, e apresentada por Souza (2004), apresenta a análise de 

diversas experiências. Em seu texto concluiu que vários fatores influenciam 
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nos resultados do OP, tais como:

• tipo de partido político que o implementa;

• nível de organização, mobilização e politização da sociedade;

• características socioeconômicas e demográficas do município;

• capacidade técnica e gerencial da administração local;

• compromisso do governo;

• situação financeira do município; e

• método adotado para estabelecer a relação entre governo e comunida-

de. 

A pesquisa também identificou que o OP é uma experiência instável: no 

período analisado, 23 administrações locais cancelaram suas experiências, 

número superior ao das que a adotaram no mesmo período, ou seja, nove. 

Argumenta-se, ainda, que o OP minimiza os custos do governo de negociar 

com as elites locais o provimento de infraestrutura para os bairros mais po-

bres, diminuindo a distância entre estes e os bairros de classe média (IDB, 

2003).

6.2.3  Programas Demand-Driven
Esses programas são financiados, em geral, pelos Fundos Municipais de 

Apoio Comunitário – Fumac, formados nos municípios mais pobres do Nor-

deste e que se destinam à realização de projetos/obras de pequeno porte. 

Neles, os recursos são transferidos diretamente para as comunidades locais, 

que tomam decisões sobre onde e como aplicá-los, assim como são respon-

sáveis também pela sua fiscalização. 

O objetivo dessa ação é o de que a comunidade decida quais obras serão re-

alizadas (demand-driven), em oposição a decisões tomadas em outras esfe-

ras (supply-driven) ligadas, em maioria, à disponibilidade ou oferta. Existem, 

ainda, poucas avaliações sobre esses programas no Brasil, em especial a res-

peito de seu efetivo funcionamento nos diferentes municípios do Nordeste. 

Você percebeu  que o texto 
de Souza (2004) é nossa 
principal fonte de referência 
neste tema?  Se quiser acessá-
lo de forma completa, entre 
no site: http://www.scielo.
br/scielo.php?pid=S0102-
88392004000200004&script=sci_
arttext
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Então, Souza (2004) resume: experiências participativas têm sido abundan-

tes nos territórios locais brasileiros nas duas últimas décadas. Estimuladas 

por legislação federal, pelos organismos multilaterais ou pelos próprios go-

vernos locais, o Brasil tem sido considerado um laboratório dessas experiên-

cias, que apontam para a tentativa de conciliação de duas visões rivais sobre 

o papel dos governos locais. Na primeira, o governo local seria o principal 

provedor de serviços sociais universais, enquanto, na segunda, seria o lócus 
privilegiado para a prática da democracia deliberativa, a ser alcançada por 

um relativo equilíbrio entre quem decide e quem é afetado pelas decisões.

A autora complementa ainda que a experiência brasileira de governança 

local tem sido marcada por forte inovação institucional e por um complexo 

sistema de relações intergovernamentais, principalmente, entre a União e os 

governos municipais. 

Essas inovações decorreram, no início, dos compromissos assumidos durante 

a redemocratização e, posteriormente, de decisões tomadas pelos próprios 

governos, tanto o federal como o local, muitas vezes impulsionadas pelos 

organismos multilaterais de financiamento de programas sociais. 

Apesar da capacidade desigual dos municípios brasileiros em tomarem parte 

nessa nova institucionalidade, existem indicações que apontam para mudan-

ças na forma como a governança local está ocorrendo. No entanto, e apesar 

do maior envolvimento dos governos e das comunidades locais na provisão 

de serviços sociais universais e de bens públicos de uso comum, ainda não 

está claro se essas novas institucionalidades são sustentáveis sem o apoio 

financeiro e indutor do governo federal e de outros organismos externos à 

governança local.

6.3 Despertar da cidadania
Dowbor (2006) mostra que há um conjunto de estudos que delimitam gra-

dualmente a área da economia do campo de desenvolvimento local. Ele 

exemplifica com os trabalhos de Manuel Castells sobre a sociedade em rede, 

que apontam para a facilidade maior da regulação local aproveitando a co-

nectividade horizontal do conjunto de atores sociais que participam do pro-

cesso de desenvolvimento.  Menciona, também, os estudos de Pierre Lévy 

sobre a inteligência coletiva, nos quais é possível vislumbrar uma sinergia 

de esforços sociais através da convergência das informações e dos conheci-

mentos de uma comunidade territorial articulada com comunidades virtuais. 
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Dowbor (2006), ao buscar como referência Carlo Trigiglia, mostra como ini-

ciativas socialmente organizadas aumentam a produtividade sistêmica, ao 

gerar economias externas à empresa, mas internas ao território. São alguns 

exemplos de uma ampla literatura que desenha novos rumos de uma eco-

nomia que se organiza pela base e, que, portanto, vai além do econômico.

O autor afirma que, independentemente, das experiências ou projetos iso-

lados, o que mais marca é a imensa complexidade e diversidade de soluções 

articuladas: empresas, Estado e organizações da sociedade civil; sistemas de 

planejamento central com mercado e mecanismos de decisão participativa 

da comunidade; espaços de sociabilidade diferenciada. E o que se aprende 

ao ver boas propostas que funcionam, e outras que não funcionam, é que se 

tem pela frente toda a complexidade da sociedade moderna.

Realizar dinâmicas diferenciadas, que obedecem a culturas e a ritmos de-

siguais, obriga-nos a exercícios mais complexos e, sobretudo, que exigem 

um respeito muito maior das dinâmicas sociais, tais como são sentidas pela 

própria sociedade. Dowbor (2006) afirma que é sem dúvida mais difícil ser 

parteiro de um meio-termo que articula interesses diferenciados, do que 

traçar as grandes avenidas teóricas no meio do nada.

O autor mostra que um dos resultados implícitos e constantes nas experiên-

cias de gestão local é a dimensão de aprendizagem dos seus próprios pro-

motores. Tem-se a consciência dos limites, na atual fase de desenvolvimen-

to, dos chamados conselhos de saúde, de educação, de emprego e outros. 

Inúmeras iniciativas comunitárias consistem, essencialmente, em um tatear 

inseguro em relação aos caminhos. 

Na ABONG (Associação Brasileira de ONG’s) e em centros de pesquisa so-

bre o terceiro setor, como os da USP, da FGV, ou da PUC, segundo Dowbor 

(2000), chegam pedidos de pessoas desorientadas, mas com boa vontade, 

querendo saber por onde começar a organização de projetos de articulação 

local. As perguntas são sobre formas legais de registro, formas práticas de 

organização, sistemas de informação, fontes de financiamento, entre outras 

questões. As iniciativas são inúmeras. Essa é uma dimensão das iniciativas 

locais que pouco aparece nas descrições e nos resumos. No entanto, é es-

sencial. 

O autor lembra que, lentamente, se considerar a urgência dos problemas, 

mas, em ritmo intenso, se olhar na perspectiva da mudança cultural, encon-
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tram-se pessoas  informando-se, por toda parte, não só sobre como orga-

nizar um projeto, mas em como organizar a própria instituição, como estru-

turar atividades que se sustentem, como articular forças, como estabelecer 

comunicação com a sociedade, como organizar sistemas de informação e de 

avaliação das suas atividades, assim por diante.  

O conceito chave que aflora, quando se fala de apropriação organizada dos 

processos pela sociedade, é, evidentemente, o de capital social. Segundo 

Dowbor (2000), Os Relatórios sobre o Desenvolvimento Humano trazem 

uma visão em que os processos econômicos são devidamente devolvidos 

ao seu lugar de mero suporte para o essencial, que é a qualidade de vida e 

o resgate do direito às opções, o que é novidade em termos de comporta-

mento social. 

O autor salienta que é natural que se procure, em qualquer embrião de re-

novação social, as esperanças de uma grande utopia. Quando se ouve Paul 

Singer falar de empresas autogeridas, assusta a amplitude da esperança, 

frente ao tamanho, relativamente modesto, do que acontece. Outros falam 

de experiências municipais; geram, provavelmente, o mesmo sentimento de 

susto e esperança.  Nossos descendentes, verão, talvez, o brilhante hori-

zonte do futuro social nas organizações do terceiro setor. O que vale é a 

impressionante força da descoberta da cidadania, que, realmente, reacende 

o idealismo neste mar de cinismo que assola o planeta. 

Para Dowbor (2006), grande parte da força que animava Paulo Freire, (além, 

evidentemente, da Elza), vinha do fato de ele viver esse sentimento podero-

so, decorrente de ver a expressão de um analfabeto, que descobre que faz 

cultura, e que comunica, repete as palavras, como quem descobriu que a 

terra gira. Essa reapropriação do universo por parte de um excluído constitui 

sem dúvida, em termos culturais, um terremoto.

Por fim, Dowbor (2000) escreve que, junto ao resgate da cidadania e à des-

coberta do fazer conjunto, cresce a confiança e a lenta construção da solida-

riedade social. A força disso vem não apenas do fato de resgatar a dignidade 

do excluído, mas do fato de que a perda de cidadania é um prejuízo social, e 

que o processo não consiste apenas em resolver o problema do pobre, mas, 

em criar outras relações sociais. O prazer e o entusiasmo que encontramos 

nas mais variadas faixas sociais que se vinculam a experiências desse tipo 

constituem, sem dúvida, manifestações minoritárias. No entanto, por mais 

difuso que seja, o sentimento de reencontrar um lugar ao sol, ou à sombra 
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da mangueira, como escrevia Paulo Freire, é poderoso.   

6.4  Um exemplo: Consórcio Ribeirão Lajea-
do – Penápolis/SP
Agora irei lhe apresentar um exemplo de consórcio. Para isso trarei infor-

mações sobre o Consórcio Ribeirão Lajeado, através do texto de Dowbor 

(2000). 

Acompanhe: o município de Penápolis, diante da importância do recurso 

hídrico da bacia do Ribeirão Lajeado, como manancial de abastecimento da 

cidade e das atividades agropecuárias da região, juntamente com os mu-

nicípios de Alto Alegre e Barbosa formaram o Consórcio Intermunicipal do 

Ribeirão Lajeado.

 O objetivo do Consórcio é realizar serviços de proteção da bacia hidrográfica 

do Ribeirão Lajeado. A meta é efetuar 4.960 horas/máquina para conserva-

ção do solo (curvas de nível e terraceamento) em propriedades rurais a fim 

de combater a erosão; recompor a mata ciliar (plantio de 163350 mudas 

de plantas nativas); e realizar duas mil horas/máquina de conservação de 

estradas rurais.

O Consórcio dá subsídios para a contratação de horas/máquina, possibili-

tando a participação efetiva dos proprietários rurais no programa de Manejo 

Conservacionista do Solo. Os custos são subsidiados aos proprietários, quan-

to menor a propriedade, maior é o subsídio. O proprietário interessado em 

participar do programa assina um contrato comprometendo-se a realizar o 

reflorestamento da mata ciliar e a seguir a legislação ambiental vigente. O 

programa tem o acompanhamento de um topógrafo, que faz o levantamen-

to da área, no tocante ao reflorestamento da mata ciliar. A Polícia Florestal, 

por sua vez, faz a fiscalização do plantio e a CESP faz o acompanhamento 

técnico.

Além dos participantes mencionados, outros atores são envolvidos no pro-

grama. A ONG Flora Tietê faz doações de mudas de plantas nativas para a 

realização do reflorestamento e a Casa da Agricultura realiza levantamentos 

de dados cadastrais dos proprietários rurais e dá apoio no trabalho de mane-

jo do solo. A CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), 

o DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica) e DEPRN (Departamento 

de Proteção dos Recursos Naturais) dão assessoria na parte jurídica relativa à 
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conservação/preservação do meio ambiente. As prefeituras dos três municí-

pios envolvidos e o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápo-

lis (DAEP) dão apoio financeiro ao projeto.

Trata-se de mais uma importante experiência viabilizada pela parceria. Para 

um problema concreto, é possível articular diversos interesses e o resultado 

ser positivo na sua resolução. Ao preservar a natureza, o programa beneficia 

a população de forma geral, já que isto é assunto de interesse comum. Os 

proprietários rurais valorizam as suas propriedades com o combate à erosão. 

Os municípios de Alto Alegre e Barbosa ganham com a melhoria das ativida-

des agropecuárias locais e o município de Penápolis ganha com a preserva-

ção do manancial de abastecimento de água da cidade.

Resumo
Nesta última aula, você acompanhou a discussão sobre a forma como se 

tem dado o processo de descentralização política no Brasil. Percebeu que 

esse processo de descentralizar, de desconcentrar a gestão da esfera federal 

relegando ao município a condição de ente federativo, não pressupõe que 

os municípios detenham autonomia no uso e gestão de seus recursos. Você 

teve a oportunidade de perceber que tal descentralização se materializa, 

principalmente, na municipalização de Programas Sociais que, ainda assim, 

norteiam-se, amplamente, por Programas Sociais Universais. 

 Apresentei, também, algumas discussões e exemplificações sobre a susten-

tabilidade nos sistemas de governança local, o empoderamento das comu-

nidades locais, e o papel cada vez mais expressivo do gestor público local na 

promoção, na continuidade e na eficiência de políticas públicas locais.

Através da sexta e última aula, você pôde ter uma ideia geral da sustenta-

bilidade no âmbito da gestão pública local. Se, por um lado, destaca-se a 

importância de essas políticas emergirem do local, e não mais seguirem em 

um viés unificador, indiscriminado, autoritário e amplo; pelo outro, percebe-

-se que tais locais ainda não estão preparados para essa tarefa de dar conta 

de sustentar o plano descentralizador.

Demonstrei que, ao contrário do que sugere, essa descentralização não 

acorre através da autonomia no gerenciamento de recursos, e sim, sobretu-

do, tem sido empreendida a partir da municipalização das políticas sociais. 

O local parece angariar para si responsabilidades que já não se encontram 

centralizadas na Federação. Exemplos nas áreas de saúde e da educação 

Acesse o texto Governos locais 
e gestão de políticas sociais 
universais, de Celina Souza, 

disponível em:
http://www.scielo.br/

scielo.php?pid=S0102-
88392004000200004&script=sci_

arttext&tlng=pt

Acesse o texto A Comunidade 
Inteligente (visitando as 

experiências de gestão local), de 
Ladislau Dowbor, disponível em:
http://dowbor.org/00comunint.

doc
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foram fornecidos.

A despeito da municipalização, que é, também, entendida como a própria 

descentralização, a complexidade dos problemas não diminui. No local, ex-

pressam-se muitos dos contrastes encontrados em escala maior, por exem-

plo, nacionalmente. Questões tratadas no local dependem, muitas vezes, 

de atitudes e decisões federais. Além disso, os municípios não se mostram 

preparados, estruturalmente, para desempenhar, plenamente, a função de 

gerir políticas públicas.

Dessa forma, devem ser questionados o alcance e a eficiência do processo 

de municipalização brasileira. Isso por que a lógica desse processo parece ser, 

em grande medida, justificável e conveniente para a União em prejuízo dos 

municípios. Para transformar-se num mecanismo viável e eficaz de gestão, 

são necessárias mais   assistências e amparos, desde estruturais e capitais até 

de pessoal e custeio. 

Atividades de aprendizagem
1. O que é o Orçamento Participativo? Ele existe em sua cidade? De que 

maneira eles são organizados? (Caso não haja OP em sua cidade, comente 

sobre sua importância e como seria possível organizá-lo em seu município).
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Palavras Finais 

Prezado(a) estudante,

Você chegou ao final da disciplina e por isso quero parabenizá-lo(a). Saiba 

que investir em sua profissionalização é sempre o melhor caminho. Além 

disso, tenha em mente que o papel do Gestor Público Regional e Local, o 

seu papel, é fundamental à eficácia de qualquer sistema de gestão pública.  

Acredita-se que essa eficácia será atingida quando o público, a sociedade, 

as pessoas, forem vistas, encaradas e concebidas como os legítimos fins de 

todo e qualquer ato da administração pública. Como disse, seu papel é fun-

damental para que possamos atingir esse ideal. Espero que você continue 

nesta caminhada! Até a próxima!
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Guia de Soluções

Aula 1
1. O que significa dizer que o Brasil é um Estado democrático de direito? 

Comente.

Sua resposta deve fazer referência à governabilidade democrática do Brasil, 

ou seja, os governantes são eleitos por voto direto de seus cidadãos em con-

sonância com o ideal de democracia no qual o poder deve emanar do povo.

2. Quais as principais diferenças, no que concerne às políticas públicas, de 

um Estado dito liberal e um Estado keynesiano?

Espera-se que você associe, amplamente, os fundamentos do Estado Liberal 

e do Keynesiano às políticas públicas que derivam de suas posições. 

Por exemplo, os Estados tipicamente liberais – ou neoliberais, na opinião de 

críticos e favoráveis a este sistema – são regidos pela crença de que o mer-

cado se auto-regula e pregam a presença indispensável, porém mínima, do 

Estado nos rumos da economia. Por conta disso, as políticas públicas (que 

são intervenções do Estado) possuiriam papel secundário nessa economia 

perfeita, implicando numa atuação estatal distante da população, principal-

mente, daquela mais pobre e desprovida de recursos. Isso porque o ideal do 

mercado, a concorrência e a economia perfeita eram alcançadas através da 

menor participação estatal possível.

Em contrapartida, os Estados da Social Democracia, ou Keynesianos, enten-

dem que o Estado deve ter uma participação ativa na economia, gerando, se 

preciso for, colunas efetivas de demanda por mercadorias, através dos inves-

timentos estatais em áreas que a iniciativa privada não investiria, regulando 

mercados e orientando a concorrência. Nesse sentido, as políticas públicas 

patrocinadas pelos Estados visam garantir direitos e deveres para todos os 

atuantes na economia, tendo o Estado como regulador, interventor e dina-

mizador dos processos econômicos.

Aula 2
1. O que você entende por dimensão local do espaço? 

Após a compreensão da aula, é possível apontar que a dimensão local pode 
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ser entendida, para além de seu território localizável, como um espaço onde 

as experiências acontecem, abarcando histórias vividas, memórias construí-

das e identidades próprias.  Assim, também, mostrar compreensão de que o 

espaço é o cenário onde as relações de poder arquitetam a constituição do 

local. Essas relações envolvem poderes de domínio, micropoderes, poderes 

simbólicos e poderes de influência, nos quais se revelam alianças e conflitos. 

E, caso você, caro(a) estudante, tente fornecer algum exemplo. Espera-se 

que  conceba o local como denominador  que remete à esfera municipal. Isto 

é, o lugar de exercício do poder, Prefeitura e Câmara Municipal e as múltiplas 

instituições sociais a estas esferas vinculadas. 

2. Em que esta categoria dialoga com a noção de globalização?

A partir das discussões, é necessário perceber que não há linhas capazes de 

separar o que é local daquilo concebido como global; contudo, tais catego-

rias do real não se confundem a ponto de se tornarem uma só. A dimensão 

global é necessária para a definição da dimensão local, que só adquire sen-

tido diante do global. Elas coexistem dialeticamente. É no local que emerge 

o novo, outro tempo, o possível, pois o local é tecido de cotidiano, de exis-

tência, de invenção da vida – não do mesmo, do de sempre. O lugar se torna 

intermediário para o mundo.

Aula 3
1. Ruy Affonso (1994) explica que a federação brasileira passa por alguns 

conflitos na atualidade, fundamentados em três características básicas, a sa-

ber: a) a horizontalização da disputa; b) a sua generalização e, por fim, c) a 

sua descentralização. Explique cada uma destas características.

É importante que você utilize as definições expostas ao longo do texto. A 

horizontalização da disputa (1977-1988) remete à disputa por recursos tri-

butários entre os estados e mesmo entre os municípios, deflagrando o que 

chamam de guerra de incentivos e benefícios fiscais na tentativa de atrair 

indústrias para as suas regiões e fomentar a atividade econômica. Já a gene-

ralização da disputa incita a perda de capacidade arrecadatória do ICMS em 

virtude da guerra fiscal. E, por fim, a descentralização refere-se ao período 

marcado pela conjunção da crise econômica e da abertura política que se 

processou no País, a partir do final dos anos 1970, em que se percebeu um 

movimento de descentralização das receitas tributárias brasileiras.
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2. A centralização política e administrativa que se mostrou, inclusive, con-

veniente à manutenção do um regime ditatorial foi substituída pela defesa 

de que uma gestão pública eficiente, transparente e participativa que se 

daria seguindo os preceitos de uma descentralização política. Construa um 

pequeno texto associando essa ideia à valorização do local e à consideração 

do município como ente federativo.

 No seu texto, é relevante associar o período concebido como marcado pela 

“descentralização” das receitas tributárias, à consequente consideração do 

município como ente federativo, que implica na sua valorização. É preciso 

também discorrer sobre o valor do lugar/local na atual conjuntura política do 

país, em oposição à convergência total em relação à esfera federal, existente 

no período anterior a década de 1970.

Aula 4
1. Elabore um texto explicativo, contendo os seguintes tópicos:

a) o município como ente federativo;

b) a responsabilidade local; e

c) a valorização do capital natural a partir do local.

Você deverá enveredar pelo caminho de conceber o local como objeto de 

análise e de intervenção do Estado. A descentralização política, responsável 

pela consideração municipalista, ou seja, que tornou o município um ente 

federativo, gerou o aumento da responsabilidade local, pois lhe foi relega-

do competências que antes eram centralizadas na esfera federal. O capital 

natural é parte constituinte e fundamental do local, é, também, formador 

de sua peculiaridade. Considerar o capital natural é priorizar a eficiência de 

políticas na medida em que melhor são direcionadas ao trabalho de conser-

vação do capital em questão.

2. Como Gestor(a) de Políticas Públicas Locais e Regionais, cite algum exem-

plo, percebido por você, em seu município, que revele certa tendência à 

valorização do local, ou ao aumento da responsabilidade local, ou, ainda, à 

confirmação de que os municípios têm sido tratados como entes federativos. 

Aqui é interessante fornecer algum exemplo municipal que esteja inserido 

nessa lógica da descentralização, quais sejam: o Orçamento Participativo; os 
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Conselhos Setoriais; os Consórcios Intermunicipais; os repasses municipais 

etc.

Aula 5
1. O que é um Consórcio Intermunicipal? Explique.

 Sua resposta deverá mostrar, simplesmente, que um Consórcio Intermu-

nicipal é a entidade que visa o estudo, acompanhamento e diagnóstico de 

soluções que, via de regra, envolvem municípios limítrofes e com problemas 

que lhes são comuns . 

2. O que é um comitê de bacias? Comente.

Seu comentário deve conter algo em torno da definição fornecida pelo do-

cumento da CEPAM, que foi trabalhado nesta aula, no qual estava presente 

a seguinte definição: “Os comitês pretendem ser os ‘parlamentos das águas 

da bacia’, na medida em que se constituem como fóruns de decisão política 

(...). Esses colegiados contam com a participação de usuários, prefeituras 

e sociedade civil organizada, além de representantes dos demais níveis de 

governo. É importante ressaltar que o processo de negociação entre os par-

ticipantes acontece em nível de bacia hidrográfica”.

3. Dê exemplos de consórcios intermunicipais em sua cidade e comente-os. 

Caso não exista, quais você julga relevantes para o município? Por quê? 

Dê exemplos de Consórcios Intermunicipais que surgiram justamente por 

conta de problemas que extrapolam os limites de um município.

Aula 6
1. O que é o Orçamento Participativo? Ele existe em sua cidade? De que 

maneira eles são organizados? (Caso não haja OP em sua cidade, comente 

sobre sua importância e como seria possível organizá-lo em seu município).

Mencione o exemplo de sua cidade. Caso não consiga exemplificar, sua res-

posta deverá seguir a lógica de funcionamento discutida na sexta aula.  Após 

seu entendimento, mencione que Orçamento Participativo é uma opção de 

atuação administrativa decidida localmente. Essa experiência tem sido apon-

tada como exemplo de boa governança. Devido a essa visibilidade, o OP 

propagou-se de forma crescente. Estruturado como um mecanismo partici-

pativo que incorpora membros da comunidade local ao processo decisório 
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sobre a alocação de parcela dos recursos orçamentários locais, o OP não é 

isento de controvérsias, além de requerer a combinação de inúmeras vari-

áveis. Uma pesquisa nacional, que analisou diversas experiências, concluiu 

que vários fatores influenciam nos resultados do OP, tais como:

a) tipo de partido político que o implementa;

b) nível de organização, mobilização e politização da sociedade;

c)  características socioeconômicas e demográficas do município;

d)  capacidade técnica e gerencial da administração local;

e)  compromisso do governo;

f)  situação financeira do município; e

g)  método adotado para estabelecer a relação entre governo e comunidade 

(FNPP, 2002).

A pesquisa também identificou que o OP é uma experiência instável: no 

período analisado, 23 administrações locais cancelaram suas experiências, 

número superior ao das administrações que o adotaram no mesmo período, 

ou seja, nove. 

Argumenta-se, ainda, que o OP minimiza os custos do governo de negociar 

com as elites locais o provimento de infraestrutura para os bairros mais po-

bres, diminuindo a distância entre estes e os bairros de classe média (IDB, 

2003).
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