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R E S U M O  

 
Esta dissertação analisa a governança na gestão das instituições públicas, tomando a Câmara 
Municipal de Niterói como objeto de investigação. Para tanto, optou-se por dividi-la em duas 
partes. A primeira parte introduziu discussão sobre gestão, gerência e administração, 
diferenciando o enfoque privado do público. Definiram-se as características do serviço público 
e modelos incorporados nas últimas décadas em paralelo com a teoria institucionalista e da 
governança. Na segunda parte, apresenta-se um histórico sobre a construção do espaço político 
brasileiro, com ênfase nos municípios e no funcionamento das instituições públicas segundo 
realidade do sistema partidário brasileiro. Discute-se o conceito de accountability e a relação 
entre os poderes. Em seguida, inicia-se o trabalho descritivo com apresentação do estudo de 
caso. As análises mostram a realidade da governança na câmara dos vereadores de Niterói de 
acordo com metodologia escolhida para realização da pesquisa. Por último, conclui-se, 
apontando as considerações que sintetizam os achados da pesquisa, pautadas na reflexão que 
incitou sua realização. 
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A B S T R A C T  
 

This thesis analyzes the governance in public institutions management, taking the Niteroi´s 
Cityzenship Council as the reasearch object.  In order to accomplish this goal, this thesis 
has been split into two parts.  The first one introduces the discussion about management, 
manager´s action and administration, differentiating the private approach from the public 
one.  The characteristics of the public service and its models were defined, as they were 
incorporated in the last decades in parallel with the institutionalism and governance 
theories.  In the second part a description is presented on the Brazilian´s politician space 
construction, with emphasis in the cities and in the functioning of the public institutions 
according to the reality of the Brazilian´s partisan system.  The concept of accountability 
and the relation between repuplican powers were also discussed, followed by a case study.  
The analyses show the reality of the governance at the chamber of the councilmen of 
Niteroi in accordance with the methodology chosen to accomplishment the research.  The 
conclusion points out the findings that were obtained during the research. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

A administração merece destaque no processo de evolução da humanidade pelas 

contribuições prestadas à organização da realidade e das relações mais diversas do dia a 

dia, fazendo história por sua milenar tradição nas Forças Armadas e na própria Igreja. 

Não foi diferente no setor público, onde a figura do administrador assume relevância tal 

qual à das organizações que, por sua vez, não tem meios de prosperar independentemente 

do valor humano a elas atrelado. 

A gestão de um empreendimento, organização ou instituição pautada na eficiência será 

determinante para o alcance da prosperidade do mesmo. No setor público uma boa gestão 

deve primar pela responsabilidade e transparência quanto ao emprego de recursos 

públicos.  

Uma vez que o poder local é exercido pela representação, assim como nos demais entes 

federativos, a boa relação entre as instituições que formam o aparato estatal, dentre as 

quais se destaca os Poderes Executivo e Legislativo, será fundamental para a condução 

do Estado.  

Dos estudos realizados no campo da ciência política sobre o Estado, quanto à 

governabilidade, é recorrente o entendimento da imprescindibilidade desta para o bom 

funcionamento das instituições e para a manutenção da democracia. No entanto, não se 

observa muitos estudos que tratem tal tema sob a ótica da gestão administrativa. Na sua 
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grande maioria, as considerações são tecidas em cima do campo político e do 

comportamento dos atores nas arenas políticas. 

O estudo em questão, por conseqüência, não objetivou alcançar a totalidade dos 

elementos que compõem a administração publica, mas sim, explorar o universo da 

administração municipal e verificar o de governança que pode ser observado no poder 

local de um município da federação. 

Portanto, procurou identificar, descrever e analisar, por intermédio de estudo de caso, o 

funcionamento e a gestão na câmara legislativa de Niterói, para, ao término, avaliar a 

necessidade da incorporação de instrumentos de gestão para alcance de uma boa 

governança na administração municipal.  

Para alcançar o objetivo final, foi necessário encontrar resposta para algumas questões 

que permaneciam em aberto até o início dos trabalhos. Abria-se, então, a oportunidade 

para investigar a existência de uma iniciativa geral que buscou alterar os padrões de 

gestão na Administração Pública Federal nas últimas décadas, verificando sua 

capacidade de influência na gestão municipal. 

Uma vez que o tema central deste estudo foi a governança e a relação entre os poderes 

executivo e legislativo no âmbito municipal, fez-se necessário discorrer a respeito da 

relevância do conceito de governança para a administração pública. 
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 A moderna gestão municipal foi igualmente incorporada ao escopo deste estudo. Para 

compreender a importância da governança na câmara, coube, igualmente, diligenciar os 

trabalhos para responder em que situação o “gap” democrático entre a sociedade civil e 

os representantes eleitos para as câmaras municipais, se encontra na atual conjuntura. 

Será que os instrumentos de comunicação e prestação de contas atendem às demandas da 

sociedade? 

Para que pudéssemos responder a tais questionamentos e retirar todas as dúvidas 

remanescentes, tornou-se imperioso reconstruir a história da formação do Estado 

brasileiro, de seu povo e sua cultura política. Só assim é que nos foi possível 

compreender até que ponto as raízes e origens do nosso poder legislativo municipal têm 

colaborado no entendimento da situação atual das câmaras municipais e comportamento 

dos políticos locais. 

O diagnóstico organizacional serviu de instrumento para análise e comparação. Pelos 

procedimentos administrativos de rotina foi possível tomar conhecimento do processo 

legislativo e das demais atividades desempenhadas pelos vereadores. Também permitiu 

avaliar o grau de integração entre o Poder Executivo municipal e o Poder Legislativo 

municipal e estes, com a sociedade civil. 

O diagnóstico, igualmente, uma vez que tratou de avaliar a governança na câmara, 

identificou em que situação se encontra a capacidade de atendimento às demandas da 

sociedade civil junto ao legislativo. Assim, verificou quais são os canais de comunicação 

da sociedade com sua representação na câmara municipal para, posteriormente, analisar 
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como o vereador vem prestando contas ao seu eleitorado, de seu desempenho na 

atividade parlamentar e no cumprimento de promessas eleitorais. 

Enfim, ao buscar respostas para as questões acima levantadas, o estudo buscou identificar 

quais seriam as perspectivas à incorporação de instrumentos de gestão para que a boa 

Governança na administração da Câmara Municipal de Niterói seja alcançada. A boa 

governança é capaz de contribuir para aproximar os agentes formuladores das políticas 

públicas do cidadão, reduzindo eventual assimetria informacional entre estes e, assim, 

colaborando para que as políticas públicas sejam mais eficientes. 

Foi observado ainda na fase de elaboração do projeto, que, pela diversidade de 

dimensões que poderiam ser estudadas, não haveria tempo hábil e nem recursos para a 

realização de tal estudo. Como solução, optou-se por uma delimitação destas dimensões. 

Assim, este estudo se concentrou em analisar a dimensão política. Esta, por sua vez, foi 

subdividida em categorias e respectivas variáveis explicatórias que conduziram à análise 

do padrão de governança local. 

Entretanto, ao considerar que a Administração é parte indissociável das decisões políticas 

no setor público, sua relevância para o estudo da governança, em complemento aos já 

realizados no campo da ciência política, foi fundamental para a realização desta pesquisa. 

Entra-se, a partir de então, definitivamente, na discussão das relações de poder no âmbito 

da administração pública. 
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A Governança, então incorporada ao pensamento moderno da administração, vem 

emergindo como objeto de investigação científica nos principais centros de pesquisa em 

gestão e política do mundo, além de organismos internacionais, governos e organizações 

privadas. 

A compreensão dos componentes de Governança que determinam o incremento de 

eficiência, eficácia e efetividade à gestão, são relevantes, à medida que há uma constante 

preocupação com o aperfeiçoamento da gestão pública em busca da ampliação da 

capacidade dos governos para atenderem às demandas sociais. 

Caberá a este estudo, portanto, responder à seguinte pergunta: instrumentos de gestão 

incorporados à administração pública, no âmbito do Poder Legislativo dos municípios, 

são relevantes para melhorar a governança e a governabilidade?  
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1ª PARTE 

GESTÃO E GOVERNANÇA 

EM BUSCA DA MODERNIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
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Capítulo I - ADMINISTRAÇÃO, GERÊNCIA E GESTÃO. 

O primeiro capítulo desta dissertação pretende apresentar os conceitos que serão adotados 

para se definir a administração, a gerência e a gestão de modo a tornar claro a todos, o 

significado destas, que serão expressões amplamente utilizadas neste trabalho. 

Para tanto, far-se-á uma comparação quanto à evolução dos conceitos e sua aplicação em 

organizações, algumas delas de tradição milenar, discorrendo sobre os principais conceitos 

que conduzirão à administração pública, objeto principal deste estudo. 

Bucar-se-á compreender o conceito de serviço público e suas principais características.  

Serão demonstradas algumas concepções do que foi o serviço público e como evoluiu no 

mundo e no Brasil até o momento. 

Desta forma, será possível descrever sobre a administração e os modelos de gestão 

utilizados ao longo dos anos, considerando cada contexto. Com isso, pretende-se entender 

como as mudanças no cotidiano e na sociedade podem comprometer algumas gestões 

requerendo mudanças de comportamento e de ação, produzindo modernizações e reformas 

administrativas em muitas sociedades. 

 1 ALGUNS “CONCEITOS  OPERACIONAIS” 

Parece ainda prosperar a discussão sobre a necessidade de formulação de conceitos que 

orientem um estudo ou investigação, havendo quem negue, segundo relata Moreira (1997), 

a respeito da concepção de Freud, que eles devam preceder a investigação. Há quem 
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sustente, como Schattschneider, pois entende que sem uma conceituação prévia não existe 

investigação possível. Moreira (1997), diz ainda que: 

 “O início da busca do entendimento de novos fatos assenta mais na intuição do que na 
predefinição do objeto do estudo, e que esse primeiro conceito vem finalmente a ser 
substituído por outro já elaborado em face da experiência, por aproximações sucessivas, 
que então é o verdadeiro conceito operacional”. Moreira (1997:112) 

Nesse particular, tem-se como importante que o estudo científico não pode prescindir do 

uso de conceitos capazes de racionalizar o entendimento da investigação. 

Sumariamente, procura-se caracterizar e clarificar o sentido de alguns conceitos, com 

atenção especial aos de Administração, Gestão e Gerência, que se afiguram essenciais para 

debater e encaminhar o presente estudo. 

Esses conceitos nominais, que, constituem o primeiro instrumento de organização da 

realidade, são descritivos e, conforme garante Moreira (1997:113) “nunca são verdadeiros 

nem falsos”; 

A Administração, como atividade relacionada com a cooperação humana teria existido 

desde sempre no mundo ocidental. 

Não por coincidência, o filósofo grego Sócrates (470 a.c. 399 a.c.) expõe o seu ponto de 

vista sobre a administração: 

“Sobre qualquer coisa que um homem possa presidir, ele será, se souber do que precisa e 
se for capaz de provê-lo, um bom presidente, quer tenha a direção de um coro, uma 
família, uma cidade ou um exercito. Não é também uma tarefa punir os maus e honrar os 
bons” Portanto, Nicomaquis, não desprezeis homens em administrar seus 
haveres...”Bobbio (2004:319-329)”. 

A essas raízes históricas, apontam-se outras. As instituições otomanas refletiam um sistema 

altamente aperfeiçoado de administração. Da mesma forma, pode-se inferir que os romanos 
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e à forma como eram administrados seus grandes feudos, soube manipular uma complexa 

máquina administrativa, indício palpável do desenvolvimento considerável de técnicas 

administrativas. 

Na Idade Média, os prelados católicos, conforme descrito na Enciclopédia Mirador 

Internacional, volume II, e os próprios padres, destacaram-se como administradores. Junte-

se a esses, professores e administradores públicos, os fiscalistas ou cameralistas, na Áustria 

e na Alemanha. Tal como os mercantilistas britânicos ou fisiocratas franceses valorizavam 

a riqueza física do Estado, uma preocupação fiscal corria paralela à administração 

sistemática, especialmente no setor público.  

Os historiadores parecem concordar que nessa evolução histórica da administração, duas 

instituições merecem menção: a igreja católica e as organizações militares. 

A primeira, talvez possa ser considerada a organização formal mais eficiente da civilização 

ocidental, por ter atravessado séculos e ainda assim, sua forma primitiva ter permanecido a 

mesma. Ou seja, a Igreja possui um chefe executivo; um colégio de conselheiros, formado 

por arcebispos, bispos, párocos; e a congregação de fiéis.  

Apoiada na eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas lado a lado à força 

de atração de seus objetivos, a Igreja sobrevive às revoluções do tempo e representa um 

exemplo de como conservar e defender sua propriedade, finanças, rendas e privilégios. 

Além do mais, sua rede administrativa está presente no mundo todo e exerce influência 

inclusive sobre o comportamento dos fiéis. 

A influência da Igreja Católica poderia ser percebida na administração pelo modelo que 

proporcionou a muitas organizações que, ávidas por experiências bem sucedidas, passaram 
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a incorporar uma infinidade de princípios e normas administrativas então utilizadas pela 

Igreja. Destas, destaca-se a organização hierárquica simples e eficiente de sua enorme teia 

organizacional com seu estado-maior (assessoria) e sua coordenação funcional sob o 

comando de uma só cabeça executiva. 

Quanto às organizações militares, cita-se o exército, que nos tempos modernos, representa 

o primeiro sistema administrativo organizado. Caracteriza-se tanto pela hierarquia de poder, 

que vai desde o comandante em chefe até o último soldado, como também pela adoção de 

princípios e práticas administrativas comuns a um grande e expressivo número de empresas 

modernas.  

Da organização militar despontam influências que formarão outros sistemas de gestão, tais 

como o princípio da organização linear; o princípio da unidade de comando; a escala 

hierárquica, e outros.  

Mesmo não sendo escopo desse trabalho enveredar pelo aprofundamento analítico das 

raízes históricas da administração, cabe ressaltar nesse ligeiro sumário, que a administração 

sofreu no correr dos séculos, influência de vários filósofos, tais como: Bacon (1561-1626), 

com o princípio da prevalência do principal sobre o acessório, Descartes (1596-1650), o 

método cartesiano estaria contido em vários princípios da moderna administração, como os 

da divisão do trabalho, da ordem, do controle etc., Hobbes (1588-1679), por conta da teoria 

da origem contratualista do estado, Rousseau (1712-1778) com a teoria do Contrato Social, 

Marx (1818-1883) e Engels (1820-1895) por força da teoria econômica do Estado. 

Também, e para finalizar o retrospecto de influências, se agrega a também influência dos 

economistas liberais Adam Smith (1723-1790), pelo princípio da especialização dos 
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operários em uma manufatura de agulhas que já enfatizava a necessidade de racionalizar a 

produção tanto quanto o princípio da especialização e o princípio da divisão do trabalho, 

que aparecem em referências de seu livro “A riqueza das Nações”. Reforçou também, a 

importância do planejamento e da organização dentro das funções administrativas. 

James Mill (1773-1836), outro economista liberal, sugeria em seu livro “Elementos de 

Economia Política” estudos de tempos e movimentos como meio de obter incremento da 

produção nas indústrias da época.  

Já David Ricardo (1772-1823), em seu livro “Princípios de Economia Política e 

Tributação” aborda a questão do trabalho, capital, salário, renda, produção, preços e 

mercados. 

Talvez não fosse despropositado, a essa altura, sintetizar que, a partir do histórico de suas 

origens, aos dias atuais, a administração é uma ação humana, cooperativa, e, sempre que 

possível, impregnada de alto grau de racionalidade. Cooperativa quando produz efeitos que 

não existiriam caso a cooperação não se verificasse. Dotada de significativo grau de 

racionalidade a partir de que a cooperação humana varia em eficiência na consecução do 

objetivo, quer se pense em termos de objetivos formais, objetivos dos líderes ou de todos 

que na ação interagiram (Granjeiro, 2002). 

Em síntese, Maximiano (2000) classifica a administração como um processo de tomar, 

realizar e alcançar ações que utilizam recursos que contribuirão para se atingir os objetivos. 

Administração quer dizer, então, ação. Um processo de tomar decisões e realizar ações e 

compreende quatro processos principais que encontram-se interligados: planejamento, 

organização, direção e controle. 
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Estabelecida essa idéia geral, seria de se enveredar pelo campo que mais propriamente diz 

respeito a essa investigação: a administração pública. 

 2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O conceito de administração pública está ligado a Estado e a governo. Conceitua-se Estado 

como: 

“a comunidade constituída por um povo que, a fim de realizar os seus ideais de segurança, 
justiça e bem-estar, se assenhoreia de um território e nele institui, por autoridade própria, o 
poder de dirigir os destinos nacionais e impor as normas necessárias à vida coletiva.” 
(Diogo Freitas do Amaral, “Estado”, Col. 1127. In: Sá, 2000).  

Governo, para Nogueira da Silva (1996:42) é “o conjunto de cargos políticos destinados 

exclusivamente ao exercício das deliberações executivas do Estado”.  

Para Castro (1936:43) quanto à definição da palavra governo afirma que “usa-se, também, 

vulgarmente, essa palavra como sinônimo de poder executivo”. 

Dessa forma, estabelece-se que a administração pública guarda próxima correlação com a 

estrutura do Estado e a forma de governo adotada, devendo corresponder, estruturalmente, 

às postulações constitucionais de cada país. 

A administração Pública é, por conta desses pressupostos, definida por Hely Lopes 

Meirelles (1994:60) como: 

“em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos do 
Governo, em sentido material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos 
em geral; em acepção operacional, é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico, 
dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em beneficio da coletividade”. 

Não difere muito, uma outra definição para o conceito de Administração Pública, 

emprestada de Sá (2000): 
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 “(...) designa o conjunto de atividades, fundamentalmente de execução das decisões 
políticas e legislativas, excetuando as que se situam num plano jurisdicional, visando 
assegurar as diversas tarefas definidas”. Sá (2000:37) 

Retorna-se a Meirelles (1994:61), agregando as duas definições, para trazer do tratadista: 

“Numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado 

à realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas”.  

Em síntese, Meirelles conclui sua conceituação a partir do seguinte: 

 “Administração pública, portanto, é a gestão de bens e interesses qualificados da 
comunidade de âmbito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do Direito e 
da moral, visando o bem comum” (Meirelles, 1994: 79). 

Responsável pela condução do rumo da administração, a figura do administrador talvez 

possa ser tão ou mais importante quanto a existência das organizações, que, sem o elemento 

humano, não prospera.  

A administração como profissão, nasceu na área pública como forma de expressar uma 

função subordinada aos conselhos, assembléias ou ao poder político. Motta (1991) historia 

que a expressão mais nobre da administração aparece no século XVII, com a 

institucionalização do cargo de ministro. O autor explica que a palavra ministro deriva do 

latim minus (menos), que se contrapõe a magis (mais), de magister ou magistrado. A figura 

do administrador, portanto, era tida como a de um “executor das decisões emanadas dos 

órgãos políticos superiores ou dos parlamentos e das assembléias legislativas” (Motta, 

1991:13). 

Seria bom lembrar, entretanto, em contraponto à vigente Lei de Responsabilidade Fiscal 

que, em épocas passadas, a falta de legislação punitiva, permitia a esses administradores do 
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século XVII quase na sua totalidade, o exercício irrestrito e discricionário das ações de 

governo, pois eram figuras de confiança das autoridades superiores. 

No decorrer do tempo, o papel dos administradores vem se modificando quase sempre pari 

passu às modificações evolutivas de teorias organizacionais que vieram a se desenvolver, 

especialmente a partir do século XIX.  

Motta (1991) assegura que os primórdios da teoria organizacional estavam interligados por 

estruturas de referência fundamentadas na racionalização de comando e controles centrais 

em torno da especialização do trabalho e da distribuição de autoridade. 

Julga-se indispensável para o entendimento das eventuais conclusões do presente estudo, 

fazer alusão, mesmo que sintética, às abordagens administrativas que antecederam o 

complexo mundo da gestão pública atual.  

A bibliografia a propósito das principais teorias da organização é extensa e, nem sempre, 

obedece a uma identidade comum. Elege-se, para fins didáticos, a que foi consagrada em 

Maximiano (2000) e Fava (2003): 

1. ESCOLA CLÁSSICA – incorpora a contribuição de Taylor, Ford, Fayol e Max Weber para 

o conhecimento sobre a organização e sua administração. De acordo com Fava (2003) a 

Escola Clássica é a mais antiga, a contar da época em que a administração passa a ser 

tratada como ciência, “(...) deixando de ser empírico-prática e partindo para experimentos e 

conclusões com base em estudos científicos”. Fava (2003:229) 

Prossegue Fava (2003:229) afirmando que “os princípios da administração científica se 

basearam na estrutura formal e nos processos das organizações”. Assim, o objeto de analise 
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da administração científica era a função. As pessoas nada mais eram do que simples 

instrumentos de produção determinantes para o alcance da eficiência da organização. Não 

por acaso, dir-se-ia de pronto que a abordagem burocrática talvez tenha sido o momento 

final das teorias clássicas. 

2. ENFOQUE COMPORTAMENTAL – também conhecida como Escola das Relações 

Humanas, tem como destaque dois estudiosos, Mary Parker Follet e Chester Barnard. Sua 

base é a Teoria Clássica, mas concentra as origens e os elementos básicos do estudo no 

comportamento humano nas organizações. 

Como aponta Fava (2003), a ênfase que Taylor deu à tarefa, Fayol à estrutura e Weber á 

autoridade é modificada, passando às pessoas, que compõem a organização. Os estudos 

passam a se concentrar no homem e seu grupo social, ou seja, o comportamento humano no 

trabalho. 

3. TEORIA DOS SISTEMAS – De acordo com Fava (2003) “(...) é um campo lógico-

matemático cuja tarefa é a formulação e derivação dos princípios que são aplicáveis aos 

sistemas em geral”. Reúne as idéias que enxergam as organizações como conjuntos de 

partes interdependentes. Dos teóricos, destacam-se Ludwig Von Betalanffy, biólogo 

alemão, como fundador geral da teoria dos sistemas ao detectar semelhanças, mas 

respeitando diferenças entre todas as ciências. Daniel Katz e Robert Kahn que foram os 

primeiros a defender a idéia dos sistemas abertos; Kenneth Bouding que iniciou a descrição 

da hierarquia dos sistemas, partindo do mais simples para o mais complexo. 

4. TEORIA DA CONTINGENCIA – Seria uma evolução da Teoria dos Sistemas, pois 

relaciona a estrutura mais apropriada a uma dependência, que se denomina contingência.  
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Dos principais teóricos, destaca-se Joan Woodward como precursora dos estudos 

contingenciais, em Essex na Inglaterra. Em seguida, dando continuidade aos estudos de 

Woodward, Charles Perrow destacou duas importantes dimensões, como relata Fava (2003) 

“a extensão para a qual a tarefa do trabalho é previsível ou variável e a extensão para a qual 

a tecnologia pode ser analisada”. 

Mais adiante, Tom Burns e George M. Stalker estudaram a influência do ambiente externo 

nos padrões da organização. Em seguida, vieram Lawrence e Lorsch, que representam o 

marco da abordagem contingencial. Os autores realizaram um estudo multidimensional por 

onde as empresas foram tratadas como sistemas sociais. O estudo analisou as relações 

complexas da estrutura organizacional, ambientes tecnológicos e econômico da empresa, 

além do comportamento dos gestores para a tomada de decisão e do desempenho da 

organização. 

5. MODELO JAPONÊS DE ADMINISTRAÇÃO – explica o modelo Toyota de produção e a 

forma como evoluiu para o modelo japonês de administração. É neste período que se atinge 

o auge do ENFOQUE NA QUALIDADE – descrevem a contribuição de Deming, Juran e 

Ishikawa para a administração das organizações. Para Deming (1989), a produtividade e a 

qualidade aumentam à medida que a imprevisibilidade diminui, assim, elaborou quatorze 

pontos que contribuiriam para a melhoria da qualidade. 

Juran (1991), foi o criador do que se convencionou chamar de “trilogia da qualidade” que 

representam o planejamento, controle e gestão da qualidade – tinha uma visão mais voltada 

para o usuário. 
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Ishikawa (1993), que foi o criador dos diagramas de Causa e efeito, também conhecido no 

meio acadêmico como diagrama “espinha de peixe”, cuja principal função, era reduzir a 

percepção negativa impregnada pelo excesso de controle estatístico até então adotado nas 

organizações. 

Não parece desbaratado afirmar que cada uma das teorias relacionadas espelha e reflete o 

momento histórico em que foi elaborada. 

Também discorrendo sobre a evolução da administração, Bresser Pereira (1995) garante 

que o estágio de evolução da administração pública brasileira teria parado na escola 

burocrática weberiana, parte da escola clássica, cujo objetivo era tornar a administração 

mais eficiente e consistente, de maneira a eliminar a variabilidade dos resultados em 

organizações onde os administradores possuíssem diferentes habilidades, experiências e 

objetivos. 

No Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995:20-21) assim esta descrita a 

Administração Pública Burocrática: 

“Surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado Liberal como forma de 
combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Constituem princípios orientadores 
do seu desenvolvimento a profissionalização, a idéia de carreira, a hierarquia funcional, a 
impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional legal. Os controles 
administrativos visando evitar a corrupção e o nepotismo são sempre a priori. Parte-se de 
uma desconfiança essencial nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles 
dirigem demandas. Por isso são sempre necessários controles rígidos, como por exemplo, 
na admissão do pessoal, nas compras e no atendimento a demandas”. 

 

Bresser Pereira (1995) conclui que a qualidade fundamental da administração pública é a 

efetividade no controle dos abusos; seu defeito, a ineficiência, a auto-referência, a 

incapacidade de voltar-se para o serviço dos cidadãos vistos como clientes.  
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Entretanto, como complementa Maximiano (2000:55), a “autoridade burocrática é base da 

organização moderna”. 

Essa mesma organização moderna, contudo, chega ao quarto final do século XX com 

visíveis traços das exageradas propostas para a racionalidade organizacional, sem que isso 

queira dizer que a teoria gerencial tenha se restringido, no passado, somente ao domínio do 

racional.  

Na verdade, na visão de Motta (1991:50) “a visão contemporânea da decisão gerencial 

lembra a perspectiva não-científica da administração”. 

Uma nova realidade para a administração ocidental, especialmente originada na Inglaterra, 

de Thatcher, e dos Estados Unidos da América, de Reagan, retoma as discussões 

comparativas entre a administração pública e a privada.  

A forma de administrar que outrora era tida como solução ideal para os mais diversos e 

complexos desafios de gestão, se exaure. A palavra administração aceita em português para 

expressar um novo campo de conhecimento e uma nova prática profissional, perde parte de 

sua imponência. Passa a ser substituída por uma nova dinastia com a expressão gerência. 

Nas últimas décadas do século que passou, a palavra gestão ganha nova nobreza (Motta 

1991:14). 

Mas, prossegue Motta (1991): 

 “(...) no rigor vernacular, administração, gerência e gestão são sinônimas. O mesmo se pode dizer 

no sentido conceitual: nenhum conceito novo foi introduzido quando se procurou acentuar o uso de 

uma palavra em detrimento de outra, salvo, evidentemente, o de deixar o adquirido desgaste de uma 

para recuperar conceitos anteriores, através da nobreza de um novo termo”. (Motta, 1991:14) 
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Com o passar dos tempos, desgastes da palavra administração serviram para recuperar de 

tal maneira a palavra gerência que hoje ocorreu o inverso. Gerente serve para designar 

funções executivas. No final da década de 80, o termo gestão passou a ser utilizado para 

definir o campo da administração e da gerência, novamente para compensar desgastes 

terminológicos e acrescentar algumas novidades, mas nunca para significar uma mudança 

conceitual (Motta, 1991). 

Gestão, termo que no Brasil é empregado como qualificação de formas participativas em 

administração, nada mais era do que a tradução da terminologia européia. O termo gestão 

apareceu em qualificativos de formas participativas como co-gestão e autogestão. Tais 

expressões aportaram no país, de acordo com Motta (1991), por intermédio da terminologia 

européia. No inglês britânico, a palavra management, como em francês, significa 

essencialmente a gestão privada, enquanto a palavra administration indica a gestão pública 

(Motta, 1991). 

A importação quer de terminologia ou de técnicas administrativas entre a administração 

pública e a privada, obrigaram a essa investigação, buscar uma clareza conceitual mínima, 

de sorte a tornar mais bem desenvolvido cada conceito. 

A seguir, tratará dos esforços modernizantes mais recentes na administração pública 

brasileira entre a business administration (administração de empresas) e a public 

management (gerência pública), que apresenta nuances e variações políticas e partidárias de 

diversas concepções, inclusive culturais e econômicas.   
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3. ADMINISTRAÇÃO  E  GESTÃO  PÚBLICA  NO  BRASIL   

O conceito de serviço público tem se modificado ao longo do tempo, evoluído inclusive, 

embora a sua importância não tenha sido constante. Pode-se mesmo dizer que a noção do 

serviço público está sempre sujeita à flutuação de sensibilidades políticas, ou à falta dessas, 

a exigências mais ou menos profundas do mercado. De concreto, todavia, há que se 

registrar que as necessidades coletivas persistem numa linha de continuidade. 

3.1 NOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. 

A noção de serviço público teria surgido na França, no século XIX, e foi a partir deste país 

que se irradiou. Nos seus primórdios destinava-se a solucionar questões técnico-

administrativas latentes que o legislador se mostrava incapaz de resolver (Rodrigues e 

Correia, 2001). 

Nos dias atuais, resume-se, que o serviço público é a organização que presta, ou que 

deveria oferecer, bens e serviços públicos aos cidadãos. O serviço público é, então, um dos 

modos de atividade da administração pública. 

Com apoio em Peres (1987:113-114), lançam-se alguns traços característicos, fundamentais 

do serviço público: 

- gratuidade, entende-se que o serviço público deve ser prestado sem contrapartida 

remuneratória, uma vez que o usuário, enquanto contribuinte, já vem pagando por meio de 

impostos, para que o referido serviço seja oferecido: 
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- não lucratividade, diz respeito ao fato de que, mesmo quando cobrado por sua prestação, 

o serviço público não deve gerar lucros para quem o oferece, especialmente se trata de uma 

sociedade capitalista regida pelas regras da livre empresa; 

- impessoalidade, mais que um traço, um princípio segundo o qual, na relação governo-

serviço público-usuário, não existem pessoas individuais a serem beneficiadas, mas sim, os 

seres coletivos, servidores e usuários, aos quais correspondem direitos e obrigações, todos 

relacionados com o bem-estar geral da sociedade: 

- neutralidade, que se reporta à isenção que aquele serviço deve ter no tocante a pessoas de 

diferentes credos, raças e sexos de tal forma que a sua prestação não se veja contaminada 

por qualquer tipo de descriminação; 

- permanente, o estado na qualidade de ser prestador de serviço público, em virtude de não 

poder ser oferecido ou prestado eventual, episódico ou acidentalmente, uma vez que as 

sociedades e seus respectivos integrantes estão sempre demandando este ou aquele 

préstimo, deve garantir a permanência e ininterrupção dos mesmos; 

- complementaridade, o serviço público é aquele prestado de forma a cobrir necessidades 

não atendidas pela iniciativa privada, ou somente por ela satisfeitas de forma parcial; o 

caráter de algo que vem se adicionar a um todo, do qual já se ocupa em grande parte a 

iniciativa particular, dá, ao serviço público, em muitas das modalidades em que é oferecido, 

especialmente nas sociedades pouco estatizadas, o selo do suprimento; 

- abrangência, entendido justamente o alcance difuso e amplo das diferentes modalidades 

em que se desdobra o serviço público de forma a atender necessidades também 

diversificadas. 
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Para Peres (1987), um serviço realmente profissionalizado atende, de modo satisfatório, a 

esses requisitos. A falha em qualquer um deles descaracteriza-o como executado em bases 

profissionais e racionais e compromete sua eficiência, utilidade e credibilidade. Portanto, 

um serviço profissionalizado tem aumentadas sua significância e sua relevância para a 

funcionalidade, permanência, normalidade, regularidade do todo societário e de suas partes.  

Esse profissionalismo no serviço público impõe-se por decorrência, segundo ainda Peres 

(1987), da integração de quatro valores: o social, o econômico, o psicológico e o moral. Na 

medida em que o serviço público é estimado, reconhecido e praticado como de importância 

para o todo societário; enquanto o desempenho dos que o fazem se dá em bases onde se 

busca otimizar os níveis de produção e produtividade; sempre que psicologicamente o 

serviço público satisfaz aos que nele trabalham e aos que dele se beneficiam; e toda vez que 

os resultados, diretos ou indiretos, desse serviço atendem, objetivamente, ao critério de bem 

para a maioria dos que dele se utilizam, tem-se aí um serviço público praticado, conduzido 

e prestado em caráter profissional. 

Profissionalizado, ou independente do estágio em que se encontra, infere-se que a principal 

função do serviço público é de prover o bem-estar do cidadão. 

Hely Meirelles (1994:294) conceitua que serviço público: 

“é todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e controles 
estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples 
conveniência do Estado”.     

A definição precedente mostra no seu conteúdo que existem duas instituições que estão 

mais presentes e uma obrigatoriedade de oferecer condições para que seja desfrutado esse 

bem comum. Tais instituições são o Governo e o Estado. A elas, assegura (Peres, 1987:99) 
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os cidadãos sacrificam, espontânea ou coercitivamente, uma considerável parcela de sua 

individualidade, de seus gostos e desejos, com o fim de obter para si próprios e para os 

demais participes da vida social, o cobiçado bem comum. 

Na verdade, o serviço público, se enfocado como patrimônio cultural, é capaz de satisfazer 

a uma série de necessidades do homem que dele se utiliza. 

Entretanto, como exposto no início, o conceito de serviço público varia e flutua ao sabor 

das necessidades e contingências políticas, econômicas, sociais e culturais de cada 

comunidade e em cada momento histórico específico. 

3.2 EXAUSTÃO E REVIGORAMENTO DO MODELO ADMINISTRATIVO. 

Não restaria dúvida de que os tempos presentes, e as décadas finais do século passado são 

de rápidas mudanças políticas, sociais, culturais e tecnológicas em todo o mundo. Um 

período de grandes transformações que, em alguns casos, dão origem à formas de 

pensamento que podem representar impacto significativo na opinião pública. Não é 

disparatado, por conseqüência, quando se fala em terceira-onda, sociedade de informação,  

ou em pós-modernismo como  representantes dessas novas correntes, que, inobstante, 

podem ser movimentos de revitalização ou de renovação de escolas passadas. 

Não sendo, entretanto, o foco desse estudo a discutir nenhuma dessas teses, cabe ao menos 

admitir que nessa realidade dinâmica, o grau e a sofisticação das solicitações à 

administração pública ou às estruturas que delas se aproximam,  é bastante significativo e 

evolui com rapidez, quer quando essas solicitações sejam originárias por cidadãos, 

empresas ou estruturas associativas. 
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É, no entanto, senso comum, com grande impacto no discurso de governos, afirmar que a 

administração pública bem como seus procedimentos e critérios de gestão, não conseguem 

acompanhar as solicitações e a velocidade de transformação de outros subsistemas sociais e 

da sociedade no seu conjunto. 

O peso que a administração e as novas técnicas de organização e gestão, ao lado da revisão 

dos conceitos weberianos sobre burocracia assumiram em passado próximo, foram 

alinhavados em obras de impacto sobre as tendências da sociedade atual e, até mesmo da 

sociedade futura, ilustram a importância que o problema assumiu. 

A presença dessa realidade traz à discussão, debate contemporâneo sobre o que na verdade 

seria um “bom governo” ou simplesmente o que determina a qualidade da gestão pública. 

Nesse particular, essa investigação buscou sempre manter o cidadão como centro da 

atividade administrativa. O Estado e o Governo serão sempre idéias, e nunca fim em si 

mesmos. 

3.3 - MODERNIZAÇÃO  E  REFORMA  ADMINISTRATIVA. 

A ênfase na modernização ou reforma está relacionada, intrinsecamente, com a busca de 

maior eficiência e eficácia na gestão pública.  

Não são conceitos sinônimos, de acordo com Marcelino (1988). Todavia, modernização e 

reforma, lidam, obrigatoriamente, com mudanças organizacionais. Ambos, igualmente, 

cuidam, como objetivo, de adaptar e atualizar as organizações governamentais e não 

governamentais, do ponto de vista comportamental, estrutural e institucional.   
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Examina-se, em seguida, um pouco mais sobre esses dois conceitos, de sorte a se clarear o 

panorama da administração pública no Brasil entre 1930, quando, para Marcelino (1988:23) 

“teve início o ciclo das reformas administrativas planejadas”, e o momento atual. 

A modernidade, de acordo com Castor e França (1987:28), seria uma categoria sociológica 

de grande influência em todo o mundo e, por conseqüência, exerce notável poder sobre a 

sociedade brasileira e “as lideranças da tecnoburocracia estatal em particular”.  

Ainda em conformidade com os dois autores, o verdadeiro fascínio que a modernidade 

exerce sobre a máquina estatal brasileira, que cultua o cosmopolitanismo e despreza os 

valores indígenas e locais, faz com que o aproveitamento de soluções tradicionais ou 

inspiradas na cultura brasileira seja tratado como manifestação de paroquialismo ou 

provincianismo, enquanto as soluções consagradas nos países desenvolvidos tendem a ser 

valorizadas e incriticamente aplicadas, a despeito de seus custos sociais, energéticos e 

ambientais (Castor e França 1987:28; 29).  

Isto quer dizer, como assegura Bertrand de Jouvenel, no artigo de Castor e França 

(1987:29), que “não é verdade que aquilo que é passado para os passageiros do trem 

desenvolvido seja necessariamente futuro para os passageiros do trem atrasado”.  

Feito esse alerta, que talvez possa vir a clarear um pouco mais a frustração de alguns 

esforços modernizantes do Estado no Brasil, recorre-se a Dutra (1978) para esclarecer que a 

modernização administrativa é dotada de metodologia própria, onde se identificam 

características como: a permanência, uma vez que é atividade sempre presente; o 

gradualismo, porque se desenvolve natural e gradualmente: a inovação, porquanto permite 

o desenvolvimento de melhores perspectivas da organização; o racionalismo, isto é, detecta 
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as hipóteses de problemas e examina a conjuntura, de sorte a permitir a adoção de medidas 

de fácil assimilação, e, finalmente, a natureza preventiva, por se antecipar, diferente das 

reformas administrativas, aos problemas organizacionais. 

Ao se enfocar modernização administrativa, deve-se considerar a lição de Kliksberg 

(1992:48) sobre processo de mudança organizacional: 

 “consiste, por sua vez, principalmente, em ações de readequação dos esquemas vigentes 
ao modelo que surge dos princípios: eliminar as superposições funcionais, reduzir funções, 
reformalizar as hierarquias. O esforço de planificação formal que gera como produto final 
o organograma, deve ser seguido pela desagregação cuidadosa e meticulosa de cada um de 
seus aspectos. Isso pressupõe a descrição de cada cargo, a normatização das tarefas por 
desenvolver nos cargos, o estabelecimento de circuitos e procedimentos uniformes. O 
manual organizacional desenvolverá cada um desses planos e instituirá, definitivamente, a 
nova organização. A reforma administrativa seria, a partir dessa perspectiva, um grande 
esforço por depurar as incoerências acumuladas nos esquemas formais anteriores, e 
produzir uma vasta reordenação de funções, a qual elimina as infrações aos princípios-
axiomas”. 

Uma reforma administrativa, também na visão de Dutra (1987) possui características: 

temporariedade, ou seja, geralmente se desenvolve de forma a permitir identificar seu 

momento inicial e seu momento final: intensividade, quer dizer, que representa uma 

concentração de esforços e recursos; relatividade de inovação, uma vez que sua 

necessidade é gerada em virtude do reconhecimento de menor eficiência e eficácia de 

desempenho da organização, a reforma implica sempre em necessidade de resultados mais 

imediatos. A resistência inicial às mudanças acentuadas e repentinas torna-se pronunciada. 

Estas razões inibem o possível caráter experimental da reforma em si, o que restringe o 

grau de inovação; imediatismo, por conta de que a reforma gera alto grau de expectativa, 

tanto na direção quanto nos quadros de pessoal, principalmente neste último.  

Esse cenário passa a exigir a aplicação de medidas de resultado em curto prazo, criando o 

risco permanente de medidas de choque, traumáticas à organização: natureza corretiva 



 22

porquanto a abordagem básica da reforma é identificar e combater as causas que afetam o 

desempenho da organização, assumindo, diferente da modernização, característica 

eminentemente corretiva. 

A história organizacional pública brasileira é permeada pela adoção de procedimentos de 

modernização (quase sempre chamados de desburocratizantes) e/ou de aplicação de 

reformas administrativas, procedimentos instituídos quase sempre ao sabor do momento 

político, como panacéia para os males da gestão da res-publica amealhados ao longo de 

séculos de distorções. Os resultados para os cidadãos poderiam ser avaliados como 

discutíveis, embora não se negue o avanço em alguns campos. 

Parece imprescindível resgatar excertos dessa história, para o estudo de caso que se 

pretende. 

Como insinuado anteriormente, os fundamentos teóricos e operacionais do atual sistema 

administrativo brasileiro remontam à década de trinta.  

Para Castor e França (1987) a partir da Revolução de Trinta assistiu-se à efetiva articulação 

de novos fundamentos conceituais da atuação governamental no país representados, 

sobretudo pelo fortalecimento do poder central e pela busca acelerada da melhoria dos 

padrões técnicos dos órgãos da Administração Federal. 

A partir da década de 30, vislumbra-se a efetiva articulação de novos fundamentos 

conceituais da atuação governamental no país, representado, sobretudo, pelo fortalecimento 

do poder central e pela busca acelerada de melhoria dos padrões técnicos dos órgãos da 

Administração Federal. Coube ao DASP a tarefa de articulação e implementação desse 
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novo modelo de administração pública, pautado na racionalidade, cujo raciocínio passa a 

ser a busca da eficiência na gestão governamental (Castor e França, 1987). 

As décadas de 1950 e 1960 prosseguem Castor e França (1987) exigiram adaptações 

significativas em tal modelo, por conta da expansão das estruturas de fomento industrial e 

pelo esforço de racionalização do setor governamental. Até os governos Kubitschek e 

Castello Branco, o aparato conceitual e operativo, não obstante a crescente complexidade 

da administração, continuava a ter validade para o processo de gestão pública. 

O “modelo clássico” de administração é, então, garante Marcelino (1988) substituído a 

partir de 1964 por um modelo chamado de “administração para o desenvolvimento”, 

voltado em fundamentos para a expansão da intervenção do Estado na vida econômica e 

social e para a descentralização das atividades do setor público.   

Em 1967, foi editado o Decreto-lei n. 200, introduzindo profundas transformações na 

organização e funcionamento do Estado brasileiro. 

A filosofia básica assegura Marcelino (1988:43) seria: “para atingir os objetivos 

pretendidos inicialmente, seria necessário a adoção de vigorosa “política de 

descentralização em três planos”: nos quadros da Administração Federal; da 

Administração Governamental para a órbita privada; e da União para os governos locais. 

Ainda, prossegue Marcelino (1988) a edição do Decreto-lei n. 200, representou, um 

segundo movimento importante dentro das alternativas de Reforma Administrativas 

promovidas pela Administração Pública nacional por estabelecer uma nova abertura 

conceitual, constituindo-se de um plano indicativo ou carta de intenções, uma vez que 

estabelece conceitos e princípios.  
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Nos anos setenta tornou-se progressivamente mais difícil manter a coerência conceitual de 

nosso modelo administrativo. Entre outras disfunções assiste-se à fragmentação do aparato 

administrativo central através da multiplicação de agências governamentais, 

impossibilitando a supervisão e coordenação ministerial. Proliferam, na política de pessoal, 

regimes jurídicos e salariais diferenciados (Castor e França, 1987). 

Ainda é de Castor e França (1987:16) a descrição da década de oitenta: 

 “testemunha um momento crucial da vida brasileira e se caracteriza pela consolidação de 
profundas alterações sociais, econômica, políticas e institucionais... As amargas realidades 
da economia mundial desfizeram sonhos de grandeza longamente acalentados e 
desnudaram, definitivamente, as graves distorções e disfuncionalidades de nosso modelo 
de desenvolvimento”. 

A democratização do país na segunda metade da década de 80, que provoca entre outras 

conseqüências, as demandas por participação política dos diversos segmentos sociais, 

mostra-se incompatível com o aparato centralizador dos governos de exceção. A 

administração pública exibe pouca ou quase nenhuma capacidade de reação ao novo 

cenário.   

Mais uma vez, impõe-se a transformação do aparelho administrativo em um ser mais 

orgânico, eficiente e ágil para atender às demandas da sociedade. Novas reformas são 

introduzidas.  

Em 1985, Decreto n. 91.309/85, no Governo do Presidente José Sarney, impunha nova 

reforma onde o objetivo era resgatar, na prática, a função social da Administração Pública, 

onde o usuário deveria ser visto como cidadão, tendo direito a usufruir dos serviços 

públicos por ele custeados com o pagamento dos tributos. 
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No entanto Marcelino (1988) mostra que o processo de reforma do Governo Sarney por 

tratar de um período de transição democrática, encontrou muitas restrições, dentre as quais, 

o fato de ter sido realizado em um período pré-constituinte, período onde se discutia 

ideologicamente o papel do Estado, sistema de governo e, até mesmo, mandato do atual 

Presidente. 

Outra reforma se deu no decorrer do curto mandato de Fernando Collor de Mello, embora 

sem proposta formal, continha forte crítica ao modelo de Estado intervencionista e 

empresarial, tomando o modelo de administração então vigente como um obstáculo à 

modernização do Estado e da economia.  

A reforma de Collor, contém uns vieses acentuadamente econômicos, influenciados pela 

crise econômica interna e o cenário internacional. Como condição para a entrada de 

investimentos estrangeiros, de uma retomada interna do desenvolvimento econômico e de 

uma eventual inserção mais competitiva na nova ordem internacional, busca-se promover 

um saneamento das contas do governo e de controle do déficit público.  

Conseqüentemente, concentra o foco das ações em projeto de privatização das empresas 

estatais e na atabalhoada extinção de órgãos e cortes de pessoal não estável. 

A reforma administrativa do governo seguinte, de Fernando Henrique Cardoso, iniciada em 

1995, conduzida por um órgão especificamente criado para seu desenvolvimento, o 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), objetivava a implantação da 

administração gerencial no governo federal, que teria como foco, o cidadão/cliente. 
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Luiz Carlos Bresser Pereira (2000:58), ministro responsável pela reforma de 1995, assim se 

manifesta a respeito dos fundamentos da transformação que pretendia operacionalizar:  

“Conhecia muito bem a administração pública burocrática, conhecia a teoria e a prática da 
administração de empresas, e tinha uma idéia da administração que eu chamaria de 
“gerencial”, através da leitura do livro de Osborne e Gaebler, Reinventando o Governo. 
Mais precisava conhecer muito mais a respeito das novas idéias. E foi o que fiz, viajando 
para a Inglaterra logo no início do governo e começando a tomar conhecimento da 
bibliografia que recentemente havia se desenvolvido, principalmente naquele pais a 
respeito do assunto. 

Desta experiência, resultou o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e a emenda 

constitucional da reforma administrativa no ano de 1995, tomando como base as 

experiências de países como a Inglaterra e Estados Unidos da América. 

A partir desse fascínio pela modernidade cosmopolita praticada nos países desenvolvidos, 

descrito em parágrafos anteriores, não é difícil imaginar os desdobramentos da reforma, 

conforme relata Bresser Pereira (2000): 

“Quando as idéias foram inicialmente apresentadas, em janeiro de 1995, a resistência a 
elas foi muito grande. Tratei, entretanto, de enfrentar essa resistência de forma mais direta 
usando a mídia como instrumento de comunicação”. Pereira (2000; 58). 

 

Por conta talvez dessa opção de sensibilização do público externo, a nova equipe formada 

para implantação do MARE, que, composta por pessoal contratado para cargos 

comissionados, não estava familiarizada com a estrutura dos órgãos e entidades a 

transformar, e. também, na falta de um competente plano de divulgação no ambiente 

interno, não conseguiu vencer as resistências ao que parece, conforme, mais uma vez, relata 

o antigo ministro Bresser Pereira (2000): 

“Estava claro também para mim que o Ministério da Administração Federal e Reforma do 
Estado, não tinha poder suficiente para a segunda etapa da reforma: sua implementação. 
Só o teria se fosse uma secretaria especial da presidência e contasse com o interesse direto 
do presidente da República. Como esta alternativa não era realista...”. Pereira (2000; 56). 
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Em 1999 tudo leva crer que o Governo Fernando Henrique abdicou da reforma, cujo 

réquiem se fixa com a extinção do Ministério da Administração e Federal e Reforma do 

Estado, cujas funções foram incorporadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 

No atual governo, nada obstante a expansão da máquina federal e a continuidade de graves 

problemas, nenhuma reforma foi formalmente apresentada à discussão. 

Por tudo isto, como garante Marini (2005), as experiências recentes da reforma da 

administração pública no Brasil e no mundo são, ainda, uma história de final aberto.  

Este capítulo elucidou o conceito de serviço público a partir do qual se constitui a 

administração pública, responsável pela gestão destes serviços. Foi apresentado, também, 

dentro do contexto histórico de cada tempo, a forma como os modelos de gestão foram 

sendo substituídos e readequados a planos de governo e à política dominante. 

Dessa maneira se deu a evolução da administração pública no Brasil. Marcada pelas 

panacéias da política e interesses de momento, mas que ainda permanecem em aberto, não 

tendo representado uma melhoria substancial dos resultados alcançados. 

Também foi possível construir uma cronologia do pensamento, a partir de renomados 

autores e escolas de pensamento que desenvolveram estudos importantes sobre a ciência da 

administração. 

Desta forma, prossegue-se, a partir de agora, no sentido de desvendar mais especificamente 

o papel da administração e, especificamente a administração pública no Brasil.
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Capítulo II – Modernização na gestão pública 

Este capítulo buscará desvendar aspectos das modernizações implementadas ao longo da 

história da administração. Como foram concebidos tais modelos de administração e a partir 

de quando começaram a ser difundidos para o mundo. 

Demonstrará as características de cada um dos modelos e como foram evoluindo ao longo 

dos anos. 

Discutirá, também, neste contexto, a questão do novo institucionalismo e sua importância 

para o bom funcionamento de tais modelos, perpassando a questão das instituições e 

organizações, o dilema da ação coletiva; a construção do capital social; a noção de 

comunidade cívica e os diferentes impactos nas sociedades. 

Por fim, buscar-se-á definir os termos governo, governança e governabilidade e apresentar 

a relevância da governança dentro de um novo ambiente de modernizações administrativas 

e a importância do institucionalismo consolidado para o alcance da boa-governança. 

1. A busca por uma nova Gestão Pública 

Ao que se convencionou chamar de nova gestão pública (NGP), pode-se atribuir um 

conjunto de argumentos e filosofias administrativas aceitas em determinados contextos e 

propostas como novo paradigma de gestão pública a partir da emergência dos temas “crise” 

e “reforma do Estado” nos anos 80 (Hood e Jackson, 1991) 

Entretanto, as muitas reformas implementadas no Estado têm por objetivo pregar uma 

filosofia de mudanças, modernizações e incorporação de novos jargões. Contudo, teorias 
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que descrevam esta ou aquela tipicidade de modelos de gestão do Estado, bem como os 

meios empregados, regras e procedimentos, convivem com o paradoxo da dependência do 

modelo burocrático. 

De acordo com (Fleury, 2001), a reforma deveria agir no sentido de reduzir o tamanho do 

Estado tornando-o mais ágil, flexível, eficiente e responsável perante a sociedade. 

Para tanto, prossegue a autora, emergem duas posições estratégicas que debaterão esta 

questão: uma identificada pela presença dos neoliberais, que defendem um Estado mínimo 

que transfere ao mercado tudo que for possível, ainda que o preço pago por isto seja a perda 

dos direitos sociais; de um outro lado, existem os que se intitulam social-liberais, que 

defendem um Estado forte e ágil, mas que assegure os direitos sociais ainda que por 

intermédio de organizações não estatais. (Fleury, 2001:8) 

 Buscava-se solucionar as deficiências encontradas no Estado e combater as disfunções 

provocadas pela burocracia implementando um modelo de gestão de sucesso no setor 

privado e que passava a se figurar como alternativa a ser incorporada à gestão pública.  

Na visão dos seus idealizadores, o administrador público exerceria a função do gerente da 

organização, tendo, portanto, ampla liberdade para tomar decisões, mais flexibilidade, 

autonomia, responsabilização e compromisso com resultados. 

Assim, o movimento iniciado na década de setenta, conhecido por “new public 

management” ganha visibilidade e força em potências econômicas vindo a ser amplamente 

difundido pelo mundo nas décadas que se seguem. 
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1.1. New public management 

O principal objetivo da new public management era substituir o paradigma burocrático 

predominante por um paradigma gerencial. Para tanto se buscou, por meio de uma alteração 

no modo de se pensar a administração do Estado, incorporar o estilo de gestão da 

administração privada, no que se convencionou chamar de a nova gestão pública (NGP).  

Surge em meados da década de 70, na Inglaterra, gestão da então premier Margareth 

Tatcher, tendo como pilar, as crises do petróleo; a crise fiscal do Estado e o desequilíbrio 

orçamentário. 

Naquele tempo também, os avanços da globalização, que proporcionaram a consolidação 

de blocos econômicos e estes acentuaram o descompasso já existente entre o Estado e a 

Sociedade. Como conseqüência, a complexidade da estrutura social e tecnológica, que não 

se alinhava ao desenvolvimento do setor público, endossava a necessidade de se 

implementar uma reformulação ampla no modo de se conduzir o Estado. 

Também a crise do Estado de bem-estar social, reflexo da incapacidade do Estado no 

atendimento das demandas da sociedade, segundo Magalhães (2002) certificava o grau de 

ineficiência e a necessidade de mudança. 

O tamanho do Estado, portanto, além de seu caráter assistencial e do até então modelo 

burocrático em vigor, perdia credibilidade e foram sendo consideradas superadas e 

ineficientes dadas as mudanças que se arribavam. 
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A burocracia nesse momento, começa a ser interpretada, não somente com um empecilho à 

eficiência, mas também como “(...) um ator que privilegia interesses corporativos aos 

interesses coletivos”. (Fleury, 2001:17) 

Magalhães (2002) corrobora, afirmando que nesse período, as grandes corporações 

transferiram suas fábricas para países onde a legislação trabalhista era mais branda e a mão-

de-obra era mais barata, alimentando a internacionalização da economia que, mais tarde, 

consolidaria a globalização mundial. 

Para (Oszlak, 1997 in Fleury, 2001) a reforma do Estado vai além de uma reformulação do 

organograma de governo. Engloba as transformações ocorridas no âmbito da relação 

Estado-sociedade; a divisão e as relações de trabalho; distribuição do excedente social e 

correlações de poder. 

O efeito desta arribada internacionalização provocou transformações na sociedade do 

trabalho fortemente impactadas pelas demissões em massa e por uma maior flexibilização 

do trabalho. Com isso, houve uma redução significativa nas contribuições dos trabalhadores 

e conseqüentes saques de benefícios e seguros sociais, promovendo a crise fiscal do Estado. 

Magalhães (2002) ainda destaca, com ênfase, que a flexibilização promoveu uma 

precarização das relações de trabalho. O trabalhador trocaria a perda de benefícios sociais 

conquistados ao longo da história pela manutenção do emprego, pois as empresas não 

estavam mais dispostas a arcar com custos sociais. 

Lideranças neoliberais, segundo relata Magalhães (2002), dentre as quais cita-se Margareth 

Tatcher, defendiam que “...o welfare state funcionava como um freio à vontade econômica 
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e aos movimentos do mercado.” segundo os quais, o Estado era tido como um entrave ao 

desenvolvimento. 

No entendimento dos precursores da NGP, a solução para a crise fiscal e seus efeitos para a 

economia só poderiam ser combatidos por uma forte disciplina de mercado, aumento da 

responsabilização dos gestores públicos e por cortes nas políticas sociais. 

Assim, ganha força a idéia de uma alternativa àquela situação, que seria responsável por um 

ganho de agilidade na gestão dos processos administrativos, indução de cortes 

orçamentários e na ampliação dos instrumentos de controle sobre os gastos e atividades que 

seriam desempenhadas pelo novo Estado. 

 Para Magalhães (2002), a reforma do Aparelho do Estado passa a ser orientada 

predominantemente por valores de eficiência e eficácia na prestação de serviços públicos 

além de proporcionar o desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações 

públicas. 

Para tanto, algumas características deveriam ser consideradas, tais como: 

• Alta burocracia profissionalizada: formação permanente e adequada dos 

profissionais; 

• Descentralização: flexibilização nas organizações estatais para a execução de 

serviços; 

• Desconcentração organizacional: agências descentralizadas recebiam por delegação, 

a função de executar determinados serviços; 

• Accountability; dever social de prestação de contas, por responsabilização e 

ampliação da esfera de participação da sociedade. 
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No entanto, alguns obstáculos impediram que a nova filosofia se consolidasse como um 

sucesso administrativo mundial. Destes, pode se ressalvar a ausência de mercados fortes e 

regras capazes de garantir o cumprimento dos contratos.  

O problema da incapacidade burocrática, para os precursores da NGP, só poderia ser 

solucionado por uma drástica mudança no aparelho e nas funções do Estado, pela adoção 

de técnicas de mercado na condução da gestão, o que se consumou numa verdadeira 

reengenharia da Administração Pública. 

Entretanto, como salienta (Fleury, 2001:10) uma vez que a reforma só ocorre unicamente 

“no aparato administrativo executivo, ela será sempre limitada em suas capacidades e 

potencialidades para alterar a situação vigente”. 

Complementando, Fleury afirma que uma transformação mais ampla requer relações de 

troca entre executivo e legislativo, justiça, agentes econômicos, produtores, indivíduos e 

grupos sociais, pois o Estado é uma arena na qual, diferentes atores se enfrentam e se 

constituem como sujeitos políticos. 

1.2 Reengenharia na Administração Pública 

O novo modelo de gestão na administração pública promoveu uma reengenharia nos 

processos e nos arranjos institucionais. Segundo Magalhães (2002) a reengenharia significa 

começar tudo de novo, reinventar. 

O conceito da nova gestão pública adotado como uma construção deste estudo, abarca três 

fases, sendo a primeira delas, focada na gestão pela qualidade, onde o cidadão deveria ser 

tratado como um cliente. 
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No modelo gerencial, a busca intensa por resultados, objetivos e valores determinam a 

essência do modelo, diferentemente do modelo essencialmente burocrático, que se baseia 

na observância rigorosa das regras e procedimentos. O novo paradigma privilegia os 

resultados, os fins. 

Segundo Osborne e Gaebler (1991), o papel do novo administrador deve ser voltado para o 

perfil empreendedor, o indivíduo que é pro ativo, não reativo. O indivíduo que busca estar à 

frente das questões que serão apontadas, ampliando o desempenho e contribuindo para a 

redução dos custos. 

Assim, o modelo adotado segue a idéia concebida pela teoria da qualidade total, orientada 

por uma ferramenta, o ciclo PDCA, siglas que no inglês indicam Plan, Do Check and Act, 

ou seja, planejar, executar, controlar e agir corretivamente no intuito de promover uma 

melhora constante do sistema. 

A visão estratégica, segundo Moore (1995) tinha por objetivo dar direção à organização e 

prepará-la para explorar oportunidades ou ameaças, melhorar as atividades, investimentos e 

obter apoio necessário para fortalecer sua posição no futuro. 

Porém, o gerencialismo sofreu algumas modificações no decorrer do tempo, podendo ser 

dividido segundo uma linha temporal em três fases: Modelo Gerencial Puro; Modelo 

orientado para o consumidor, também conhecido como consumersim e o Modelo Orientado 

para o serviço público, também chamado de PSO, como descritos adiante. 
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1.2.1 Modelo gerencial puro 

O modelo gerencial puro, ou gerencialismo, é o movimento precursor do que se 

convencionou chamar de nova gestão pública (NGP). 

Surge na década de 70, no Reino Unido, tendo sido implementado e adotado até meados da 

década seguinte, como alternativa ao enfraquecimento do poder estatal e do combate ao 

déficit público. 

É marcado pelo avanço de uma ideologia privatizante, num processo que ficou conhecido 

como publicização. Esta, por sua vez, compreende desde as privatizações até as 

desestatizações. Ambas com o objetivo de retirar da alçada do Estado certas atribuições que 

passariam a ser assumidas pelos setores privado e por organizações do terceiro setor e 

sociedade civil – principalmente no que tange ao campo das políticas sociais, ficando o 

Estado responsável, apenas pela regulação do mercado imperfeições. 

Os aspectos mais relevantes desse período foram os ganhos de eficiência e os “apertos 

fiscais”. O lema central era cortar gastos e evitar investimentos, a menos que fossem 

imperiosos e imprescindíveis ao crescimento econômico. 

Buscou-se atingir tais objetivos por meio de um forte aumento sobre os controles 

financeiros, patrocinados pela incorporação de sistemas de controle de custo e de 

informação mais sofisticados. 

Estabeleceu-se, também, um fortalecimento da hierarquia e uma clara distribuição de 

responsabilidades e objetivos, o que culminaria na primeira contradição do modelo, que era 
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tido como uma alternativa ao modelo burocrático, mas que, no entanto,  fazia valer dois de 

seus princípios básicos: o controle e a hierarquia. 

Contudo, o modelo não alcançou êxito pois desconsiderava aspectos importantes como: o 

conteúdo político da administração pública e a própria questão da equidade e justiça. 

1.2.2 Consumerism 

Uma alternativa ao modelo gerencial puro, que pudesse responder às críticas que levaram à 

sua re-adequação, foi uma mudança de foco que se voltara para a gestão da qualidade. 

O consumerism desponta em meados da década de oitenta caracterizando-se por representar 

uma maior busca pela flexibilidade organizacional e pela efetividade, influenciada pelo 

GQT (Gestão pela Qualidade Total), de acordo com Morgan e Murgatroyd (1994). 

Abandona-se nesse instante o alto grau de padronização das tarefas e são ampliadas as 

políticas de descentralização da responsabilidade orçamentária e estratégica. 

A terceirização é assumida na administração pública e a filosofia da gestão passa a ter foco 

no cumprimento dos contratos e na competição entre os provedores públicos, semelhante ao 

que se observa no mercado. 

A ênfase segundo Abrucio (1996) e Martins (2004) se encontra na estratégia de qualidade, 

pautada por medidas como a terceirização, descentralização, estímulo à competitividade, 

modelos contratuais flexíveis e direcionados para a qualidade, basicamente.  

Essa nova lógica de mercado implementada, também será fortemente criticada na 

sociedade. A competição gerada entre os fornecedores dos serviços públicos conduz ao que 

na ciência política se convencionou chamar de “jogo de soma zero”. Logo, os melhores 
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levam tudo e aos piores, justamente os que mais necessitam de ajuda, ficam relegados, 

ferindo o principio da equidade. 

Dessa forma, tal modelo trata cidadãos como clientes e, sendo assim, aqueles que podem 

pagar ou que podem dar o melhor resultado ao mercado, são os que efetivamente serão 

amparados, invertendo uma lógica assistencial advinda do estado de bem-estar social. Aqui, 

alguns passam a ser “mais cidadãos do que os outros”. 

1.2.3 Public Service Oriented (PSO) 

Seu contexto está ligado ao período inicial da década de 90. A partir das deficiências 

constatadas nas orientações anteriores, mas, já entendendo que não mais havia como 

retornar ao modelo do Estado de bem estar, uma reformulação do gerencialismo mais uma 

vez é incorporada. 

Desta vez, a ênfase recai sobre o interesse público, sobre a participação da sociedade, a 

equidade, a justiça, a transparência e a accountability. 

O novo discurso defende o respeito à cidadania no que tange aos direitos e deveres dos 

cidadãos nas sociedades, sem os quais percebia-se não ser possível construir um modelo 

eficiente, eficaz e efetivo. 

A idéia da transparência desponta com um remédio contra o clientelismo e o 

corporativismo enraizados no Estado. 

Assim, a característica maior dessa nova visão da administração é a desconcentração e 

descentralização de poder. Nesse momento aparece uma crítica ao modelo gerencial puro 

uma vez que o foco de atenção se reside no governo local.  
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O poder local é tido como melhor opção pois permite a participação direta dos cidadãos nas 

decisões que afetam suas vida e a da comunidade, o que a literatura inglesa classifica de 

stakeholders1. 

De acordo com Habermas (1991), a esfera pública é o local mais apropriado para se realizar 

a aprendizagem social, via debate público. 

Habermas (1991) entende que a esfera pública é o espaço de transparência e debate público 

no qual, é por meio da participação dos cidadãos, acontece o aprendizado social. Neste 

espaço, devem ser discutidos os objetivos das políticas públicas, onde participam os 

stakeholders, dentre os quais cita-se o Estado, a Sociedade, Setor Privado e ONG´s2. 

Uma das principais críticas que se faz a esta visão de gestão está no fato de que a ação 

deliberativa proposta por Habermas encontra barreiras nos costumes e principalmente nas 

desigualdades econômico-sociais presentes na sociedade. 

Para os teóricos deliberativos, o isolamento dos poderes político e econômico são 

elementos suficientes para a garantia de igualdade entre os interlocutores, interpretando que 

a maneira de falar e de se comportar dos indivíduos será idêntica para todos. Entretanto, 

Young, 2001 in (Souza, 2001) afirma que isso só será possível, quando forem eliminadas, 

também, as diferenças culturais e de posição social. 

Young completa seu raciocínio relatando que 

“... O modelo deliberativo deriva de contextos institucionais específicos do ocidente 
moderno(...) Como instituições dominantes têm, todavia, sido elitistas e exclusivistas, e 
essas exclusões marcam suas concepções de razão e deliberação, tanto nas instituições 

                                                 
1 Stakeholders são todos que estão direta ou indiretamente ligados à tomada de alguma decisão. Podem ser 
os tomadores das decisões, os executores ou os atores por ela influenciados. 
2 Organizações Não-Governamentais, também conhecidas como organizações do terceiro setor, não estatais. 
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como nos estilos retóricos que representam. Desde seus princípios iluministas, têm sido 
instituições dominada pelo sexo masculino e, em sociedades diferenciadas por classes e 
raças, têm sido dominadas pela raça branca e pela classe privilegiada.” 

Portanto, é possível levantar um questionamento quanto a esse tipo ideal da concepção 

deliberativa uma vez que sempre houveram classes opressoras e oprimidas, dominados e 

dominadores e que, portanto, tais barreiras culturais e sociais que romperam séculos, não 

podem ser simplesmente derrubadas com palavras, são instituições consolidadas dentro da 

ação social. 

1.3. O novo institucionalismo 

A teoria que aborda a temática do institucionalismo assume como pressuposto básico, a 

idéia de que as instituições afetam o comportamento dos atores sociais, como afirma 

Andrews (2003). 

A autora prossegue, alinhando sua concepção à abordagem tomada por Habermas. Nesta, o 

autor destaca dois modos de ação social: a estratégica e a comunicativa. A comunicativa, 

que é objeto de maior investigação do autor, trata do entendimento mútuo, da busca de uma 

harmonia nas decisões, do alcance do consenso. 

Habermas, segundo uma releitura de Andrews (2003), entende que escolha racional tem os 

mesmos pressupostos da escolha pública (public choice) pelo fato de que ambos se 

apoiarem na maximização da utilidade dos atores envolvidos nos processos. 

Assim posto, a legitimidade se dá pela conquista do entendimento mútuo entre os atores, 

que diz respeito à teoria da ação comunicativa por ele desenvolvida. 
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Portanto, como conclui Andrews (2003) sobre o pensamento de Habermas, o consenso é 

alcançado ao se buscar o entendimento mútuo entre os atores que estão envolvidos no 

processo. 

Na concepção de Fleury (2001), o conceito está atrelado a um aspecto mais normativo, ou 

seja, regras que conduzam a organização da ação coletiva, numa sociedade, como expõe: 

 “o novo institucionalismo, em busca de entender a cooperação voluntária, afirma a 
importância das instituições para o funcionamento da economia, dado que as imperfeições 
do mercado requerem o estabelecimento de regras que organizem a ação coletiva” (Fleury, 
2001:14) 

São exatamente estas regras que definem as instituições, sejam elas formais ou informais, 

no sentido de agir reduzindo as incertezas presentes nas negociações. Logo, instituições e 

organizações, como aponta Fleury (2001), ao passo em que as regras do jogo e a divisão 

das tarefas entre os atores estão pré-estabelecidas, de modo a estruturar as interações 

humanas, contribuem para a redução das incertezas induzindo à cooperação, o que resulta 

de modo significativo em uma redução dos custos de transação. 

Já na visão de Ellen M. Immergut (1998), o problema do novo institucionalismo está no 

fato de não permitir uma orientação normativa. Para a autora, a teoria das organizações 

também negligenciou as instruções normativas no processo de tomada de decisões, ou 

melhor, na assimetria de poder, algo que não é levado em conta por Habermas. 

No caso dos países latino-americanos, a deficiência econômica, social e política verificada 

por Prats (1998), requer um pacto orientado para o desenvolvimento como solução para a 

governabilidade. Este, por sua vez, construído a partir de um institucionalismo forte e 

dependente de um contrato social local. 
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Segundo Prats (1998), o caminho para o desenvolvimento e crescimento dos países latino-

americanos requer algumas mudanças tais como: 

Superar definitivamente el populismo político mediante la consolidación y avance de la 
democracia y el estado de derecho. Esta sencilla afirmación implica toda una larga 
agenda de reformas políticas, que habrá que adaptar a las condiciones particulares de 
cada país. Entre ellas: mejorar los sistemas electorales y de partidos políticos; 
incrementar la información y la transparencia y facilitar la emergencia y la participación 
política como actores de todos los grupos de interés e ideológicos, con especial 
consideración de las comunidades indígenas y las mujeres; continuar y racionalizar el 
proceso de descentralización político-administrativa; erradicar el clientelismo y la 
patrimonialización política de los aparatos administrativos; garantizar la efectiva división 
de poderes y la sumisión de todos ellos y de los ciudadanos al imperio de la ley; en 
particular, erradicar la arbitrariedad, reducir la discrecionalidad y someter a 
responsabilidad judicial el ejercicio de los poderes públicos 
(...) 
Superar el sistema económico mercantilista latinoamericano tradicional mediante su 
transformación en auténticas economías de mercado abiertas y competitivas, únicas hoy 
capaces de garantizar el crecimiento económico, condición insuficiente pero necesaria del 
desarrollo. Esto implica una larga lista de transformaciones institucionales, que van más 
allá del ajuste estructural, la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y la 
práctica de algunas privatizaciones y desregulaciones. (Prats, 1998:1) 
 

Logo, este autor traz uma abrangência maior para o conceito, tomando as instituições como 

realidades abstratas, regras e normas que estruturam o comportamento social. São as 

“regras do jogo social”. (Prats, 1998:1) 

 As instituições têm o papel de definir as regras do jogo, mas também definir quem joga e 

quem não joga; com que vantagens cada qual entra no jogo; definir as questões de 

igualdade ou não; quem ganha o quê e quem perde o quê; quem paga os custos do jogo, 

enfim, todo o arcabouço de regras que conduzirão o jogo. 

Para (Prats, 1998:4), as instituições “nunca são um produto de um ato de vontade, mas sim 

o resultado de um processo de aprendizado social expresso por leis”. 
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As regras e os sistemas de participação cívica são os grandes indutores de confiança que 

está ligada à idéia de ética e moral dentro da sociedade. Logo, de acordo com Putnam 

(2002) o novo institucionalismo busca, principalmente em sociedades permeadas pela 

corrupção, combater os desvios morais que podem representar uma ameaça à própria 

democracia. 

Dos problemas decorrentes da corrupção que podem levar um governo a uma crise de 

governabilidade, merece destaque a situação de crise de legitimidade no sistema, um 

descrédito generalizado nas instituições que pode acarretar ineficiências e conduzir a um 

quadro de ruptura social. 

Portanto, é imprescindível ter instituições consolidadas para o alcance da eficiência. O 

desempenho também passa a ser medido pela quantidade de capital social acumulado por 

aquela sociedade, fruto da participação ativa dos cidadãos. 

Enfim, um novo institucionalismo que garantirá o sucesso da democracia, principalmente 

nos países latino-americanos e eficiência na gestão, perpassará questões como cooperação, 

confiança, diálogo e regras, que contribuirão num constructo contínuo para o 

aperfeiçoamento constante e contínuo das instituições. 

1.3.1 Capital Social e Desempenho Institucional: Dilema da ação coletiva 

A questão da cooperação mútua entre indivíduos que não dispõem de uma relação social 

amigável, ou seja, que não se conhecem, não necessariamente passa pela ignorância ou pela 

irracionalidade. 
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A lógica da ação coletiva mostra que uma determinada ação em prol de um benefício 

comum favorece a todos nos resultados alcançados, entretanto, assume o maior risco aquele 

que inicia o movimento em favor dos demais, aquele que se expõe. Tal exposição alimenta 

uma tendência de inércia de todos até que alguém tome a dianteira, pois alguém pode se 

beneficiar da iniciativa de um outro sem que se veja exposto. 

O que acontece na realidade, como cita Putnam (2002) ao relatar uma parábola do filósofo 

David Hume sobre dois plantadores de milho, é que, a falta de compromisso mútuo ou 

confiança entre dois ou mais indivíduos, conduz a uma situação onde prevalecem o 

oportunismo e o egoísmo. Logo, como aponta o filósofo, se houvesse confiança entre as 

partes, ambos poderiam sair ganhando. Como não ocorre a cooperação, ambos perdem. 

O ponto central da tese defendida por Hume para a não cooperação reside no fato de que 

não há instrumentos que garantam o cumprimento do acordo e muito menos punição para 

aqueles que não o cumprem. 

Este é o mesmo argumento anteriormente apresentado por Immergurt (1998) e também 

defendido por Prats (1998), que é justamente a ausência de uma instancia normativa capaz 

de garantir o cumprimento dos acordos. 

Assim ao se analisar a questão das instituições, (Putnam, 2002:175) entende que “o 

desempenho de todas as instituições sociais (...) depende de como esses problemas são 

resolvidos”. 

Complementando seu raciocínio, Putnam também dirá que a superação dos dilemas da ação 

coletiva e do oportunismo contraproducente daí resultante dependem de um contexto social 

mais amplo em que determinado jogo é disputado, pois:  
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 “a cooperação voluntária é mais fácil numa comunidade que tenha herdado um bom 
estoque de capital social sob forma de regras de reciprocidade e sistemas de participação 
cívica” (Putnam, 2002:177) 

 

As regras de reciprocidade não são instituídas, nem impostas por um ente independente. Ao 

contrário, são “incutidas e sustentadas tanto por meio de condicionamento e socialização 

(...) quanto por meio de sanções” (Putnam, 2002:181). 

Assim, quando um indivíduo percebe na comunidade onde reside, a existência de princípios 

que determinam a manutenção de padrões, mesmo considerando que em sua área privativa 

a situação esteja em conformidade, existem regras incutidas que fazem com que este 

indivíduo também zele pelas áreas públicas da comunidade onde vive. Portanto, ele passa a 

se sentir condicionado a atuar junto aos demais moradores para a manutenção do padrão, ao 

invés de ficar esperando uma ação externa que resolva o problema. 

Normas e comportamentos como estes, fortalecem a confiança social e reduzem os custos 

de transação, facilitando a cooperação. 

 “(...) a regra da reciprocidade era a base da consortiere e outros tipos de sociedades que 
ajudaram a solucionar o dilema da segurança enfrentando pelos cidadãos das repúblicas 
comunais do Norte da Itália medieval, assim como das associações de mútua assistência 
criadas para enfrentar os riscos econômicos no século XIX (...) A reciprocidade é feita de 
uma série de atos que isoladamente são altruísticos a curto prazo, mas que se tomados em 
conjunto normalmente beneficiam a todos os participantes”. (Putnam, 2002:182) 
 

Portanto, para Putnam, ao se empregar o termo instituição no sentido antes exposto, 

designando regras do jogo, tais modelos tendem a se auto-reforçar embora alguns sejam 

socialmente ineficientes. 

Assim sendo, as regras informais e a cultura mudam não só de uma maneira mais lenta e 

gradual do que as regras formais, como também tendem a remodelá-las. Logo, a imposição 
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externa de um conjunto de regras formais comuns, acarreta resultados amplamente 

divergentes. 

Por fim, a base para a solução do dilema da ação coletiva que contribui para o 

fortalecimento das instituições está na capacidade de armazenamento de capital social de 

cada organização ou sociedade. No entanto, “criar capital social não será fácil, mas é 

fundamental para fazer a democracia funcionar”. (Putnam, 2002:194). 

1.4 Conceito de Governo, Governança e Governabilidade. 

É recorrente no nosso cotidiano ouvir falar sobre as ações do governo para a consecução de 

determinadas políticas. É igualmente mencionado na mídia que a dificuldade de um 

governo costurar alianças pode conduzi-lo a uma crise de governabilidade e que por sua 

vez, pode colocar em risco a democracia. E que, por fim, é necessário melhorar a 

governança par que o país volte a crescer. 

Quando se discute temas como governo, governabilidade e governança é comum que estes 

sejam empregados denotando mesmo significado. Apesar de estarem no cotidiano das 

pessoas, não é uma obviedade para todos o real significado de cada uma das expressões. 

Na realidade, estas expressões se relacionam e dizem respeito, genericamente, à capacidade 

de governo num determinado Estado. Portanto, podem ser empregados em análise dentro de 

um contexto político-econômico, ou num contexto social e administrativo.  

A governabilidade por Samuel Huntington (1994), estudada a partir da década de 1960, foi 

entendida como a capacidade de um governo atender as demandas da sociedade. Ou, como 

tratada por Oliveira (2000:10), como “(...) o balanço entre as necessidades de governo e as 

capacidades de governo”. 



 46

Na concepção de Huntington (1994) a incapacidade de atender as demandas provenientes 

da sociedade, pode desencadear uma crise culminando numa ingovenabilidade. É, portanto, 

a postura assumida frente à sociedade, pelo Estado, no desempenho de suas atribuições que 

poderá garantir a manutenção da governabilidade. 

Mas a governabilidade não pode ser examinada isoladamente. De acordo com Oliveira 

(2000:09), deve-se avaliá-la dentro de um contexto, um sistema que define como “... um 

conjunto de elementos que mantém relações entre si, influenciando-se mais ou menos uns 

aos outros”. 

Complementando, Araújo (2002:6) ressalta que “a fonte ou a origem da governabilidade 

são os cidadãos e a cidadania organizada...” assim, só é possível verificá-la num complexo 

de negociações de interesses pluralistas presentes em uma sociedade democrática. 

A fonte da governança, prossegue Araújo (2002) são os agentes públicos formuladores e 

implementadores das políticas públicas que prestam contas à sociedade civil e ao mercado 

sobre as ações do Estado, sendo, portanto, elementos essenciais à governabilidade. 

Em relação à denominação de governo, Oliveira (2000:10) classifica como tudo que diz 

respeito: 

 “Às atividades dos agentes políticos, administrativos e sociais que traduzem esforços 
deliberados para guiar, dirigir, gerir ou controlar as inter-relações entre setores das 
sociedades a que eles correspondem”. 

 Assim, governo é o ato ou ação de governar, enquanto a governação é o modo como se 

governa. Fruto da fusão destas duas acepções, Oliveira (2000) mostra que o termo 

governança, então, designa tanto a ação como a forma de governo, ou seja, forma um 
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neologismo cuja função é satisfazer tanto aquilo que é expresso pela palavra governo 

quanto pela palavra governação. 

Na concepção de Bresser Pereira (1998), há também uma distinção clara entre os termos 

governança e governabilidade, que, para o autor, apesar de compreenderem significados 

distintos, muitas vezes são complementares: 

“A governabilidade e a governança são conceitos mal-definidos, freqüentemente 
confundidos. Para mim, governabilidade é uma capacidade política de governar derivada 
da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade; governança é a 
capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de um governo implementar 
políticas”. (Bresser Pereira, 1998: 33). 

Conquanto apresente sua definição atrelada ao campo da gestão de recursos econômico-

financeiros, sua análise, no Brasil, está diretamente ligada ao contexto da Reforma 

Administrativa do Estado, proposta no Plano Diretor de 1995.  

Por outro lado, Diniz (1996) constrói sua análise a respeito do processo de 

redemocratização do Estado, partir do processo de redemocratização do Estado, onde 

destaca uma tensão gerada entre uma institucionalidade política/organizacional rígida 

centrada no Estado e uma estrutura social multipolar, como as raízes do problema. 

Para Diniz (1996), a governabilidade é definida por características próprias tais como: 

• A forma de governo do Estado, que no caso do Brasil é o presidencialista 

misto; 

• A relação Executivo-Legislativo, que dada à possibilidade de assimetria 

podem reverter-se numa complexidade de relações políticas e institucionais, 

o que por sua vez, afetaria os níveis de governabilidade do Estado; 
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• As composições partidárias, que no exemplo brasileiro adota o 

multipartidarismo, fator que dificulta o processo de negociação de interesses 

e exerce influência direta na relação Executivo-Legislativo. 

• Intermediação dos interesses, sejam eles corporativos, dispersos,  

institucional pluralistas, etc. 

• O conjunto de relações do Estado com a sociedade para o atendimento das 

demandas por políticas públicas. 

Quanto à governança, Diniz (1996) trata como a capacidade de governar, ou seja, de 

atender às demandas da sociedade. Considera como algo procedimental, mecanismos que 

atuam no sentido de garantir a execução das políticas públicas. Logo, está atrelada 

eminentemente à consecução do interesse público, sem o qual, não possui legitimidade 

suficiente. É portanto, também, forma e ação vistos no sentido macro da sociedade. 

O conceito de governança, dado a sua precocidade, esboça muitas formas de interpretação, 

nem sempre complementares mas, às vezes, vista de ângulos distintos. De acordo com o 

citado por (Plumptre e Graham, 1999 in Munevar, 2002), corroborando e complementando 

(Oliveira, 2000) o conceito se refere a formas de se tomar decisões. Define a governança 

como “es el arte de manejar sociedades y organizaciones” mas que, por seu turno, recebe 

críticas por transparecer uma concepção autoritária. 

Ao assumir uma concepção onde o Estado avoca o papel central da manutenção da 

democracia com inclusão, Munevar (2002) defende que a governança implica imprimir 

uma direção coerente à sociedade. Mas, numa visão multicentrada, são acrescidos também 

papéis a serem desempenhados tanto pela sociedade civil como pelos setores privados. 
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Assumindo uma visão multicentrada, mas contudo, extraindo da concepção de outras linhas 

de entendimento acerca do que pode ser chamado de boa governança, (Munevar, 2002) 

conclui que: 

“Gobernanza es el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de 
interés publico, este proceso puede ser caracterizado como um juego de poder, en el cual 
competencia y cooperación coexisten como reglas posibles; finalmente el proceso esta 
afectado por instituciones tanto formales como informales”.(Munevar, 2002:4) 

Para Munevar (2002), a capacidade de cada Estado lidar com a governança pode ser 

analisada por meio de variáveis e indicadores de avaliação que permitirão construir um 

diagnóstico. Há, segundo a autora, instrumentos que permitem avaliar a qualidade da 

governança em uma instituição ou organização. 

Desta forma, este estudo buscará, a partir desta metodologia de investigação, avaliar a 

governança em uma instituição pública, cujo interesse deve se ater às demandas públicas.  

Entretanto Bresser Pereira (1998) ressalva que não há meios para se alcançar a boa 

governança num estado em que não haja governabilidade. Como já abordado 

anteriormente, esta é dependente daquela.  É preciso que haja um mínimo de 

governabilidade para que se possa discutir a questão da governança. No caso do Brasil, 

Luciano Martins (1995), percebe que há uma grande dificuldade de aglutinar diversos 

interesses que constituam um elo de ligação estável entre a governança e a governabilidade. 

Todavia, mesmo considerando este cenário de diferentes interesses e a impossibilidade de 

aglutiná-los, a tese central defendida por (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2001) mostra que ainda 

assim, no plano federal, a capacidade de implementar ações e garantir uma boa relação entre 

os poderes Executivo e Legislativo vem ocorrendo e as instituições têm funcionado de 

modo a garantir a operacionalidade do congresso e a conseqüente governabilidade.  
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“(...) a câmara tem dificuldades para ver concluída a tramitação de seus próprios projetos. 
(...) a agenda do Executivo, ao contrário, não só é aprovada como tem tramitação mais 
rápida. (...) essa predominância do executivo, decorre diretamente de sua capacidade de 
controlar a agenda do legislativo” (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2001:51 e 62) 

Um de seus principais achados foi, como relatado, denotar como é a governança na câmara 

dos deputados e de que maneira funciona aquela instituição que, para os autores, apresenta 

grau de coesão interna que garante previsibilidade no plenário, ou seja, apoio ao executivo. 

Mas ressalvam que: “grosso modo e abusando da generalização, o processo legislativo 
continua dirigido e controlado por um número restrito e parlamentares, os membros do 
colégio de líderes, e converge quase exclusivamente para o plenário, em detrimento do 
trabalho das comissões. (...) esse mesmo padrão de funcionamento caracterizou a câmara 
dos deputados ao longo do período autoritário”. (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2001:45) 

Os resultados encontrados dizem respeito ao comportamento na câmara no que determina 

como:  

“... um processo decisório altamente centralizado e controlado pelos líderes partidários, 
especialmente via colégio de líderes, e pelo presidente da República. (...) a câmara  dos 
deputados está organizada de forma centralizada (..) as medidas que venham a ser 
sancionadas dependem em grande parte da atuação do colégio de líderes” (FIGUEIREDO 
e LIMONGI, 2001:68 e 94) 

Prosseguem os autores, ao afirmar que “o sucesso do executivo, ao contrário do que normalmente 

se afirma, dependeu do apoio de maiorias construídas em bases partidárias, e não 

individuais”.(FIGUEIREDO e LIMONGI, 2001:123). Mas assume que o princípio de governar 

preservando a separação dos poderes requer uma cooperação, garantindo maior ganho possível na 

realização de objetivos e considerando a capacidade de impedir a imposição de perdas, para ambos 

os lados. 

A linha de raciocínio que se adotará nesta exploração sobre a governança, será a de que ela 

é um conceito que incorpora a instrumentalização da governabilidade, ou seja, como 

apontado por Oliveira (2000), a forma ou ação que determina a capacidade de gestão de um 
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governo legitimado, democraticamente, por cidadãos num processo eleitoral, para o 

cumprimento do interesse público. 

A governabilidade, por sua vez, será entendida como o balanço das necessidades e 

capacidades do governo para atender ao interesse público. Será analisada por meio da 

relação entre os poderes; a composição partidária; a formação do governo; os acordos; 

negociação dos interesses e pela capacidade no atendimento das demandas sociais. 

1.5  O porquê da Governança como abordagem de mudança na gestão pública. 

A expressão governança representa um neologismo que surge da junção das palavras 

governo e governação. É, como sugere (Oliveira 2000:10) “a forma como estão organizadas 

as atividades de governo daqueles agentes políticos, administrativos e sociais” e as ações 

que representam uma concepção de relevância no contexto de abordagem de mudanças na 

gestão pública. 

A tradução da palavra governança, cuja raiz encontra-se na língua francesa, gouvernance, 

lhe confere um sentido de governo ou de governabilidade. A interpretação, portanto que se 

adotará neste estudo, será o neologismo formado pelas palavras governo e governação, 

construída por Oliveira (2000). 

No entanto, para Reis (1995) esta denominação não remete a aspectos mais específicos e 

salienta que o termo governança está ligado essencialmente à capacidade de coordenação, 

de liderança, de implementação e da produção de credibilidade que, conseqüentemente, 

culminará na capacidade política de uma administração pública. 

O autor prossegue afirmando que, no caso brasileiro, a governança é um problema latente, 

pois, a “incapacidade do Estado em exercer liderança, impede a articulação de um projeto 



 52

político e econômico mais geral (...)” (Reis, 1995:76). A conseqüência, conclui, é a falta de 

credibilidade no Estado. 

Esta falta de credibilidade, como ressalva O´Donnell (1988), é fruto, dentre outros, de uma 

herança patrimonialista persistente na política brasileira. Parte dos gestores, que deveriam 

ter suas ações focadas na busca do interesse público, costuma agir justamente no sentido 

contrário, assenhoreando do Estado. 

Esta é uma visão da governança a partir de uma análise da sociedade e do Estado, como 

ente abstrato. Todavia, envereda-se, neste trabalho, para uma exploração da governança 

numa dimensão administrativa. Permite analisar a qualidade da gestão nas instituições que 

governam a sociedade, ou seja, sendo interpretada como a forma e a ação assumidas no 

interior da administração pública, o que permite diagnosticar as instituições e avaliar como 

tem participado deste processo. Além disso, auxilia na escolha das diretrizes que 

subsidiarão melhorias na gestão destas instituições. 

Para (Oliveira, 2000) então: 

“a governança moderna, tendo de atender à intervenção de muitos novos atores e às suas 
inter-relações com as instâncias governamentais, em todos os níveis, tem também de 
assegurar a lubrificação e a eficácia dos mecanismos concebidos para a implementação e 
exploração das infra-estruturas, dos equipamentos ou das medidas imateriais contidas nos 
seus programas de ação” (Oliveira, 2000:18) 

As interações entre governo e sociedade são, no entendimento deste autor, indispensáveis a 

uma boa governança e devem estar presentes nas sociedades democráticas. Contribuem 

também para o surgimento de novos atores sociais que num período marcado por 

constantes mudanças, devem estar orientados para a conservação da democracia. 
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As mudanças carregam consigo muitos impactos que são percebidos pela sociedade e 

principalmente, na gestão do aparelho do estado. As inúmeras alterações ocorridas no seio 

da sociedade nas últimas décadas, segundo (Costa,1997) marcam o surgimento de uma 

nova era, denominada pelo autor de “nova ordem mundial”. Esta nova ordem é explicada 

por três elementos distintos e conexos, quais sejam: a liberalização; a globalização e a 

institucionalização. 

A “nova ordem mundial” é um dos reflexos decorrentes das diversas alterações promovidas 

nos modelos de gestão pública até então, que conduziram, por seu turno, a uma realidade 

onde “o mercado passa a direcionar não só a vida econômica com também a vida política e 

social dos diferentes países” (Costa, 1997:43). 

Costa (1997) afirma que a globalização é um processo que induz a uma homogeneização 

dos valores culturais em torno de um padrão único. Já, a institucionalização, se apresenta 

pelo estabelecimento de normas e regras universais que têm por objetivo garantir os 

contratos econômicos e as leis de mercado. 

Complementando, Touraine (1996 in Costa, 1997) define a globalização como “o 

imperialismo de um século atrás (..) projeção pretensamente neutra da política econômica do 

neoliberalismo (...)” 

Corroborando, Huntington (1993) afirma que “a comunidade mundial seria uma forma de 

legitimar globalmente as ações que promovem os interesses dos Estados Unidos e de outras 

potências ocidentais”. (Huntington, 1993 in Costa, 1997:44).  

As dificuldades de relacionamento entre órgãos de governo e entre representantes políticos, 

nestas novas e complexas sociedades, onde há uma multiplicidade de atores e relações, 
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ratificam a necessidade de se observar mecanismos eficientes que sejam capazes de 

colaborar para a gestão de tamanha complexidade. 

Dessa forma, governos, sociedade e demais atores sociais, devem buscar meios para melhor 

redefinir o papel do Estado e das políticas na sua forma e ação. 

A governação, ou seja, ação ou efeito de governar, defende o autor, “pressupõe 

intervenções planeadas e intencionais, em face de objetivos explicitados e aceites, portanto, 

legitimada” (Oliveira, 2000:18) 

Por conseguinte, conclui este autor que “(...) a governança do sistema, como forma de gerar 

perspectivas alargadas e comuns e de consertar formas de ação” é por demais importante 

como abordagem de mudança na administração pública. (Oliveira, 2000:18) 

Este capítulo buscou descrever o processo de modernização da gestão pública apresentando 

o modelo implementado e suas variações no decorrer do tempo, assumindo novas 

concepções de ação. 

 Mostrou que a nova gestão pública foi introduzida como alternativa ao paradigma 

burocrático de gestão, dada à necessidade diagnosticada de revigorar e dar mais agilidade e 

eficiência ao Estado. 

Também foi possível discutir neste contexto, a teoria do novo institucionalismo e sua 

importância para as sociedades, onde se trabalhou tanto o conceito de instituições como de 

organizações, o dilema da ação coletiva; a construção do capital social como elemento 

imprescindível ao desenvolvimento das democracias e da participação cívica da sociedade 

na gestão do interesse público e os diferentes impactos refletidos na sociedade. 
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No encerramento do capítulo, foi possível compreender a diferença de interpretação que 

esta investigação assumirá para os conceitos de governo, governança e governabilidade. A 

partir desta distinção, a compreensão do objeto de análise se torna mais cara e a avaliação 

da governança como variável de mudança na gestão pública, insere-se como 

imprescindível. 
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POLÍTICA E REPRESENTAÇÃO NO BRASIL 
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CAPÍTULO I – Espaço brasileiro e as relações de poder na federação 

Este capítulo mostrará o processo de formação do poder no Brasil colônia e sua evolução 

até os dias atuais. 

Discorrerá sobre características do Poder local na Colônia, Império e República 

mostrando como as riquezas e o poder sempre se concentraram nas mãos de uma 

“mesma” elite. Elucidará os reflexos e comportamentos enraizados dos políticos que 

permanecem presentes na história brasileira até mesmo hoje. 

Ao fim do capítulo, pretende-se, a partir do relato sobre o que foi a construção histórica 

da política no país, perpassando a questão tributária e a repartição dos recursos aos entes 

federados, da questão do sistema partidário brasileiro e suas nuances e, da relação entre 

os poderes Executivo e Legislativo, compreender o quadro político e social do país para 

dar subsídio a análise dos dados coletados no campo e que serão apresentados num 

capítulo posterior. 

1 A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO POLÍTICO E SOCIAL BRASILEIRO 

Para avançar no encaminhamento deste referencial entende-se indispensável recuperar 

algumas características originárias da formação portuguesa, as quais, em essência, irão 

plasmar os traços políticos da nacionalidade e do Estado brasileiro. 

Com efeito, a Península Ibérica, conforme assegura Faoro (1958), se construiu sob o 

império da guerra. Do longo predomínio da espada nasceu o reino de Portugal em direção 

às praias do Atlântico.  
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Ainda de acordo com Faoro (1958:03-22) a formação portuguesa poderia ser assim 

descrita: 

“A amálgama dos dois fragmentos – o leonês e o sarraceno – ambos conquistados com 
esforçada temeridade, criou a nova monarquia, arrancada, pedaço a pedaço, do caos”... 
“No topo da sociedade um rei, o chefe da guerra, general em campanha, conduz um povo 
de guerreiros, soldados obedientes, a uma missão e em busca de um destino”. 
 

Ao rei, portanto, cabia a função de reinar, enquanto que os senhores exerciam livremente o 

assenhoreando da terra, sem no entanto ter que governá-la. A função de governo cabia 

àqueles que eram nomeados segundo proximidade à Coroa não por mérito, mas sim pelo 

desejo do rei. 

Prossegue Faoro, ao descrever os meios comumente adotados pelo rei para a manutenção 

de sua corte: 

“Do patrimônio do rei... fluíam rendas para sustentar os guerreiros, os delegados 
monárquicos espalhados no país e o embrião dos servidores ministeriais, aglutinados na 
Corte. Os dois caractereres congregados – o rei senhor da guerra e o rei senhor de terras 
imensas imprimiam a feição indelével à história do reino nascente.” 
 

Desta maneira, a distribuição de cargos dependia do príncipe, de sua riqueza e de seus 

poderes. Aqueles que por ele fossem considerados de confiança ou simplesmente 

pertencessem ao seu círculo de amizade e confiança, poderiam ser considerados 

merecedores de suas concessões. 

Por aproximadamente dois séculos, o caráter patrimonial do Estado denotava a indistinção 

entre a riqueza particular e pública, pois, mesmo findo o período feudal, não havia uma 

separação clara entre o que era público e o que era privado, ou seja, tudo pertencia ao rei e 

a este, cabiam  as decisões, unilateralmente, independente de rendição de contas. 
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Portanto, os reis de Portugal governavam como se o reino fosse a extensão da própria casa, 

não separando o tesouro pessoal do patrimônio público. Aliás, esse poder real estava 

baseado no patrimônio, em torno do qual gravitam ele próprio, seus súditos e os interesses 

da região. 

O Estado patrimonialista português formou-se na concepção de que o rei seria sempre o 

maior comerciante, agricultor e industrial. Predominavam as atividades e os interesses do 

tesouro real sobre os participantes que articulavam com a liberdade econômica restrita aos 

movimentos do patrimônio público 

A política econômica era ditada pelo Estado e este conquistava lugar de proeminência entre 

grupos sociais e comunidades nacionais. Portugal, em verdade, tratava de enriquecer o 

reino de três maneiras substantivas: cobrando tributos, pelos monopólios e por privilégios 

concedidos a particulares na exploração de certas riquezas.  

2  A  FASE  COLONIAL  BRASILEIRA. 

O período que se inicia com o descobrimento do Brasil em 1500 e se estende até 1525 pode 

ser conceituado como décadas esquecidas, isto porque Portugal pouco se interessou pelas 

novas terras. 

Na verdade, foram necessários mais de 30 anos, desde que Cabral tomasse para a coroa lusa 

a posse do Brasil, para que se desse início à colonização das terras brasileiras.  

A expansão portuguesa foi claramente comercial nas suas primeiras fases e só, muito 

lentamente, passou a incluir objetivos como a colonização e as atividades missionárias. 
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Com efeito, o império português era, sob muitos pontos de vista, essencialmente uma 

aventura comercial marítima, conforme Bethencourt e Chaudhuri, 1998 in (Bueno, 1999). 

Pode-se estabelecer o ano de 1531 para o início da colonização brasileira, por conta da 

organização das capitanias hereditárias e pela ação dos donatários.  

Deve-se, nesse particular, explicitar que a colonização brasileira se deu com o objetivo 

primordial de não permitir o avanço de outros países sobre as terras tropicais. A exploração 

do pau-brasil e a colonização do território, como era de se esperar, fizeram-se dentro da 

ordem econômica do patrimonialismo, evoluído para o capitalismo do Estado, assessorado 

pelo estamento burocrático.  

Outra característica da colonização portuguesa foi a do domínio quase que exclusivo da 

família rural ou semi-rural. A família conforme assinala Freyre (1999), não o indivíduo, 

nem o Estado, foi, desde o século XVI, o grande fator colonizador nacional, a força social 

que se desdobrava e ia se constituindo na aristocracia colonial mais poderosa da América.  

As doze imensas capitanias foram divididas dentro do estamento luso, pelo rei D. João III. 

Os lotes foram entregues aos membros da pequena nobreza, a militares e a burocratas da 

corte. Desses, apenas quatro já haviam estado no Brasil (Bueno, 1999).   

O projeto das capitanias foi um completo fracasso. Em 1549, criou-se o governo-geral, cujo 

primeiro governador foi Tomé de Sousa que veio para o Brasil disposto a transformar o 

país. 

Com a criação do governo-geral houve uma distribuição de poder entre o governador-geral 

(representante do rei), o provedor-mor (representante do fisco) e o ouvidor-geral 
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(distribuidor de justiça), sendo que, o governador-geral, detinha poderes de legislar e de 

presidir a distribuição de justiça, a ponto receber o título de vice-rei. 

Dividiu-se, em seguida, o governo-geral em governos regionais e estes em capitanias. Cada 

capitania em comarcas, em distritos e em termos. O “capitão-general” distribuía a justiça. 

Permaneceu a autonomia dessa autoridade local, subordinado, em tese, ao governo-geral. 

Formaram-se “governículos locais”, representados pela autoridade todo-poderosa dos 

capitães-mores das aldeias, caudilhos locais, insulados nos seus latifúndios; na solidão do 

alto-sertão, eximiam-se, por conta de sua mesma inacessibilidade, à pressão e disciplina da 

autoridade pública (Vianna, 1956). 

Os governos locais se faziam centro de autoridade política, militar e judiciária. Foram 

também eles que defenderam as populações que habitavam as convizinhanças das casas dos 

fazendeiros, verdadeiros castelos feudais, e as cortes de seus senhorios (Vianna, 1956). 

A organização municipal nas zonas de exploração agrícola teve influência significativa na 

colônia. O Senado da Câmara ou Câmara Municipal constituiu-se no órgão do poder local. 

Seus membros eram eleitos dentre os “homens bons da terra”, os quais, em verdade, nada 

mais eram do que os representantes dos grandes proprietários rurais. 

Lisboa encorajava a autonomia de cada capitania, como maneira de dissipar o aparecimento 

de uma mentalidade colonial separada ou de uma estrutura colonial interna que pudesse se 

desenvolver independentemente do controle metropolitano.  
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As câmaras locais eram encorajadas a se corresponder com Lisboa, mas eram mantidas 

afastadas de qualquer forma de ação política conjunta, tudo em benefício de políticas que 

reforçavam o domínio metropolitano (Bethencourt e Chaudhuri, 1998). 

O primeiro século brasileiro caracterizou-se, então, por núcleos bem distantes, falhas de 

comunicação e ausência de um centro administrativo. Com a falta de presença do Estado, 

disseminou-se a colônia de plantação, como empresa agrícola, dirigida pela família, 

assentada no regime escravo.  

Desenvolveu-se, igualmente, uma burocracia, que por meio da atividade legislativa, 

administrava o Brasil com base em decretos, alvarás e ordens régias. A disciplina vinha de 

cima para baixo. Ascendeu uma burguesia comercial, alimentada com a intermediação e o 

financiamento da agricultura. 

A historia política e econômica brasileira, por essa época, foi sempre marcada por uma 

alternância de poder entre senhores rurais e comerciantes que se uniram ao rei. Esse pacto 

tinha o firme propósito de desenvolver as atividades sob a tutela do rei, por conta do 

patrimonialismo. 

O Brasil foi, por resultado direto e concreto dessas características políticas e econômicas, 

durante um grande período, um acampamento, levantado e engrossado por gente sem 

compromisso ou identificação uns com os outros: alguns na busca de ganho fácil, outros 

transportados em correntes ou subjugados a ferro e fogo no litoral e nas selvas. Depois, um 

pequeno grupo, ajustou ou espargiu sobre o acampamento um Estado mais ou menos 

independente (Unger, 1999). 
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Especialmente, por conta dessa dispersão do poder durante a colônia e na formação de 

centros de poder local, uma forte característica da organização política brasileira é a 

formação coronelística-oligárquica. Esta, subsistira na fase imperial, nos primeiros tempos 

da primeira república e, para alguns, talvez subsista ainda hoje, mesmo que setorizada.    

2.1 OS  MUNICÍPIOS  E  A  CENTRALIZAÇÃO – OS  DONOS  DO  PODER. 

Como tentado demonstrar, o período colonial possui uma característica central, que é a 

“tendência irresistível à privatização do poder”, que nasce do “encontro do Estado 

patrimonialista português com o imenso espaço novo a dominar”, e se deu por meio da 

concessão de amplas prerrogativas aos colonizadores, transformados em verdadeiros 

“donos do poder” (Cintra 1974, In Andrade, 2004:206). 

O Estado, como mencionado em parágrafo anterior, era rarefeito. A organização municipal, 

constituiu-se em instrumental dos interesses e objetivos dos senhores rurais, facilitando a 

resolução de questões nascidas entre eles. 

Os reis de Portugal buscaram exercer controle sobre a vida local por meio da instituição de 

conselhos e municípios. Estes foram “instrumento vigoroso, eficaz e combativo, para frear 

os excessos da aristocracia e para arrecadar tributos e rendas” Faoro (1997:146). 

Nesse primeiro momento, ainda no século XVI, utilizou-se largamente da força bruta sobre 

a população, promovendo uma domesticação dos nativos e portugueses extraditados, o que 

formaria uma amálgama persuasiva sob a sombra da violência. 
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 Para melhor se descrever a realidade e a dinâmica dos municípios e de como ocorria a 

centralização do poder no Brasil colonial, recorre-se a excertos de “Os Donos do Poder”, de 

Faoro (1997:146-153): 

 “O município, com sua autonomia tolerada e medida, estimulada para cumprir os 
desígnios do soberano, transformava, com simplicidade, as rendas e tributos em moeda 
(...) As receitas públicas valiam bem, algumas migalhas de liberdade. Os interesses régios 
tinham, desde logo, defensores institucionais para resguardá-los contra o indígena, o 
estrangeiro e o fazendeiro. 
 

Os primeiros municípios do Brasil, ainda com os nomes de vilas – São Vicente e 

Piratininga, que deram origem às atuais cidades de São Paulo e Santos – precederam o 

povoamento, com uma organização jurídica que modelou o estabelecimento social e a 

empresa econômica.  

Tais vilas muitas vezes ainda nem constituídas, pertenciam a um fundador, o seu capitão-

mor, regente, legalmente intitulado pelo rei ou governador, por meio de uma carta que 

denotava claramente o caráter extra-social do governo local. 

“A base urbana era o desmentido à entrega do poder aos latifundiários, base mais tarde 
alargada em movimento oposto às suas inspirações originais. O município, como as 
capitanias e o governo-geral, obedecia, no molde de outorga do poder público, ao quadro 
da monarquia centralizada do século XVI, gerida pelo estamento cada vez mais 
burocrático. A expansão das forças locais seria, muitas vezes, tolerada como transação, 
provisoriamente, com o retorno à ordem tradicional, como estrutura permanente de 
governo. (...) tinha em mira o domínio das leis e da justiça, entendida, na manutenção da 
ordem e obediência ao soberano”. 
 
  

Assim progride a colonização e a conquista do território, pela vontade de uma burocracia, 

expressa na atividade legislativa e regulamentar, a colonos e latifundiários, seduzidos pelo 

caudilhismo e apoiados pela chefia de bandos armados imbuídos da caça aos índios. 
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“Até meados do século XVII, a Coroa não temia a autonomia dos colonos, seu ímpeto 
sertanista e seus excessos armados. A organização administrativa seria suficiente para 
conter os ânimos mais ardentes ou insubordinados. Os senhores de engenho e os 
moradores se entrosavam na rede de governo, como auxiliares e agentes. Integrava-os na 
administração municipal, com o acesso a vereança, num quadro de interesses comuns”. 

Entretanto, tal política adotada pela coroa portuguesa não perduraria tanto quanto se 

esperava. Raimundo Faoro ressalta que com o passar do tempo, esta relação se corroerá, 

sendo modificada, o que pode ser percebido já a partir de meados do século XVII. 

“Inaugura-se, a partir deste momento, pelas mãos aparentemente ingratas de D. João IV 
(l640-1656), a centralização repressiva...A passividade complacente da metrópole diante 
das câmaras municipais, frente aos caudilhos rurais, chega ao fim, bruscamente. Seus 
interesses eram, agora, de outra índole, inspirados, no campo político, pelo absolutismo 
vitorioso na Europa e pela reativação mercantilista, movida pelo comércio, soldado à 
nobreza funcionária.(...) “As câmaras – o Senado da Câmara, com o honorífico nome de 
Senado obtido mediante usurpação – se convertem em “órgãos inferiores da administração 
geral das capitanias, órgãos inferiores e subordinados verticalmente”. (...) “As câmaras 
se amesquinham, convertidas em órgãos auxiliares do governador”. 

 Neste momento, já não mais bastava o incentivo ao crescimento com fim de aumentar 

arrecadação de tributos, mas sim a atuação executiva junto à rede burocrática que envolvia 

o império, cujo comércio vigorava. Como ressalta Faoro (1997) a autonomia do município, 

incentivada pela cobrança de tributos, cede espaço ao fiscalismo e ao comercialismo 

vorazes consumidores de energia e trabalho. 

2.2 - A  FASE  MONÁRQUICA  E  OS  MUNICÍPIOS. 

A instalação da corte portuguesa no Brasil, tangida pelas forças napoleônicas em 1808, 

marca momento decisivo na distinção entre colonizador e colonizado, na história brasileira. 

A chegada da família real vai representar, entre outros, fator fundamental para a criação de 

raízes no Brasil. 
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Com a vinda para o Brasil da família real, a sede do governo reformista (o novo império 

lusitano) para a colônia - que, a rigor logo deixa de o ser, dá início ao processo singular da 

emancipação política nacional.  

O período da chegada do rei de Portugal representa o marco de encerramento do ciclo 

colonial. Em dezembro de 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, 

originando o estado brasileiro sob a forma de governo imperial e que terá a proclamação de 

sua Independência no ano de 1822.  

Transformado em Reino Unido, o Brasil deixou para trás a condição de colônia e inicia-se, 

conforme assinalado, a original monarquia brasileira, onde a fusão entre as elites 

portuguesas e brasileiras torna-se marcante.  

D. João VI instituiu diversos tribunais superiores, aumentou o número de ouvidores e 

juízes, dentre outros. Fixada a corte no Rio de Janeiro, foi preciso instalar repartições, 

tribunais e tantas outras medidas indispensáveis à organização do governo; na verdade, 

cumpria estabelecer uma ordem que não existia na colônia.  

Mas, é com o retorno de D. João VI a Portugal em 1821, que se estabelecem as condições 

políticas para a Independência em 1822 e a entronização de Pedro I, como primeiro 

monarca brasileiro. A independência resultou, sem luta, em um governo imperial civil do 

qual a elite política da época se orgulhava, frente aos governos militares das fragmentadas 

repúblicas vizinhas, nascidas da colonização espanhola. 

De acordo com a análise de Carvalho (1996), a adoção da monarquia, a manutenção da 

unidade brasileira e a edificação de um governo civil, foi, em grande parte, conseqüência 

do tipo de elite que existia na política brasileira naquela época, toda ela gestada pela 
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política colonial portuguesa. Essa nobreza intelectual caracterizava-se, essencialmente, pela 

homogeneidade ideológica – de treinamento e social – saída dos setores sociais dominantes. 

Para Fausto (2001), a consolidação da Independência do Brasil concretizou-se em poucos 

anos, sem grandes desgastes. Não resultou, a emancipação, em maiores alterações na ordem 

social e econômica, ou da forma de governo. “Exemplo único na história da América 

Latina, o Brasil ficou sendo uma monarquia entre repúblicas” (Fausto, 2001:146). 

A elite política prossegue Fausto (2001), promotora da Independência, não tinha interesse 

em provocar rupturas que pudessem por em risco a estabilidade do período colonial. A 

monarquia se transformou em um símbolo de autoridade, mesmo quando Dom Pedro I era 

contestado. 

Segundo relatado por Fausto (2001:65) “Graças ao seu enraizamento na sociedade, as 

câmaras Municipais foram o único órgão que sobreviveu por inteiro e até se reforçou, após 

a Independência”.  

O relato de Andrade (2004:207-208) é esclarecedor a respeito do poder local na monarquia: 

“Sob a nova condição política criada com a Independência, não se alterou a relação entre os 

municípios e o poder central. Ao contrário, Ato Adicional, reduziu ainda mais as precárias 

competências das Câmaras, conferindo às províncias a prerrogativa de definir-lhes as 

funções e a área de atuação, segundo sua conveniência”. Com isto, a liberdade da 

administração local se apequenou ainda mais. 

Na verdade, o sistema político centralizador se fixou como parte da fórmula política do 

Império. Conforme garante Andrade (2001) não havia autonomia para os escalões 
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inferiores do governo. O poder burocratizou-se e as províncias e os municípios estiveram 

sob o comando das autoridades gerais. 

Provavelmente, diz Andrade (2001), maior autonomia poderia desencadear centros 

políticos de maior intensidade, além de estimular interesses e aspirações das camadas 

inferiores. Por isto, apesar do leque de amplas atribuições, as decisões das Câmaras 

precisavam ser confirmadas pelos conselhos gerais das províncias. Havia coerência na 

submissão do município aos presidentes de províncias e destes ao governo geral. Afinal, 

assegura Andrade (2001), a centralização era a pedra de toque do regime burocrático-

escravocrata e garantia da preservação da unidade territorial. 

3 – A  FASE  REPUBLICANA – “CORONELISMO,  ENXADA  E  VOTO” 3 

A república viria com o esgotamento do modelo monárquico e a decadência política do II 

Reinado. 

Os primeiros anos da república foram caracterizados por instabilidade e turbulência, 

decorrentes das mudanças nas relações centro-periferia. O Exército, que assumira o poder, 

não reunia as condições de coesão e unidade para garantir a nova ordem. 

A estabilidade só seria assegurada com a política dos governadores, depois que os civis 

assumiram o poder. 

São Paulo e Minas Gerais, estados com a maior densidade populacional, revezavam-se na 

presidência e instauraram um novo centro político. 

                                                 
3 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Editora Alfa-Omega, 1949. 
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O regime era presidencialista. A organização política estabelecia a descentralização como 

princípio e a União não detinha os meios para se firmar sobre os demais componentes da 

jovem nação brasileira.  

Os novos “donos do poder” para manter-se à frente do Estado só poderiam alcançar esses 

objetivos por intermédio de alianças com os setores que dominavam a periferia. 

É nesse panorama que surge o “coronelismo” descrito por Vitor Nunes Leal (1949) em 

“Coronelismo, enxada e voto”. Para o autor, o termo remonta aos antigos autênticos e 

falsos coronéis da extinta Guarda Nacional. Era o tratamento dado pelos sertanejos aos 

chefes políticos das comunas. Estes chefes, por seu turno, eram os abastados fazendeiros ou 

industriais e comerciantes suntuosos da época. Tal tratamento passou da Monarquia para a 

República e resguarda raízes até os dias de hoje. 

Para orientar o encaminhamento deste estudo, prossegue o autor, em sua obra, mostrando 

que a rarefação do poder público garantiu a ascendência dos coronéis no exercício extra-

oficial de funções que deviam ser executadas pelo Estado. 

Cabe ressaltar, de acordo com Leal (1949), que um aspecto importante e mantenedor do 

coronelismo, era o sistema de reciprocidade entre as partes. De um lado os coronéis e 

chefes municipais que conduziam os eleitores segundo sua vontade e de outro, o Estado, 

que em contrapartida, dispunha do erário, dos empregos, dos favores e da força policial a 

favor dos coronéis, para que estes empregassem onde lhes melhor conviessem.  

O autor apontará que um dos maiores problemas encontrados no país reside na carência de 

autonomia dos municípios, o que consubstanciará numa série de conseqüências desastrosas 

e que por seu turno, alimentam tais práticas, onde cita:  
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“a penúria orçamentária, excessos de encargos, redução de suas atribuições autônomas, 
limitações ao princípio da eletividade de sua administração (...) Começando nas quase 
soberanas câmaras de certo período colonial e terminando nos municípios do Estado 
Novo, meras dependências administrativas sem vida política própria – uma e outras 
constituindo formas extrema, devidas a circunstâncias especiais – temos um longo 
caminho de lento e continuado estreitamento da esfera própria dos municípios...” (Leal, 
1949:50).(...) “os candidatos aos cargos municipais sufragados pela maioria do eleitorado 
não resultam de uma seleção espontânea, mas de uma escolha mais ou menos forçada. (...) 
Em tais circunstâncias, mesmo as eleições municipais mais livres e regulares funcionarão, 
freqüentemente, como simples chancela de prévias nomeações governamentais. Autêntica 
mistificação do regime representativo” (Leal, 1949:52). 

Como síntese pode-se recorrer a Leal (1949:56) para estabelecer que o “coronelismo” 

assenta em duas fraquezas: 

- fraqueza do dono da terra, que se ilude com o prestígio e poder obtido à custa da 

submissão política; e 

- fraqueza dos seres quase subumanos que arrastam a existência no trato das suas 

propriedades. 

O Brasil dos coronéis e do coronelismo, de que se ocupa o relato de Leal (1949) foi a tônica 

do poder local no país durante toda a primeira fase da República Velha e grande parte do 

período histórico posterior à redemocratização de 1946 (Andrade, 2004:210). 

No que diz respeito às Câmaras Municipais, conviria assinalar, no período republicano, que 

a Constituição de 1891 não chegou a uniformizar a denominação do órgão deliberativo da 

administração municipal: Intendência, Conselho, Câmara foram os nomes escolhidos. As 

Constituições Federais de 1891, 1934, 1937 e 1946 garantiram plenamente a eletividade das 

câmaras municipais. 

Na esteira da redemocratização do pós-guerra, diz Andrade (2004:210) que “o sistema 

político sofrera grande transformação. A intensidade da urbanização, articulada ou não com 
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incipientes processos de industrialização, provocara a aceleração do crescimento 

populacional nas grandes cidades e o surgimento das primeiras metrópoles brasileiras”. 

4 – DO ESTADO NOVO AO GOLPE DE 64 

O Estado Novo se inicia a partir da Revolução de 1930 que colocaria fim à República 

Velha, período em que predominou a política café-com-leite. 

Da proclamação da república até os anos 30, os governos foram sendo ocupados sempre 

por representantes dos estados de Minas Gerais e São Paulo alternadamente. A economia 

era essencialmente agrário-exportadora tendo no café, seu principal produto de exportação. 

Com a crise de 1929, uma redução brusca das exportações trouxe impactos diretos à 

economia local.  

A conjuntura é marcada por uma forte instabilidade política no território nacional, 

provocada pelo rompimento de Washington Luis – presidente eleito em 1926 pelo Estado 

de São Paulo -  com a política do café-com-leite. Os políticos mineiros, por sua vez, se 

aliam aos representantes do Estado do Rio Grande do Sul. Cedendo a ”cabeça-de-chapa” a 

Getulio Vargas, está formada a Aliança Liberal, que disputará as eleições seguintes fazendo 

oposição ao modelo vigente. 

A derrota da Aliança Liberal nas urnas, em meio a um processo considerado conturbado e 

fraudulento, como esclarece Vianna (2000), desencadeia na conversão da Aliança em um 

instrumento político de forças que culminarão na revolução de 1930. 

Os anos 30 foram um marco para a história do país, onde mudanças bruscas ocorreram. 
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De acordo com Draibe (1985:12), “O período de 1930 a 1961 marcou o momento final do 
processo de constituição do capitalismo no Brasil, na medida em que a industrialização 
desencadeada a partir da Crise de 1929 culminou com a plena formação das bases técnicas 
indispensáveis à autodeterminação da acumulação capitalista”. 

O Estado Novo foi institucionalizado pela constituição de 1937. Inicia-se nesta década o 

período de industrialização para substituição das importações. 

Essa nova fase de propagação da industrialização no país acentua a questão do papel do 

Estado neste contexto e nas transformações sociais delas decorrentes. De acordo com 

Draibe (1985), Vargas visava com seu governo, aglutinar todos os setores que o apoiavam. 

Assim, agiu formando um governo de coalizão, uma vez que nenhuma das forças políticas 

obtinha poder suficiente para assumir o controle isoladamente, no que ficou conhecido 

como "Estado de Compromisso".  

Neste novo contexto, prossegue a autora, o Estado emerge não apenas por suas relações 

com as classes sociais distintas “(...), mas também como um aparelho especial”, ou seja, 

conjunto de suas instituições e organismos. Um Estado que se surge como moderno, 

nacional, capaz de “se afastar dos interesses imediatos e sobrepor-se ao conjunto da 

sociedade como soberano” (Weffort, 1968 in Draibe, 1985). 

Todavia, esta política de Estado não alcançou pleno êxito, pois os interesses oligárquicos e 

agroexportadores continuaram sendo satisfeitos. Também foram contemplados os interesses 

dos setores médios urbanos e da burguesia industrial. Progressivamente, também foram 

incorporados os interesses populares excetuando os do campesinato. 

Vargas, imediatamente após o golpe de estado, promulga a constituição em nome da 

criação de uma identidade entre o Estado e a nação que, segundo Vianna (2000:117) seria:  
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“ (...) construída a partir de uma organização político-social baseada na representação 
profissional (...) Estado e sociedade, solidariamente articulados por meio das corporações, 
não se  comportariam como esferas contrapostas, tal como ocorria no sistema político 
liberal, mas realizariam uma unidade sob o imperativo da vontade nacional, dando origem 
a uma democracia substantiva, em oposição à democracia meramente formal dos 
Liberais”. 
 

Assim posto, tem-se no corporativismo a base de sustentação para as reformas executadas 

por Vargas naquele período. Sob o amparo dos princípios corporativos, a organização 

sindical bem como uma legislação trabalhista e outros mecanismos surgem a fim de 

solidarizar a sociedade civil com a nova ordem, como nos conta Vianna (2000:147). 

“O mercado livre da concepção liberal ortodoxa, na forma da legislação das primeiras 
décadas do século XX, expressava a adoção, pelos empresários, de um sistema autoritário 
para as relações entre o capital e o trabalho, que desconhecia obstáculos institucionais e/ou 
legais para a otimização das suas possibilidades de acumulação (...) depois de 1930, um 
novo padrão de autoritarismo vai se impor, inaugurando uma igualmente nova fase de 
relacionamento entre a sociedade civil e o Estado, com o que se rearranjava o 
posicionamento do capital e do trabalho no mercado, de forma a expandir o processo 
acumulativo”. 
 

Na verdade, o corporativismo conseguiu coadunar segmentos da elite brasileira e se 

concretizou como um instrumento de repressão e controle da vida operária e sindical. No 

entanto, Getulio Vargas consegue construir uma imagem de proximidade com o povo, 

sendo aclamado, mais tarde, como “pai-dos-pobres”, fazendo uso intenso de uma política 

classificada como populismo. 

A adoção de uma doutrina antiliberal elimina definitivamente as fronteiras antepostas entre 

a sociedade civil e o Estado. Mas, no entanto, o Estado Novo não rompe definitivamente 

com o passado histórico do país. Velhas práticas e instituições se mantiveram. Com o 

congresso fechado e o poder totalitário conferido ao presidente, a ele cabia, 

unilateralmente, agir segundo seus interesses e dos grupos que o cercavam. Segundo Boris 
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Fausto in Vianna (2000:145), “(...) o poder pessoal de Vargas, no comando do Estado, 

representava a instância decisiva nas resoluções fundamentais”. 

Em relação à administração pública, Vargas promoveu uma reestruturação radical. Em 

1937, constitucionalmente estabelecido, o DASP (Departamento Administrativo do Serviço 

Público) torna-se uma realidade, a partir de um decreto-lei de julho de 1938. É criado como 

órgão ligado à Presidência da República. 

Das principais atribuições ao DASP conferidas, destaca-se a responsabilidade pela 

incorporação de uma racionalidade ao serviço público, implementado um raciocínio em 

busca da eficiência na gestão governamental. 

Também se conferiu ao DASP o papel de controle centralizado sobre o funcionalismo, 

supervisão das compras de material e de assessoramento do presidente quanto à revisão das 

propostas legislativas. 

O ingresso no serviço público passou a ser atrelado ao mérito, por meio de concursos 

públicos. As carreiras teriam um plano formal e as promoções baseadas no mérito. Estes 

funcionários passariam a constituir o “(...) padrão burocrático racional da administração 

permanente”. Vianna (2000:147) 

Entretanto, a implementação de um padrão burocrático altamente especializado no controle 

e assessoramento das ações executivas da administração pública, alcança apenas o governo 

federal. Estados e municípios se manteriam nos padrões “tradicionais”. Dessa maneira, a 

negociação de apoio junto aos representantes locais, seria mantida estabelecendo um caráter 

clientelista e populista nas relações.  
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Com isso, mantém um poder de barganha que o garantirá no poder até 1945 e ainda por 

cima, uma burocracia frágil, despreparada e mal organizada que jamais se consubstanciaria 

como um empecilho às suas pretensões. 

A ditadura Vargas se estende até 1945. Com a deposição do ditador pelas Forças Armadas, 

o governo que se segue é do general Eurico Gaspar Dutra. Este, que foi ex-ministro da 

guerra durante a gestão de Vargas e por recebeu seu apoio por ocasião das eleições, 

derrotou nas urnas o candidato de oposição, Brigadeiro Eduardo Gomes. 

Nesse período, foram criados três partidos, a UDN (União Democrática Nacional) como 

opositora a Vargas; o PSD (Partido Social Democrático) e o PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro), que tinha uma base trabalhista. Tanto PSD quanto o PTB, foram criados sob a 

inspiração de Vargas.  

Em 1946 é promulgada a constituição. Liberal, mas sem a permanência das restrições às 

classes subalternas.  

Contudo, na conjuntura do pós-guerra, se revela um conjunto de idéias-força amplamente 

discutidas ao redor do mundo, como capitalismo e socialismo. Neste momento, emerge 

também a idéia de que o crescimento econômico será o responsável pela redução das 

desigualdades internas e internacionais. 

De acordo com Guimarães (2001), o projeto ou plano idealizado por Vargas previa sua 

execução em duas fases: uma primeira de estabilização e em seguida uma de crescimento, 

com aporte de capitais externos.  
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Em 1951 Vargas retorna, eleito, à presidência. No entanto, seu segundo mandato é marcado 

por uma forte pressão, principalmente por parte da imprensa, cujo destaque maior foi 

Carlos Lacerda do jornal Tribuna da Imprensa. 

Em agosto de 1954, Carlos Lacerda sofre um atentado que desencadeará uma grave crise 

política, uma vez que as investigações chegaram ao chefe da guarda pessoal de Getulio. A 

partir deste momento, o presidente perde sua base política e tanto o congresso como os 

militares, passaram a exigir a renúncia de Getulio Vargas que, decorridos 19 dias do 

incidente, dá fim à sua vida com um tiro no peito. 

Em 1955 o PSD, então representante da mesma linha de pensamento de Vargas, elege para 

presidente o mineiro Juscelino Kubitscheck tendo como vice, João Goulart, indicado pelo 

PTB, que era homem de confiança de Vargas. 

Tanto os militares quanto os udenistas, tentaram a todo custo impedir a posse de Juscelino 

e, colocaram tantas quantas fossem possíveis barreiras ao avanço político de sua pessoa. 

A visão de desenvolvimento econômico baseado na industrialização amparada pelo Estado 

seguia a mesma linha de defendida por Vargas e seu lema de campanha era “cinqüenta anos 

de progresso em cinco de governo”. Para isso, baseou-se no plano de metas, totalizando 

trinta, subdivididas em cinco grandes grupos, tais como: energia; transporte; alimentação; 

indústria de base e educação. 

As medidas econômicas implantadas por Juscelino foram um sucesso, no entanto, o rápido 

desenvolvimento vinculado a gastos descontrolados — para a implantação de indústrias e a 

construção de Brasília — provocou alta na inflação, provocada pelo financiamento de tais 

projetos com emissão de moeda por autoridade monetária. Por conseqüência, o país veio a 
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entrar em atrito com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para negociar a dívida 

externa. 

Entre erros e acertos, Juscelino Kubitschek conduziu o Brasil a um novo estilo de vida e 

mais, soube unir o poder do Estado, empresas privadas nacionais e capital estrangeiro em 

torno de seu projeto nacional-desenvolvimentista.  

Pode-se dizer que em seu mandato houve a consolidação das metas iniciadas por Getúlio 

Vargas. Por isso, o governo JK foi considerado uma continuação da política getulista. 

No pleito de 03 de outubro de 1960, como aponta Guimarães (2001), Jânio Quadros, figura 

carismática do Estado de São Paulo, cujo símbolo de campanha era uma vassoura que 

varreria a corrupção e a desordem instaladas no país - se elege presidente com 48% dos 

votos e, como permitido pela constituição de 1946, recebe como vice-presidente, João 

Goulart, eleito numa chapa individual pelo PTB, derrotando o candidato da UDN Milton 

Campos. 

A gestão de Jânio, prossegue Guimarães (2001), é marcada pela aceitação das imposições 

rígidas do FMI (Fundo Monetário Internacional) removendo subsídios ao combustível e ao 

trigo; ter reatado relações com a Rússia e a China comunistas em pleno contexto de Guerra 

Fria; ter apoiado Fidel Castro contra os norte-americanos e, por fim, ter condecorado com a 

ordem Cruzeiro do Sul, Che Guevara, símbolo da luta antiamericana no continente. 

Logo após, veio a renúncia de Jânio e, como o vice-presidente estava foi do país, em visita 

à China, quem assumiria o governo seria o presidente do congresso. Mas na realidade, 

quem assumiu foi uma junta militar.  
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A solução para esta primeira tentativa de golpe se deu a partir de um manifesto civil 

público encabeçado pelo governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul que culminou 

com a formação de um gabinete aprovado pelo congresso por uma lei que instituiu o 

parlamentarismo no país, podando os poderes do presidente. 

Mais adiante foi inevitável, em 1964 o clima de instabilidade se agrava novamente e o 

golpe se torna inevitável. 

5 – A  DITADURA  DE  1964  E  O  PODER  LOCAL. 

O golpe militar de 31 de março de 1964 foi lançado, aparentemente, para livrar o país da 

corrupção e do comunismo e para restaurar a democracia. Instaura-se uma nova ordem na 

qual as eleições se tornaram acessórias. O poder passa a estar fortemente centralizado na 

esfera federal. Os governadores prepostos do poder central. 

O golpe militar de 31 de março de 1964 obscurecerá a vida política e social do país por 

cerca de vinte anos e estenderá a teia de anormalidades contra a democracia que se 

iniciaram em 1880. 

Com a limitada dinâmica eleitoral, desse período, a intermediação local se mostra 

desnecessária. Instala-se no país o bipartidarismo. Porém, no contexto local, a disputa 

eleitoral fica mantida, ressalvadas as capitais e de cidades consideradas áreas de segurança 

nacional (Andrade, 2004). 

Também com base em Andrade (2004: 210-212) podem-se extrair trechos elucidativos a 

respeito das alterações ocorridas na dinâmica dos municípios durante o regime autoritário: 
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 “Na realidade, a questão municipal, ou das cidades, (...) entrou na agenda política dos 
governos militares, em resposta a três ordens de fatores: a nova organização administrativa 
do poder, a modernização autoritária que se empreendeu e, finalmente, o populismo então 
vigente. 

De fato, o populismo inspirava temor e aversão entre os novos donos do poder no Brasil. O 

novo regime procurou neutralizar essa ameaça potencial. A criação do BNH (Banco 

Nacional da Habitação) inscreve-se nesse marco. A casa própria era vista como antídoto 

para os que poderiam representar contra a ordem.  

Contudo, sob o período autoritário, ainda havia outras políticas cujo município era alvo. Tal 

período foi marcado por forte tom tecnocrático. Militares e tecnocratas constituíram a base 

dos novos governos, sendo que, estes últimos, constituíram-se como atores políticos, fruto 

do regime autoritário. 

Das mudanças introduzidas com a “tecnificação” da política, destaca-se a da reforma 

tributária. Na repartição dos recursos, os municípios tiveram aumentada a sua fonte de 

receita. A penúria financeira em que viviam as prefeituras municipais havia sido 

diagnosticada por Victor Nunes Leal como um dos fatores que estimulavam o pacto 

coronelista. Com minguadas receitas próprias, os municípios precisavam da constante ajuda 

dos estados e do governo federal. 

Como apresentado por Souza (2003) sua ênfase recai sobre o fato de que: 

“(...) o federalismo brasileiro não incorporou, desde a sua origem, a busca por uma maior 
equalização fiscal entre as unidades federativas, razão pela qual existem estratégias 
capazes de aumentar a cota de recursos nacionais para seus estados. Isso por que na 
distribuição da receita nacional convivem regras distributivas formais (constitucionais) e 
informais (negociadas caso-a-caso). Souza (2003:349) 
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A Constituição de 1946 não havia alterado esse quadro. Em 1964, da totalidade dos 

impostos coletados, 50,5% foram para a União, 44,6% foram levantados pelos estados e 

apenas 8,0% couberam aos municípios, de acordo com (Andrade, 2004). 

A reforma tributária , prossegue o autor, melhorou substancialmente a situação financeira 

dos municípios. Em 1975, as receitas municipais representaram 13,2% do total da 

arrecadação do setor público, contra 36,3% dos estados e 50,5% da União. Mesmo assim a 

dependência permanecia. Investimentos de maior envergadura requeriam recursos das 

administrações estaduais e, especialmente, do governo federal em Brasília. 

Uma síntese dos aspectos negativos da política municipal sob a égide do regime autoritário 

foi, como garante Andrade (2004:213) que: 

“Houve melhoria financeira dos municípios, mas não a ponto de lhes garantir autonomia. 
Continuaram avassalados, com em outra era, com o agravante de que agora viviam sob um 
regime repressivo e autoritário, no qual a política era restrita, a participação proibida e a 
cidadania tutelada.  

Entretanto, no que diz respeito a atores ligados à vida associativa, mesmo considerando as 

adversidades, emergem nos anos 70, manifestações novas, tais como: o novo sindicalismo 

do ABC; as sociedades de amigos de bairros; os movimentos de donas-de-casa contra a 

carestia; além das primeiras organizações da comunidade negra,  mostrando que, abaixo da 

superfície estéril e aparentemente imóvel da sociedade brasileira sob o autoritarismo, 

encontravam-se embriões de mudança e inconformismo. 

Contudo, com a interrupção da democracia, o revigoramento do município foi mais uma 

vez adiado no Brasil. 
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6  - A  CONSTITUIÇÃO  DE  1988  E  OS  MUNICÍPIOS. 

A Constituição de 1988, ao romper com a tradição que remontava ao período colonial, 

tornou os municípios entes autônomos. Equiparou-os à União e aos estados, isto é, passou a 

considerar os municípios componentes da estrutura federativa.  

No art. 1º declara a Constituição brasileira que a República Federativa do Brasil é formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. No art. 18 preceitua 

que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos. 

Assim, nos termos constitucionais vigentes, o Município brasileiro é entidade estatal 

integrante da Federação, como entidade político-administrativa, dotada de autonomia 

política, administrativa e financeira. Essa inclusão na estrutura teria que estar acompanhada 

de conseqüências, como a chancela constitucional da capacidade de auto-organização 

mediante cartas próprias e a ampliação de sua competência, com a liberação de controles 

que o sistema vigente lhe impunha, especialmente as provindas de leis orgânicas 

estabelecidas pelos Estados. 

6.1 - AUTONOMIA MUNICIPAL. 

A autonomia municipal está garantida pelos arts. 18 e 29, e garantida contra os Estados no 

art. 34, VII, c, da Constituição e, encontra-se fundada em quatro capacidades: 

 Capacidade de auto-organização, mediante a elaboração de lei orgânica própria; 

 Capacidade de auto-governo, pela eletividade do Prefeito e dos Vereadores às 

respectivas Câmaras Municipais; 
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 Capacidade normativa própria, ou capacidade de autolegislação, mediante a 

competência de elaboração de leis municipais sobre áreas que são reservadas a sua 

competência exclusiva e suplementar; 

 Capacidade de auto-administração, ou seja, administração própria, para manter e 

prestar os serviços de interesse local. 

De acordo com Afonso da Silva (1999) nessas quatro capacidades encontram-se 

caracterizadas a autonomia política (capacidades de auto-organização e de autogoverno), 

autonomia normativa (capacidade de fazer leis próprias sobre matéria de sua competência), 

a autonomia administrativa (administração própria  e organização dos serviços locais) e a 

autonomia financeira (capacidade de decretação de seus tributos e aplicação de suas 

rendas, que é uma característica da auto-administração). 

6.2 – LEI  ORGÂNICA  PRÓPRIA. 

Os Municípios, até a Constituição de 1988, eram criados e organizados pelos Estados, 

conforme leis orgânicas de competência estadual.  

Agora, o art. 29 da Constituição estabelece que o Município se regerá por lei orgânica, 

votada em dois turnos,  com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços 

dos membros da Câmara Municipal,que a promulgará...  

A Lei Orgânica é uma espécie de constituição municipal. Cuida da discriminação da 

matéria de competência exclusiva do Município, observando as particularidades locais, bem 

como a competência comum que a Constituição lhe reserva juntamente com a União, os 

Estados e o Distrito Federal (art.23).  
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O conteúdo básico da Lei Orgânica, além de compreender as regras da eletividade do 

Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, terá que conter normas sobre (art.29): 

1. a posse do Prefeito e dos Vereadores e seus compromissos; 

2. inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato, na circunscrição do Município; 

3. proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, 
ao disposto na Constituição Federal para os membros do Congresso Nacional e, na 
Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembléia Legislativa; 

4. organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; 

5. cooperação das associações representativas de bairro com o planejamento 
municipal; 

6. iniciativa legislativa popular sobre matéria de interesse específico do Município, da 
cidade ou de bairros, por intermédio da manifestação de, pelo menos, cinco por 
cento do eleitorado; 

7. perda do mandato do Prefeito, incluindo como uma de suas causas o fato de ele 
assumir outro cargo ou função na administração direta ou indireta, ressalvada a 
posse em virtude de concurso público. 

 

6.3. COMPETÊNCIAS  MUNICIPAIS. 

O art. 30 da Constituição discrimina as bases da competência dos Municípios, tais como: 

1. legislar sobre assuntos de interesse local, que consubstancia a área de competência 
legislativa exclusiva, incluindo aí a legislação tributária e financeira; 

2. suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

3. instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, 
sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 
fixados em lei; 

4. criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

5. organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os 
serviços públicos de interesse local; 

6. manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de 
educação pré-escolar e de ensino fundamental; 

7. prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, serviços de 
atendimento à saúde da população; 
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8. promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano; por isto, 
será obrigatório para os Municípios com mais de vinte mil habitantes a elaboração 
de plano urbanístico (plano diretor); 

9. promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local; 

Além, deterá competência exclusiva: (a) em matéria administrativa, para ordenar sua 

Administração como melhor lhe parecer; (b) em matéria financeira, para organizar suas 

finanças, elaborar sua lei de diretrizes orçamentárias, sua lei orçamentária anual e sua lei do 

plano plurianual; (c) para instituir seus tributos nos termos dos arts. 145 e 156 da 

Constituição Federal.  

6.4 - GOVERNO  MUNICIPAL. 

O governo municipal é constituído pelo Poder Executivo, exercido pelo Prefeito, e pelo 

Poder Legislativo, exercido pela Câmara Municipal. Os municípios não têm Poder 

Judiciário. Portanto, Legislação e Administração constituem as funções fundamentais que 

integram a competência municipal. A primeira exercida pela Câmara Municipal, composta 

de Vereadores representantes dos munícipes; já a segunda compreende as atribuições do 

Prefeito. 

6.4.1 – PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL. 

O Prefeito é o chefe do Poder Executivo e chefe da administração local. Cabe a Lei 

Orgânica de cada Município discriminar as funções do Prefeito. Ao chefe do executivo 

municipal competem funções de governo e funções administrativas. As primeiras 

compreendem funções políticas: podem ser citadas a representação do Município, direção 

geral dos negócios municipais, relações com outras autoridades, entre outras. Podem 

também ser relacionadas funções de co-legislação, isto é, sancionar, promulgar e fazer 
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publicar as leis, vetar projetos de lei, enviar mensagens à Câmara sobre a situação do 

Município; e as funções executivas stricto sensu, como a fixação de diretrizes do governo 

municipal, o planejamento da administração local, a direção dos negócios municipais etc.  

No que toca às funções administrativas destacam-se a execução das leis, de sorte a por em 

funcionamento a máquina administrativa, a nomeação e exoneração de seus auxiliares, o 

provimento de cargos públicos municipais, a expedição de atos referentes à vida funcional 

dos servidores locais, a arrecadação e guarda das rendas municipais, a gestão do patrimônio 

e bens municipais etc. 

Ao Vice-Prefeito cabe substituir o Prefeito no caso de impedimentos ocasionais e sucedê-lo 

no caso de vacância. 

Prefeito e Vice-Prefeito são eleitos no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao 

término do mandato dos que devam suceder, para mandato de quatro anos, tomarão posse 

no dia 1º de janeiro do ano subseqüente, aplicadas as regras do art. 77 da Constituição 

Federal, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores, ou seja, nesses 

Municípios se observará o princípio da maioria absoluta.  

No caso dos municípios com menos de 200 mil eleitores, não será realizado segundo turno, 

sendo eleito majoritariamente para o executivo aqueles que alcançarem a maior quantidade 

de votos em um único turno. 

6.4.2 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 

A Câmara Municipal é o órgão do Poder Legislativo local. Deve, igualmente, ter as suas 

atribuições listadas pela lei orgânica do respectivo Município. 
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As funções da Câmara Municipal podem ser agrupadas em quatro grupos: 

 Função legislativa – exercida em conjunto com o Prefeito. No exercício dessa 

função a Câmara Municipal legisla a respeito de matérias de competência do 

Município. Por intermédio dela se estabelecem as leis municipais e, no âmbito 

local, se cumpre o princípio da legalidade a que está submetido à Administração. 

A lei orgânica do Município deverá enunciar as matérias de competência 

legislativa da Câmara. Deverá, igualmente, estabelecer o processo legislativo das 

leis em geral bem como o orçamento. 

 Função meramente deliberativa, com a qual a Câmara exerce atribuições de sua 

competência privativa que envolvam a prática de atos concretos, de resoluções 

referendárias, de aprovação, de autorização, de fixação de situações, de 

julgamento técnico, que independem de sanção do Prefeito, as quais também 

deverão ser indicadas pela lei orgânica própria; 

 Função fiscalizadora, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle 

externo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do Conselho ou 

Tribunal de Contas do Município, onde houver. As contas dos Municípios ficarão 

anualmente, durante sessenta dias, à disposição dos contribuintes para exame e 

apreciação e qualquer cidadão poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos 

da lei. Essa função se efetiva mediante vários mecanismos, como, por exemplo, 

pedido de informações ao Prefeito, convocação de auxiliares diretos deste, 

investigação mediante comissão especial de inquérito, tomada e julgamento das 

contas do Prefeito etc. 
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 Função julgadora, pela qual a Câmara exerce juízo político, quando lhe cabe 

julgar o Prefeito e os Vereadores por infrações político-administrativas.  

Composição: as Câmaras são compostas por Vereadores, cujo número será fixado pela 

Constituição do respectivo Estado, proporcionalmente à população do Município. O 

mandato do Vereador será de quatro anos.  

Inviolabilidade dos Vereadores: estabelecem-se expressamente a inviolabilidade dos 

Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na circunscrição 

do Município. Isto quer dizer que na circunscrição do Município o Vereador não comete 

crime de opinião. Não há, no entanto imunidade processual dos Vereadores em relação a 

outras infrações penais. Portanto, estará sujeito, se cometer crime, a processo, 

independentemente de autorização de sua Câmara.   

Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores (e Secretários Municipais) têm direitos à 

remuneração, em forma de subsídios, nos termos do art. 39 da Constituição Federal, que 

será fixada por lei de iniciativa da Câmara Municipal. 

7  RELAÇÃO LEGISLATIVO X EXECUTIVO, POLÍTICA E REPRESENTAÇÃO 

A representação garante à sociedade escolher por meio do voto seus representantes. Assim, 

o eleitor tem a oportunidade de optar pelo político que melhor representará seus ideais e 

interesses análogos.  

A produção legislativa, por seu turno, é influenciada pela presença de inúmeros atores 

(Stakeholders) que, exercem uma influência direta e indireta sobre os decisores das 

políticas públicas nos governos. 
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Estes indivíduos constituem uma burocracia pública cujo papel desempenhado está 

diretamente ligado à gerência das atividades desempenhadas no âmbito do Estado. Assim, 

são considerados atores relevantes na participação durante o processo de formulação e 

implementação de políticas públicas e, também, dos seus interesses pessoais. 

Entretanto, argumenta Schumpeter (1984) que, no bojo dos poderes políticos, uma 

burocracia que atue de acordo com uma lógica própria, visando seus próprios interesses, é 

determinante para o entender o papel dos poderes e das instituições bem como o padrão de 

institucionalização destas. 

Estas estruturas institucionais, de acordo com Mainwaring (2001) incitam os legisladores 

no acolhimento dos interesses dos atores políticos. Incentivam estes atores políticos quanto 

a se tornarem mais sensíveis aos variados e distintos problemas e oportunidades. Tal 

sensibilidade é materializada pelas escolhas às quais são submetidos os atores políticos 

inseridos neste processo. 

Mainwaring (2001) e Monteiro (1997), concordam, portanto, que a política pode ser vista 

como um jogo racional, o jogo das escolhas públicas onde a estratégia dos atores 

determinará a execução das políticas públicas.  

Assim como a burocracia citada por Schumpeter atuante numa lógica própria, os partidos 

políticos - entendidos aqui como maximizadores de utilidade representada pelas conquistas 

em épocas de eleição, tendem a atuar na implementação de políticas que atendam às 

demandas sociais. A avaliação das escolhas quanto à melhor política, é determinante para a 

imagem que o eleitor formará destas instituições representativas.  
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Portanto, concluem os autores, o jogo é jogado segundo a lógica de maximizar resultados 

positivos, onde os representantes, maximizadores dos seus interesses, procurarão, sempre 

que possível, basear suas escolhas numa racionalidade que lhe permita alcançar e manter 

suas pretensões.  

Porém, no caso dos partidos políticos, a volatilidade verificada contribui para uma baixa 

institucionalização da política, que reflete um sentimento compartilhado atualmente no 

Brasil. Tal situação, fruto de excessivas trocas de partidos pelos políticos, alianças que não 

obedecem a ligações ideológicas firmes e a presença de um forte personalismo na política, 

concorrem para o esgarçamento das bases institucionais da política.  

7.1  ESCOLHA PÚBLICA OU RACIONAL 

“A preferência das Elites políticas por partidos “frouxos” é um dos fatores que mais têm 

contribuído para a baixa institucionalização do sistema partidário no Brasil pós-1985” 

(MAINWARING, 2001:295)”. 

Para Mainwaring (2001) as instituições mais importantes para se compreender o sistema 

partidário brasileiro são: “um presidencialismo com Executivo forte e vigoroso 

federalismo, um sistema eleitoral permissivo, regras que favorecem a partidos 

descentralizados e de organização maleável”. Normalmente, mesmo sendo dissolvidas 

certas regras, conservam-se os interesses das elites. 

“As regras eleitorais incentivam os políticos a estruturarem suas ações e a lógica do seu 

comportamento” (MAINWARING, 2001:301). 
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Os políticos, como apontado por Monteiro (1997) e Mainwaring (2001) buscam 

deliberadamente alguns objetivos, incluindo a ascensão e manutenção no poder. No entanto 

devem agir segundo regras institucionais que normatizam suas ações.  

Além dos políticos, participam do jogo outros atores, como apontado por Monteiro (1997): 

• Os burocratas: numa relação de monopólio bilateral com a legislatura 

patrocinadora; 

• O presidente da República, sob cuja autoridade opera a burocracia 

governamental; 

• Os juízes, que fazem a revisão das decisões da legislatura e da burocracia; 

• Os grupos de interesse especiais, como identificados nas ações dos cidadãos 

no processo político, exclusive o uso do voto; 

• Os cidadãos, no papel de eleitores da representação legislativa e do 

presidente da República. 

Essa assertiva baseia-se na teoria da escolha racional aplicada à política, um jogo onde os 

atores participantes, a partir de regras constitucionais, elaborarão suas estratégias com o 

propósito, cada qual, de atingir seus respectivos objetivos. 

Para Monteiro a racionalidade dos políticos é, em última instância, a maximização do voto. 

O burocrata, prossegue o autor, visa maximizar seu poder discricionário na alocação de 

recursos orçamentários. Já os juízes, dada a sua inerente desvinculação partidária e 

vitaliciedade do cargo que ocupam, participam do jogo com uma motivação essencialmente 

ideológica. Detém o poder de veto ex post determinando o nível de reversão estabelecido 
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pelos poderes legislativo e executivo. Os grupos de interesse procuram resultados 

exclusivos de uma decisão política, buscando consolidar maiores ganhos possíveis. Por fim, 

o cidadão, cuja participação no jogo do governo representativo é definida basicamente  pelo 

uso do voto. Exerce sua racionalidade por meio da minimização da coerção, considerando 

os impactos que irão surtir sobre si próprio. (MONTEIRO, 1997:23-37) 

Prossegue Monteiro (1997:37) 

 “A estabilidade que decorre da interação dos diversos conjuntos de regras que vigoram no 
jogo torna difícil perturbar o status quo, ainda que as preferências dos participantes do jogo 
possam se modificar”.  

Dessa maneira, a expectativa dos diferentes atores se viabiliza, pois segundo Monteiro 

(1997), dada ordem constitucional vai proporcionar que as escolhas públicas se dêem em 

torno de um equilíbrio e que, conseqüentemente, satisfaça a uma grande parcela da 

sociedade suficientemente grande capaz de não se deixar pressionar por coalizões 

contrarias majoritárias. 

“De todo modo, a falta de instituições claras e firmes impede que a autoridade exercida 

pelo governo seja confiável, consistente, uniforme, previsível e duradoura.” (MONTEIRO, 

1997:38). As instituições representativas definem os limites dentro dos quais a sociedade 

aceita que o governo atue e assim aceita o nível de coerção que determinará as políticas 

públicas, complementa Monteiro (1997). 

Há, todavia, de acordo com Monteiro (1997) “(...) certas características institucionais nas 

escolhas públicas que tiram das coalizões majoritárias simples o poder de implementar suas 

políticas mais preferidas”. O autor afirma que um caso típico está no legislativo, onde uma 

comissão composta por um número representativo dos legisladores definirá o que entrará na 
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agenda de votação e num segundo momento, aí sim, o plenário, composto pela 

integralidade de seus membros, votará a pauta escolhida observando a regra da maioria. 

7.2  SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO 

Há autores, como Sartori (1983:345), que afirmam ser o multipartidarismo composto por 

mais de cinco partidos extremamente fragmentado e que o excesso de partidos pequenos 

trazem muito mais problemas do que soluções para os governos, tornando, assim, a 

governança uma tarefa mais complicada. 

Para Mainwaring (2001) apud Sartori, os sistemas partidários democráticos devem ser 

comparados sob dois eixos principais: o primeiro está relacionado ao número de partidos e 

o segundo ao grau de polarização ideológica. O autor verifica também a presença de uma 

terceira onda, incluindo mais um eixo que é o grau de institucionalização.  

O sistema partidário brasileiro é caracterizado por sua complexidade não favorecendo, na 

opinião de Mainwaring (2001), a governos de coalizão. Os interesses presentes e as 

posições ideológicas estão mais fortemente concentradas na individualidade do que num 

pensamento conjunto, coletivo e comum. 

A conseqüência, percebida por uma parcela da população, remete a numa baixa 

institucionalização do sistema partidário brasileiro, cada vez mais desacreditado, como dito 

por Lamounier e Meneguello, 1986 in (Mainwaring, 2001), fruto, principalmente, de uma 

fragilidade partidária verificada no sistema, representadas por excessivas trocas de partidos, 

nem sempre respeitando a uma polarização ideológica; alianças partidárias com fins 

eminentemente eleitorais, não respeitando a nenhum critério ideológico ou histórico e que, 

portanto,  terminam por confundir a percepção do eleitor. 
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 O que se percebe é uma busca incessante pelo poder a qualquer custo, como apontado por 

Monteiro (1998). 

Desta forma, cabe ao chefe do Executivo, identificar e buscar corrigir as falhas do sistema 

que podem comprometer a governança em sua gestão e atuar no sentido de eliminá-las 

Considerando que as mensagens do executivo dependem de aprovação do legislativo para 

que se tornem leis, uma ingerência nas relações com o parlamento pode custar ao executivo 

a não aprovação de determinada matéria e levar o governo à paralisia.  

Porém, dados levantados por Figueiredo e Limongi (2001) indicam que seria improvável 

que algum parlamentar fizesse uso de uma única estratégia dominante, agindo de modo 

irresponsável para não cooperar com o Executivo, a fim de prejudicar a governança. 

Considerando que o interesse público é que está em jogo, não haveria político que 

colocasse em risco a perda de uma eleição no futuro ou simplesmente que colocasse em 

jogo todo o seu capital político em função de uma atitude irresponsável. 

Existem inúmeros mecanismos adotados pelo Executivo para fazer com que os 

parlamentares se unam à base do governo, dentre as quais, se destaca:  a atuação dos líderes 

junto às bancadas dos partidos e aos próprios parlamentares; o controle da agenda, que é 

exercido pelo Executivo e o poder de veto que diminui as tentativas de ações individuais. 

Um outro recurso muito utilizado pelo Executivo, prerrogativa essa concedida após a 

promulgação da Constituição de 1988, é a edição de medidas provisórias, atribuição 

exclusivamente conferida ao chefe do Executivo federal. Entretanto, no plano municipal 

esta não é uma prerrogativa que cabe ao prefeito, que pode encaminhar mensagens, com 

urgência ou não, mas que no período de apreciação, podem ser emendadas. 
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Verificando estudo realizado por Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (2001) pode se 

constatar que grande maioria dos políticos, dentro do quadro federal, vota de maneira 

disciplinada com o governo. Este, portanto, não encontra muita dificuldade para aprovar 

seus projetos nas votações no congresso. 

 Torres (2002) complementa e afirma que a grande quantidade de emendas negociadas 

durante o período de governo do ex-presidente Fernando Henrique, entre os anos de 1994 e 

2002, são a constatação de que o grande número de partidos não inviabiliza o 

funcionamento da democracia e nem retira a legitimidade do sistema partidário. Dessa 

maneira, o que se pode observar é que o Poder Executivo tem conquistado sustentação 

necessária à governabilidade. Entretanto, tal constatação poderia refutar tese de que o 

sistema partidário é pouco institucionalizado e fragmentado. 

Torre (2002) aponta que o sistema partidário brasileiro não tem comprometido a 

legitimidade, autonomia, operacionalidade e complexidade da democracia. Prossegue 

afirmando que o que garante a governança são os acordos firmados entre os partidos a 

partir da relação Executivo e Legislativo.  

Mas, todavia, o autor não nega que o sistema partidário seja altamente fragmentado e que, 

portanto, nenhum deles é capaz de formar maioria absoluta no congresso, tornando 

necessária à construção de coalizões para garantir maioria ao governo na câmara e 

conseqüente aprovação das medidas encaminhadas. 
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Assim, são comuns os sistemas de coalizão partidária, como apontam FIGUEIREDO e 

LIMONGI (2001:13). 

“(...) o sistema político brasileiro não opera de forma muito diferente dos regimes 
parlamentaristas. Os presidentes formam o governo da mesma forma que os primeiros-
ministros em sistemas multipartidários, isto é, distribuem ministérios aos partidos e 
formam assim uma coalizão que deve assegurar os votos necessários no legislativo”. 

Sendo assim, um governo de coalizão é aquele no qual a participação de outros partidos 

assumindo funções executivas de responsabilidade irá contribuir para garantir apoio às 

votações e conseqüentemente, a governança. O mesmo, pode ser constatado nos demais 

entes federativos, cujo sistema reproduz aquilo que ocorre na União. 

Em democracias pluralistas, onde a gestão do Estado é realizada por mais de um partido 

com ideologias distintas, faz-se necessário a negociação por meio de trocas, como ocorrem 

nos sistemas parlamentaristas. Estas, entretanto, nem sempre respeitando características de 

accountability.  

Os partidos que participam do governo definem seu voto e encaminham aos líderes que 

garantirão vitória do governo no plenário, tanto nas votações simbólicas como nas 

nominais. Nesse particular, a alta disciplina partidária foi constatada na análise das 

votações realizadas no congresso durante o período que compreende a realização da 

pesquisa de Figueiredo e Limongi (2001).  

A identificação de matérias de iniciativa do Executivo servem como indicativo para avaliar 

o desempenho da coalizão no governo. Para Figueiredo e Limongi (2001) tal coalizão 

garante a vitória do governo na grande maioria das votações relativas à sua agenda. 
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Esta boa relação entre os poderes, garantindo, portanto, ao governo, aprovação em larga 

maioria dos projetos enviados ao congresso, é fruto de negociações costuradas no interior 

das relações de poder. Estas trocas baseiam-se na liberação de emendas dos parlamentares, 

nomeação para funções de confiança no executivo e no atendimento de outros interesses 

particularistas. 

Conquanto esta seja a realidade da câmara dos deputados, fica evidente que há um bom 

funcionamento daquela instituição, embora, às custas de práticas fisiológicas e clientelistas. 

Esta constatação identificada por Figueiredo e Limongi (2001) apenas confirma que o país 

não atravessa um momento de ingovernabilidade e que tem instituições sólidas e 

funcionando. Ressaltam, porém, que a deficiência pode estar contida no modelo de 

democracia aqui presente, que parece ainda estar distante do ideal. 

7.3 ACCOUNTABILITY 

Accountability é um termo de habitual uso no vocabulário acadêmico e político, todavia, 

ainda é desconhecida uma palavra em português que possa traduzi-la mantendo fielmente 

sua identidade e significado. 

De acordo com Campos (1990) accountability não trata de desenvolvimento organizacional ou 

de reforma administrativa, mesmo estando incluída no bojo destas, mas sim da criação de 

mecanismos de controle burocrático que se mostrem  suficientes para tornar efetiva 

responsabilidade dos agentes públicos.  

Prossegue apontando que o relacionamento da administração pública com seu público, no 

Brasil, já aponta a ausência do que se pode denominar accountability. A administração 

pública vem sendo rechaçada por comportamentos tais como a falta de zelo pelo bem e pelo 
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dinheiro públicos, pela concessão de favorecimentos clientelistas e desperdício de recursos, 

dentre outros. 

Para Jonathan B. Justice (in Campos, 1990) accountability e responsabilidade são 

complementares, estão interligados, mas são diferentes nas suas origens, representando o 

dilema do serviço público.  

De acordo com Volker (1996 in Fleury, 2001:31) accountability requer medidas de 

desempenho, por meio de: 

• Clara definição dos objetivos para políticas e programas; 

• Estabelecimento de programas estruturados de forma a relacionar gastos com 

objetivos; 

• Monitoramento do desempenho em relação ao objetivo; 

• Rendição de contas ao ministro, parlamento e à sociedade com base no 

desempenho; 

• Avaliação sistemática e regular de todos os programas. 

Accountability representa um relatório, uma explicação do cumprimento de tarefas, cuja 

expectativa é a eficiência, eficácia e a utilidade econômica. Responsabilidade representa 

um código de conduta moral aceito em uma determinada comunidade, cuja expectativa 

corresponde a valores normativos morais. Ou seja, em responsabilidade, a conduta de um 

agente continua sendo avaliada por parâmetros de expectativa, mas não expectativa de 
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eficiência e sim de valores morais que por sua vez, estão sujeitos a uma evolução cultural. 

Corroborando Frederich Mosher (1990) apud Campos, enfatiza que: 

“Enquanto a responsabilidade subjetiva vem de dentro da pessoa, a accountability, sendo 
uma responsabilidade objetiva, acarreta a responsabilidade de uma pessoa ou organização 
perante a uma outra pessoa, foi de si mesma, por alguma coisa ou por algum tipo de 
desempenho”. (CAMPOS, 1990:8). 

Essas reflexões conduzem a autora a interpretar que há uma ligação estreita entre a 

democracia e a accountability. Então, quanto mais democrática uma nação e quanto maior 

o tempo em que essa nação esteja em processo democrático, tanto maior será o interesse de 

todos pela accountability.  

No entanto, Fleury (2001) ressalva que accountability ou rendição de contas, pode se dar 

num caráter multidimensional, ou seja, pode-se render contas para cima, ou seja, num 

contexto hierárquico, a um superior. Pode-se também render contas aos pares, pessoas com 

quem se relaciona dentro de uma mesma linha hierárquica. Para baixo, ou seja, para quem 

será influenciado pelas decisões, mas não participa diretamente. A accountability para 

baixo denota uma característica de “democracia participativa”. Por fim, existe aquela que se 

baseia no mercado, ou seja, direito dos consumidores. 

Esses avanços democráticos estão relacionados com a igualdade, dignidade humana, 

participação e representatividade. Enfim, uma nação onde não há resquícios de regimes 

ditatoriais e autoritários estaria mais próxima desse conceito.  

Numa democracia, para Campos, (1990) o que determina o exercício da accountability é a 

qualidade das relações entre governo e sociedade, por meio dos cidadãos e entre burocracia 

e clientelas.  
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Tais relações estão diretamente ligadas à participação do indivíduo não simplesmente como 

um eleitor, mas também como cidadão que exerce seu papel na sociedade e participa 

ativamente das decisões do governo e das atividades que vem sendo praticadas por seus 

legisladores, cobrando desses e velando por seus direitos. 

No entendimento de Campos (1990), o conceito de accountability salienta com veemência 

os mecanismos de controle formal gerado no interior da burocracia e as relacionadas ao 

povo, que age diretamente na cobrança de seus direitos e, sobretudo nas ações 

governamentais que visam em primeira instância, o interesse público. 

Portanto, pode ser entendido para os fins que este estudo busca, como uma prestação social 

de contas à sociedade que envolve comprometimento, participação, ética e transparência e 

responsabilidade. 

8  CONSIDERAÇÕES  ADICIONAIS. 

A Carta Constitucional de 1988 instituiu nova repartição de carga tributária, que provocou 

significativo ganho para os Municípios. De acordo com Andrade (2004:214) “somadas as 

receitas tributárias próprias dos municípios às transferências constitucionais, a participação 

deste no bolo tributário cresceu de 10,8%, em 1988, para 16,9% em 2000. 

Para os municípios a receita tributária própria constitui a fonte de recursos com que contam 

para investimentos e para o financiamento de gastos de capital. Essas arrecadações diretas, 

com exceção das grandes cidades e capitais, é inferior às transferências constitucionais que 

recebem da União ou dos estados. 
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Complementando, Oliveira (2006:4) ressalva que o sistema tributário brasileiro está na 

contramão do que é adotado modernamente por outros países. Seja pelo fato de aumentar a 

concentração de renda, uma vez que age inibindo a “expansão do mercado interno ao 

gravar, com maior ônus, as camadas da sociedade de menor renda”; estimular conflitos 

federativos provocados pela “guerra-fiscal” entre os estados, controladores do ICMS 

(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e, finalmente porquê: 

"(...) preserva um sistema distorcido de partilha de recursos entre os entes da federação 
que mais contribui para aumentar do que para reduzir as desigualdades verticais e 
horizontais entre eles existentes no tocante à sua capacidade de gasto orçamentário”. 
Oliveira (2006:4) 

Menciona, Andrade (2004:216) que “nos últimos oito anos houve um vasto processo de 

descentralização da implementação das políticas públicas...”. 

Entretanto, por resultado dessa descentralização, percebe Andrade (2004) que o cidadão das 

pequenas cidades começa a descobrir que possui direitos para reivindicar. Há mais 

informação e participação por parte dos munícipes, que passaram a ter assento em 

conselhos municipais de saúde e outros organismos instituídos para supervisionar a 

implementação de políticas sociais.  

Por outro lado, historicamente acostumados a não respeitar limites de gastos, os prefeitos 

vêm fazendo um severo aprendizado de austeridade e responsabilidade, decorrentes dos 

preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O temor de punições, as pressões das 

populações, das Câmaras Municipais têm contribuído para o avanço qualitativo na gestão 

orçamentária dos municípios.  

Parece não haver dúvidas, embora melhoria significativa na repartição do bolo tributário 

com aumento do poder público municipal, ainda há muito que se mudar e avançar até que 
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alcancemos o status das mais modernas economias mundiais e possamos retomar um 

crescimento vertiginoso no país. 

Paralelamente, a descentralização da operacionalização de políticas públicas, ocorridas a 

partir do processo de redemocratização e a construção/consolidação da democracia entre os 

brasileiros, com crescentes níveis de participação política no âmbito local (por conta de 

organizações e associações de toda a natureza) estão promovendo um sensível avanço na 

política municipal. “Isto não quer dizer que a tendência ao governismo tenha sido riscada 

do mapa político do país” (Andrade, 2004:217). 

Tocqueville e Victor Nunes Leal, em momentos históricos diferenciados, lembra (Andrade, 

2004) mencionavam que a vitalidade e a autonomia da vida associativa das pequenas 

comunas eram condição essencial para a democracia. Parte dessas condições, embora o 

passado coronelista ainda possa ser percebido em pequenas localidades, começa a ser 

percebida. Estaria em curso uma nova dinâmica, que poderia dar frutos positivos para o 

Brasil. 

Este capítulo contou a história de como se formou e evoluiu o poder no Brasil do período 

colonial até os dias atuais, discorrendo sobre características do Poder local na colônia, 

império e república mostrando como as riquezas e o poder sempre elitizados, atenderam 

mais a interesses particulares do que aos da população. Os reflexos, por sua vez, são os 

comportamentos tais como o clientelismo e o patrimonialismo que, enraizados, 

constituem parte da cultura política brasileira e sobreviveu a todos esses anos. 
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Ao fim, o capítulo discutiu a questão tributária e o dilema da repartição da arrecadação 

entre os membros da federação, determinada pela carta de 1988. Apresentou as 

dificuldades enfrentadas pelos municípios frente aos demais entes federativos e o 

funcionamento do sistema partidário brasileiro e suas nuances. 

Tratou da importância da relação entre os poderes Executivo e Legislativo, no sentido de  

compreender o atual quadro político e social em que o país se encontra e desvendar seus 

pontos fortes e suas fraquezas. 

Portanto, este capítulo servirá de subsídio fundamental à analise dos dados coletados 

junto à câmara legislativa do município de Niterói, para efeito de comparação e 

confecção do estudo proposto, subsidiando a análise e o alcance dos resultados que virão. 
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Capítulo II – ESTUDO DE CASO 

Este capítulo descreverá a metodologia adotada para a confecção do estudo de caso 

realizado na câmara municipal de Niterói. 

Serão apresentados todos os dados coletados e que permitiram construir uma “fotografia” 

da câmara, cujas principais atribuições, funcionamento, representações e a relação desta 

com o poder executivo local e com a sociedade, serão tratados para posterior análise. 

As informações obtidas a partir da coleta de dados, constituem parte fundamental da 

investigação realizada no campo, uma vez que exprime a realidade segundo seus 

vereadores, que neste estudo, são as unidades de análise. 

Portanto, serão apresentados os instrumentos empregados para a realização da pesquisa e os 

processos seguidos, não desprezando as justificativas que se referem às limitações da 

metodologia adotada para o desenvolvimento do estudo. 

1. O ESTUDO DE CASO NA CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI 

Esta dissertação buscou identificar, descrever e analisar, o modelo de gestão em vigor na 

câmara legislativa de Niterói para averiguar a governança presente na administração 

pública municipal. Assumindo uma visão administrativa, buscou-se verificar a capacidade 

da governança ser influenciada por reforços nas competências de gestão. 
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Para tanto, a pesquisa seguiu uma linha metodológica descritiva, tendo sido analisados, 

fatos já ocorridos sem que estes pudessem sofrer qualquer influência por parte do 

investigador.  

Os meios subsidiários à realização deste estudo foram: a pesquisa bibliográfica, com 

consulta a dissertações, teses, artigos e revistas científicas; pesquisa documental, onde se 

buscou evidencias científicas do objeto investigado, aplicado em outros planos e 

dimensões.  

Considerando as instituições públicas do município de Niterói, seria demasiado pretensioso 

avaliá-las em tempo hábil. Como alternativa, determinou-se como amostra a câmara 

municipal de Niterói, ainda que segmentada por dimensões, para a realização do estudo de 

caso. 

A opção pela amostra, é justificada pela necessidade de garantir o mínimo possível de 

interferências externas ao escopo do estudo na fase da coleta de dados e, por sua vez, 

reduzir o risco de distorções nas análises. 

Os dados foram coletados em documentos levantados junto à câmara municipal, tais como 

a Lei Orgânica do município, a Constituição Federal da Republica e o Regimento Interno 

da câmara, além das entrevistas realizadas.  

As entrevistas realizadas, todas semi-estruturadas, foram realizadas com sete vereadores 

dos nove então presentes durante o período de recesso legislativo da câmara. Cabe ressaltar 

que, atualmente, a câmara municipal de Niterói é composta por dezoito vereadores, mas 
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que no período da realização da pesquisa de campo, apenas nove estavam presentes no 

município. 

Dessa forma, o estudo foi desenvolvido a partir da escolha de uma dimensão e nesta, 

escolheu-se uma unidade de análise, a partir da qual se desenvolveu todo os estudo. 

O quadro 1 mostra então, que na dimensão política foi escolhido como unidade de análise, 

o vereador, onde trabalhou-se três categorias a ele diretamente relacionadas, que são o 

perfil sócio-econômico, o perfil profissional e político e a trajetória e vida pública do vereador. 

DIMENSÃO AGENTE CATEGORIA ATRIBUTO VARIÁVEL FONTES - 
QUESTIONÁRIO

Grau de instrução dos pais Q.2.1
Profissão dos pais Q.2.2
Municipio de residência Q.2.3
Renda atual Q.2.4
Outras fontes de renda Q.2.5
Formação Q.2.6
Profissão que exerce Q.2.7
Experiência profissional Q.2.10
Recrutamento de pessoal Q.2.16
Apresentou projetos de lei Q.2.17
Origem dos projetos conv. em lei Q.2.21
Consulta/assessoramento Q.2.22, Q.2.23
Decisão pelo voto Q.2.25, Q.2.
Como se iniciou na política Q.2.8, Q.2.9
Candidaturas Q.2.11
Mandato Q.2.12, Q.2.31,Q.2.35
Cargos de confiança assumidos Q.2.14
Assessoramentos prestados Q.2.15
Outros mandatos eletivos(sind.) Q.2.13
Presidência de Mesa Q.2.18
Presidência de sessão Q.2.18
Presidência da Câmara Q.2.18
Liderança no Partido Q.2.19
Liderança no Governo Q.2.19
Participação em comissões Q.2.20

Q.2.25
Q.2.24

Formação de agenda Q.2.26
Fidelidade partidária Q.2.10, Q.2.34
Coalizões Q.2.27
Relação com o Executivo Q.2.29, Q.2.30
Acordos entre lideres Q.2.28
Relação com atores da Soc.Civil Q.2.32, Q.2.33
Comunicação c/ a sociedade Q.2.36, Q.2.37
Atendimento à população Q.2.38, Q.2.39, Q.2.40

Quadro 1: Diagnóstico segmentado pela Dimensão, agente, categoria, atributo e variável

Perfil profissional 
e político

Po
lít

ic
a

Ve
re

ad
or

Origem social

Situação Atual

Perfil sócio-
econômico

Procedimentos

Qualificação

Importância do Estado e do 
Poder Local

Trajetória e vida 
pública

Funcionamento da 
Câmara

Trajetoria e Experiência 
politica

Fonte: construção própria do autor 
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O perfil sócio-econômico permitiu conhecer a origem social de cada vereador e a situação 

atual em que se encontram. Entende-se por origem social, os indicadores que diagnosticam 

o grau de instrução dos pais e profissão por eles exercida. Quanto à situação atual, 

verificou-se a renda percebida por cada um dos vereadores e a existência de fonte 

alternativa de renda, bem como tempo de residência no município. Estas informações 

permitem inferir sobre o perfil sócio-econômico original e atual de cada um dos vereadores. 

No perfil profissional e político, buscou-se conhecer a qualificação profissional de cada um 

dos entrevistados e os procedimentos que adotam na câmara enquanto vereadores. A 

qualificação, neste estudo, foi interpretada a partir da formação profissional do entrevistado 

e o tempo de dedicação à atividade. Para avaliar os procedimentos, foi necessário 

identificar como o vereador recruta pessoal para trabalhar no seu gabinete, entender como 

forma sua concepção para votar determinada matéria, a quem costuma consultar quando 

não detém conhecimento suficiente sobre a matéria que está na pauta e pela avaliação dos 

projetos apresentados bem como sua origem, se do legislativo ou do executivo. 

A terceira e última categoria de análise, diz respeito à trajetória e vida pública do vereador. 

Ela pode ser entendida pela trajetória experiência política do vereador e pelo 

funcionamento da câmara.  

A trajetória e vida pública foi conhecida pela investigação de como foram as origens de 

cada um deles na política, o número de candidaturas e mandatos exercidos, mesmo que 

fossem em entidades de representação. Avaliou-se também, pelo histórico de 

assessoramentos prestados, presidências no âmbito da função legislativa e lideranças, a 



 107

participação em comissões permanentes e a visão que cada um deles têm do papel do 

Estado, como um ente abstrato, na sociedade. 

O funcionamento da câmara foi diagnosticado pela formação de agenda, a avaliação da 

fidelidade partidária na câmara, a construção das coalizões. Também foi avaliado o 

processo de negociação de acordos internos entre os líderes, a relação entre os poderes 

legislativo e executivo e a relação com a sociedade civil, sendo esta última, buscando 

identificar os canais de comunicação entre a câmara e a sociedade e o modo como são 

atendidas as demandas sociais. 

A partir desta metodologia foi possível construir um diagnóstico da atual gestão da câmara 

permitindo imprimir maior agilidade e precisão na coleta dos dados e, mais adiante, 

proceder à avaliação segundo variáveis constantes no quadro 2, que representa um quadro 

analítico da governança. 

Este quadro foi uma construção própria do trabalho, mas, no entanto, concebido com base 

em texto de Munevar (2002), onde a autora define governança e trata dos instrumentos de 

análise desta. 
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Quadro 2: Quadro Analítico da Governança  

Nível Variável Descrição Sumária Indicadores 
Participação de uma multiplicidade de atores no processo de 
planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas 
Liberdade de imprensa e comunicação coma população local 
Audiências Públicas 

Participação 

Capacidade do cidadão participar do 
processo decisivo por meio de 
instituições legítimas garantida por 
direito de liberdade de expressão. Igualdade de representação e direito de associação 

Inclusão social e atendimento aos mais necessitados 
Acesso a serviços básicos  
Representação para as mulheres 
Taxas de desempenho 

Equidade 
Acesso a termos de igualdade de 
oportunidades que garantam melhor 
condições de vida a todos 

Índices de pobreza 
Regularidade nas transações fiscais e cumprimento dos requisitos 
legais e normas administrativas 
Transparência sobre tramitação de projetos, processos e recursos 
Sistema de comunicação claro 
Garantia de delegação de autoridade 

Prestação de contas 
Prestar contas à população que delegou o 
poder a um representante de suas ações 
no interesse público. 

Garantia de atendimento às reclamações 
Uso racional dos recursos 
Mecanismos de medição de desempenho 
Aumento dos benefícios sociais 

Pr
im

ár
ia

s 

Eficiência 
Resultado do emprego de recursos nas 
políticas com máximo zelo pelo 
patrimônio e recurso público. Medição do nível de satisfação da população 

Mecanismos de comunicação com a sociedade 
Mecanismos de incentivo à participação da sociedade, tais como 
audiências públicas 
Mecanismos de avaliação das políticas 
Capacidade de responder rapidamente e com clareza às queixas e 
reclamações  

Capacidade de 
Resposta 

Capacidade de atender às demandas da 
população com equidade e eficiência 

Disponibilidade de informações que permitam a participação 
popular 
Rotinas e procedimentos burocráticos orientados para o serviço 
Geração de medidas empreendedoras 
Adoção de técnicas e conceitos novos para solução de problemas 
não resolvidos 

Inovação 
Administrativa 

Uma sub-variável da eficiência. Modelos 
de gestão e tomada de decisão 
implementados por governos locais cujo 
fim está ligado à utilização racional dos 
recursos públicos com maior eficiência, 
eficácia e efetividade. 

Aplicação de novas técnicas de gerencia 

Políticas que incentivam a participação do setor privado na 
consecução das políticas 
Presença do setor privado na busca constante de implementar um 
incremento de eficiência no setor público 
Parceria na formulação, financiamento e consecução de projetos 
públicos 

Parcerias Público-
Privadas 

Capacidade do governo se associar ao 
setor privado para a consecução de 
programas locais 

Terceirização de alguns serviços públicos 
Esforço na formação de acordos com outros governos locais 
Dialogo entre os poderes municipais Interação Estado-

Cidadãos-Terceiro 
setor 

Se refere à ampliação do diálogo com 
diversos setores da sociedade para a 
consecução das melhores estratégias de 
ação e se insere na variável de 
participação. 

Projetos de iniciativa de todos os membros da sociedade, dentre os 
quais, governo, ong´s, voluntários, etc. 

Delegação de responsabilidades 
Sistema de avaliação com retroalimentação da informação 
transmitida. 
Autonomia dos grupos que receberam delegação para desempenho 
de tarefas 

Administração 
Descentralizada 

capacidade de dividir atribuições e 
delegar responsabilidades no campo da 
gestão das políticas e ações. Insere-se no 
campo da eficiência. 

Consistência entre a estrutura hierárquica e os grupos delegados 
Extensão das redes intragovernamentais 
Extensão das redes intralocais e regionais 
Intercâmbio de cooperação tecnológica 
Promoção de interesses e agenda comum 

Criação de Redes 
Capacidade do governo negociar acordos 
de cooperação mútua com outros 
governos e com entidades 

Intercâmbio de aprendizagem, capacitação e treinamento 
Políticas de incentivo e melhora do RH 
Programa de recrutamento baseado no mérito 
Existência de programas oficiais de treinamento  

Se
cu

nd
ár

ia
s 

Desenvolvimento de 
RH 

Empreender de treinamento e motivação 
dos recursos humanos para promover a 
eficiência e orientação para o serviço 
público. Plano de Cargos e salários adequados 

Fonte: construção própria do autor baseado no texto de Munevar, 2002. 
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O quadro que traz as variáveis de análise dos indicadores de governança foi construído de 

modo a servir de parâmetro de avaliação da governança. Para tanto, é subdividido em dois 

níveis de entendimento. O primeiro nível está relacionado às questões de ordem macro. 

Entende-se como macro as variáveis que abordam a questão da governança de um modo 

mais amplo, sem entrar em detalhes de gestão. São também chamadas de variáveis 

primárias. 

Das variáveis preferidas para avaliação de nível primário, destacam-se: a participação; a  

equidade; a prestação de contas e por fim, a eficiência. 

As variáveis secundárias, por sua vez, abordam a questão micro. Entende-se por micro, 

todas aquelas variáveis que se inserem nos detalhes da administração. Podem ser 

consideradas, também, sub-variáveis das primárias.  

Das variáveis preferidas para avaliação de nível secundário, destacam-se: a capacidade de 

resposta, que pode se inserir como sub-variável de prestação de contas; inovação 

administrativa como sub-variável de eficiência tal qual a variável que indica a existência de 

parcerias público-privadas; integração Estado-cidadão-terceiro setor pode se inserir em 

participação; administração descentralizada como sub-variável de eficiência e, por fim,  

criação de redes e desenvolvimento de RH.  

Enfim, seguindo a mesma metodologia adotada com as variáveis primárias, estas são 

subdivididas por indicadores e contribuem para a avaliação da governança local. 
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A construção dos quadros facilitou a análise dos dados, produzindo informações 

fundamentais que tornaram possível estudar a governança na câmara.  

O estudo admite, por seu turno, que os resultados encontrados podem não traduzir uma 

verdade absoluta. Admite também, a impossibilidade de se inferir a respeito de um 

comportamento que seja comum a todas as câmaras municipais do país.  

Todavia, mesmo com suas limitações, o diagnóstico realizado permite ser replicado em 

outras instituições públicas onde, as distintas realidades, poderão produzir resultados 

diferentes. 

Sabe-se, também, que os instrumentos adotados podem não traduzir a realidade exatamente 

como ela é, uma vez que as entrevistas contêm um viés e não havendo, portanto, garantias 

de que todos os entrevistados tenham sido absolutamente sinceros nas suas exposições. 

Porém, não há no momento, dispositivos mais eficazes para a realização de uma pesquisa 

do que os que foram utilizados. 

Outro fator de relevância é a isenção do pesquisador. É muito comum que a interpretação 

dos dados seja influenciada pela visão do pesquisador. Contudo, a partir dos dados 

levantados e analisados, a pesquisa tornar-se-á passível de outras interpretações e 

discussões que certamente contribuirão para estudos futuros. 
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2. UM RETRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI 

A câmara municipal de Niterói é a representação do poder da sociedade, como diz o 

artigo segundo da lei orgânica, “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente (...)”. 

Compõem a câmara, vereadores eleitos pelo sistema proporcional de voto para um 

mandato de quatro anos desde que tenha nacionalidade brasileira; esteja em pleno 

exercício dos direitos políticos; esteja alistado eleitoralmente; tenha domicilio eleitoral na 

circunscrição; se encontre filiado a um partido político e tenha pelo menos 18 anos de 

idade, como manda a lei orgânica do município. 

A câmara se reúne em sessões ordinárias, extraordinárias, e solenes, sempre públicas,  

segundo dispõe o Regimento Interno. O ano legislativo compreende o período que se 

inicia em 15 de fevereiro e termina em 31 de dezembro, respeitando os recessos  que 

ocorrem entre os dias 1º e 31 de julho e 15 de dezembro a 15 de fevereiro do ano 

subseqüente. Todavia, enquanto não tiver sido aprovada a lei orçamentária, o período 

legislativo não poderá ser interrompido. 

Das funções institucionais da câmara, como consta no anexo 9 desta dissertação, 

destacam-se a atividade legislativa e de fiscalização do Executivo. É também uma função 

institucional a elaboração da lei orgânica municipal e respectivas emendas, quando 

necessário. É também função da câmara exercer controle financeiro da administração local 
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e controle externo sendo vigilante aos negócios do Executivo. Cumpre também julgar 

quando necessário e contribuir para a gestão interna da instituição. 

Igualmente, segundo especificado  no anexo 9 deste trabalho, são órgãos da câmara 

municipal, a Mesa, o Plenário, as Comissões e o Colégio de líderes, cada qual assumindo 

papel no processo de gestão dos trabalhos realizados no interior da câmara. 

As sessões somente poderão ser abertas, quando contarem com a presença de, no mínimo, 

um terço dos membros da câmara, considerando-se presentes, aqueles que lá estiverem 

assinarem o livro de presença, até o início da ordem do dia e participarem dos trabalhos do 

plenário e das votações. 

2.1 UM DIAGNOSTICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI: PERFIL SOCIOECONÔMICO; 

PERFIL POLÍTICO E PROFISSIONAL; TRAJETÓRIA E VIDA PÚBLICA DOS VEREADORES. 

A partir da metodologia desenvolvida para consecução deste estudo, os resultados obtidos 

pelo diagnóstico realizado na dimensão política, permitiu desenhar o perfil da Câmara e 

dos Vereadores de Niterói para, a partir das constatações obtidas, analisar a governança 

daquela instituição segundo as variáveis e indicadores que se encontram no quadro 3, 

analítico da governança. 

Ao descrever os dados obtidos no atributo origem social, buscou-se verificar as origens de 

cada vereador. Conhecendo a história de vida de cada um bem como a atividade 

profissional exercida pelos pais e seu nível de instrução, percebe-se uma ascensão social. 
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Fonte: construção própria do autor 
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Cabe destacar, entretanto, que 2 (dois) dos 7 (sete) vereadores entrevistados, não nasceram 

na cidade de Niterói, embora tenham fixado residência no município há mais de cinco 

anos.  

O nível de instrução dos pais destes dois vereadores e de outros dois, encontra-se na 

primeira faixa de classificação, ou seja, mínimo. Os demais, por sua vez, são filhos de pais 

que se formaram e cursaram pós-graduação. Tal constatação realça que há uma divisão em 

dois blocos, ao se retratar as origens sociais dos vereadores. 

Mesmo considerando a semelhança no perfil sócio-econômico atual de todos os 

vereadores, quatro deles apresentam historio de uma origem familiar humilde e, apenas 

um, atualmente, percebe renda inferior à dos demais, que está na faixa dos R$ 5mil 

mensais. 

Todavia, a diferença na renda de um dos vereadores é fruto de compromisso assumido 

pelo próprio vereador junto ao partido no qual se encontra filiado, de doar parte estipulada 

de seu vencimento para um fundo do partido que lhe empresta legenda. Não tendo sido 

considerado na análise a renda total deles, que incluiria ganhos adicionais com 

desempenho de alguma atividade extra-câmara, tomou-se como referência para a análise 

apenas os valores declarados no exercício da legislatura. Mesmo sabendo que parte dos 

vereadores mantém atividades comerciais familiares, os valores provenientes destas 

atividades não foram tomados como referência neste estudo. 
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Com relação ao perfil profissional e político, destacam-se os vereadores “F” por sua 

formação ser básica / fundamental e o vereador “B” cuja formação é técnica. Ambos são 

proprietários de negócios familiares que gerenciam há mais de cinco anos, sendo portanto, 

até o momento em que assumiram o mandato de vereador, a única fonte de renda de suas 

famílias.  

Já os vereadores “A,C,D, E e G”, concluíram o ensino superior mas, apenas o vereador 

“E” dedica-se, atualmente, em paralelo à atividade legislatura, ao exercício da profissão. 

Dos demais, “A” se dedicou por período inferior a 5 (cinco) anos à profissão em que se 

formou e “D” nem chegou a exercer sua profissão. Os vereadores “C e G”, exerceram por 

período igual ou superior a 5 (cinco) anos, mas já abandonaram ou encontram-se 

aposentados no momento. 

Pode-se concluir, portanto, que a profissão não foi elemento fundamental para a eleição 

dos vereadores “A e D”, mas que pode guardar alguma relação com a eleição dos demais, 

como será mostrado mais adiante. 

Tem-se, neste momento, diagnosticada uma categoria sociológica no objeto do estudo, que 

é a figura do político profissional. Este, por sua vez, é assim considerado por exercer com 

exclusividade a atividade política.  

Há uma tendência, portanto, de que um indivíduo ao ingressar na vida política do 

município de Niterói, se eleito, venha a abandonar gradualmente as atividades 

desempenhadas em período anterior à eleição para se dedicar com exclusividade à 
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atividade política. Mesmo sabendo que os vereadores “B e F” ainda mantém seus 

negócios, cabe ressaltar que a maior parte do tempo, a gestão é feita por ente familiar, seja 

consangüíneo ou cônjuge.  

Com relação à contratação de pessoal para trabalhar nos gabinetes dos vereadores na 

câmara, os procedimentos adotados são semelhantes. Apenas o vereador “D” disse levar 

em consideração a capacidade técnica e a formação profissional ao decidir pela 

contratação de pessoal. Entretanto, foi possível constatar que alguns de seus colaboradores  

foram, também, membros da equipe de coordenação da campanha. 

Os vereadores “A,B,C, E, F e G” disseram que as principais características de um 

indivíduo que compõe um gabinete são a amizade e o trabalho político. Segundo estes 

vereadores, o gabinete é um local onde se devem ter pessoas da mais alta confiança e esta, 

se adquire com os anos de convívio e a dedicação para com os propósitos do político. 

Contudo, dois destes vereadores também contrataram para seus gabinetes, parentes de 

primeiro grau. Não entendem estar alimentando prática de nepotismo e sim privilegiando a 

competência dos entes e recompensando currículo comprovado de serviços prestados à 

política, ainda que para outros políticos no passado. 

Com relação à apresentação de projetos de lei, todos foram unânimes em dizer que 

apresentaram projetos, exceto o vereador “C”. Este assumiu que exerce com rigor a função 

institucional de fiscalização tanto das atividades do Legislativo quanto do Executivo, 

como prioridade. Mesmo assim, teve projeto de lei apresentado na legislatura de 2005. 
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Cabe destacar que, muitos projetos apresentados pelos vereadores são de baixa relevância 

para a sociedade no que diz respeito à formação de políticas públicas. Muitos destes 

projetos tratam de solicitações por troca de nomes de rua. Existem outros tantos, que nem 

a plenário chegam, pois tratam de matéria inconstitucional. Mas, considerando o que é 

contabilizado pelo vereador como atividade legislativa eficiente, o aspecto quantitativo 

assume maior relevância. 

Segundo os vereadores “B e E”, há uma predominância do Executivo quanto à iniciativa 

de envio de projetos à câmara. Os demais vereadores, por sua vez, discordam e apontam a 

câmara como agente de principal iniciativa legislativa. Contudo, admitem que o executivo 

tem prioridade e, mesmo tendo um volume menor de encaminhamentos à câmara, suas 

solicitações são avaliadas com um imediatismo que acaba por prejudicar os trabalhos 

internos e a aprovação dos projetos de iniciativa do próprio legislativo. 

Um elemento que denota insatisfação por parte dos vereadores é a demora na avaliação 

dos projetos encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com os 

vereadores entrevistados e insatisfeitos, os projetos ficam muito tempo sendo analisados, 

por serem acompanhados com forte rigor, como foi informado pelo presidente da 

Comissão. O motivo maior das queixas é porque o vereador que apresenta o projeto se 

prejudica em sua avaliação, pois o quantitativo de projetos de iniciativa do Legislativo 

votados em plenário fica reduzido e ele pode ser considerado ineficiente. 
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Normalmente, como observado, os projetos de maior relevância aprovados, assim 

entendidos aqueles que representam impacto mais direto na sociedade, são de iniciativa do 

executivo, por meio do envio de mensagens à Câmara.  

No que diz respeito a assessoramento e consulta feitas pelo vereador para votar uma 

matéria, foi possível observar uma divisão clara entre eles. Enquanto “B, D e F” 

consultam seus respectivos gabinetes, os vereadores “A, C e G” buscam auxílio em 

assessoria técnica especializada mas, somente se não souberem do que se trata a matéria. 

Apenas o vereador “E” relatou que vota segundo orientação exclusiva do poder executivo, 

obedecendo a uma fidelidade compromissada com o governo local. 

Porém, ao se avaliar o modo como o voto é concebido pelos vereadores, pode-se observar 

que, no discurso, a maior parte tem como primeira opção “o atendimento das demandas 

populares”, opinando diferentemente apenas os vereadores “C” que vota segundo sua 

ideologia, o vereador “E”, como já dito, segundo orientação do executivo e o vereador 

“A”, que vota segundo orientação partidária. 

Ao se levar em conta a segunda e terceira opções de cada um dos vereadores, pode se 

observar um comportamento semelhante do grupo “A,B,F e G” que votam segundo suas 

ideologias como segunda opção  os demais todos votam segundo orientação partidária, 

exceto o vereador “A” que vota segundo a satisfação das demandas populares apenas 

como terceira opção. Quem se distancia dos demais nesse caso é o vereador “C” pois em 

segunda opção vota segundo a satisfação das demandas populares e em terceira segundo 
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acordo com demais parlamentares, pois parafraseando o vereador, a câmara “é uma casa 

de acordos”. 

Uma contradição se mostra latente, admite-se, uma vez que ao tratar da trajetória política, 

a maioria deles entendia que a orientação partidária deveria ser respeitada, que talvez a 

retórica não esteja alinhada ao desempenho. 

Ao avaliar o posicionamento dos vereadores quanto à formação do voto, é possível 

perceber que eles na verdade não estão priorizando as demandas populares ao votar uma 

ou outra matéria nem mesmo seguindo uma firme orientação partidária, mas sim fazendo 

aquilo que entendem ser o melhor para seus eleitores. Caso votassem realmente 

influenciados pela opinião pública, ampliariam a esfera de participação da população não 

as restringindo, como será visto mais adiante, com atendimento de demandas pessoais. 

Ao se analisar a trajetória e a vida publica dos vereadores, observou-se que o grupo 

formado pelos vereadores “A,C, E e G” ingressaram na vida pública por terem tido 

associação com algum político num determinado momento de suas vidas.  

O vereador “A” não teve influência familiar. Ainda na infância, começou a se interessar 

pela política, mas naquela época, tudo não passava de uma brincadeira de distribuição de 

panfletos. O vereador “C” iniciou-se por sua militância junto a frentes sindicais nos anos 

80 e por atividades públicas assumidas no início da década de 90, fazendo oposição às 

políticas do governo de ex-presidente. 
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O vereador “E” por sua ligação desde cedo com o movimento estudantil e por ter 

trabalhado na campanha e assessoramento do atual prefeito, enquanto este foi deputado 

estadual pelo estado do Rio de Janeiro, deu continuidade à carreira, vindo a se eleger no 

último pleito para um primeiro mandato. 

E, por fim, desde criança, o vereador “G”, que tinha forte ligação com um ex-vereador do 

município, acompanhando-o em suas caminhadas pela cidade, herdou todo o capital 

político daquele, após seu falecimento. 

Já os vereadores “D e F”, tiveram na família, sempre entes que estavam ligados à política, 

seja na  militância, seja por terem assumido cargos de confiança em outras gestões. 

Apenas o vereador “B” diz ter sido candidato por aclamação popular. Segundo suas 

palavras, os próprios clientes que o viam militar na política aclamaram-no que saísse 

candidato. 

Mas a trajetória até a conquista do mandato foi complicada para a maior parte deles. 

Apenas o vereador “D”, que está no seu primeiro mandato, conseguiu se eleger na 

primeira candidatura. Entretanto, afirmou que já vinha realizando trabalho de prestação de 

serviço social em comunidades dois anos antes das eleições, o que contribuiu muito para o 

alcance do sucesso.  

Os então candidatos, hoje vereadores “A, B e E” foram eleitos após duas tentativas. 

Destes, “A e B” já estão cumprindo o segundo mandato como vereadores cada um, 

enquanto “E” ainda está no primeiro mandato. 
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O vereador “C” que está no seu segundo mandato foi eleito na terceira tentativa. Enquanto 

os também eleitos, vereadores “F” que cumpre seu primeiro mandato, após outras duas 

tentativas fracassadas e “G” que assumiu 7 (sete) mandatos em toda sua vida política. 

Os valores para as campanhas acima descritas foram declarados ao TSE (Tribunal 

Superior Eleitoral), porém, como dito por três dos vereadores, os números atingem uma 

esfera muito superior ao que foi declarado. Logo, conforme dito pelos vereadores, há uma 

relação direta entre os valores desembolsados nas campanhas e o alcance do sucesso no 

pleito.  

Dos que assumiram cargos de confiança no executivo, destacam-se os vereadores “A,F e 

G”, sendo que este último, também assumiu no governo estadual, em outro período. Quem 

também ocupou cargo de confiança no plano estadual foi o vereador “E”, quando apoiou o 

atual prefeito à época de sua eleição para deputado estadual. 

Os demais vereadores, “B,C e D”, não assumiram nenhum tipo de cargo em confiança e 

não prestam, também, nenhum tipo de assessoramento político a nenhum outro político. Já 

os vereadores, “A e G” também prestaram assessoramento a plano municipal enquanto os 

vereadores “E e F” prestaram assessoramento a deputados estaduais, colaborando nos 

períodos eleitorais, para angariar votos para seus assessorados. Em troca, são apoiados por 

estes deputados na época de suas campanhas para vereador e também intercedendo a favor 

de seus interesses junto ao governo estadual. 
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As trocas são uma constante na vida política e facilmente diagnosticadas no campo da 

pesquisa. Estas fazem parte da relação existente entre o legislativo e o executivo local. Faz 

parte de um jogo político e permite a maior fluidez das ações do governo. Ao passo que a 

ocupação de cargos no executivo e o atendimento de solicitações realizadas junto ao 

executivo por um vereador são contempladas, as mensagens enviadas à câmara pelo 

executivo, são aprovadas sem muitas restrições. Estas constatações mostram que há um 

favorecimento ao executivo para governar, pois este consegue implementar suas políticas. 

Quando foram argüidos a respeito de terem assumido mandatos em entidades de 

representação tais como: associações, sindicatos, cooperativas - responderam 

positivamente os vereadores “C e G”, sendo que o primeiro exerceu mandato em sindicato 

e associações corporativas enquanto o segundo, de vice-prefeito no município de Niterói 

mesmo, por um mandato. Os demais vereadores não assumiram nenhum outro mandato na 

sua trajetória política. 

Esta assertiva torna previsível uma outra, que diz respeito à atuação em alguma 

presidência exercida no âmbito da política, na sua trajetória política. Como apenas um dos 

vereadores entrevistados já exerceu mais de dois mandatos, a experiência em presidências 

para os demais, ainda recentes na carreira política, é insignificante. Apenas o vereador 

“G”, o mais experiente do grupo, exerceu todas as presidências, exceto a de partido, mas, 

ainda assim, presidiu a bancada do partido na câmara. Já o vereador “E” atualmente é 

presidente de um partido. Os demais foram ou são apenas presidentes de comissões, como 

regulamenta o Regimento Interno da Câmara. 
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Quanto à experiência de liderança, onde atuaram apenas os vereadores “A” como líder da 

oposição e “G” como líder da oposição e do governo em mandatos distintos. Os outros 

vereadores não assumiram ainda nenhum papel de líder. 

Com relação à continuidade da carreira, foi unânime a opinião de todos os entrevistados, 

pois desejam prosseguir na política alçando novas posições. Uns como vereadores mesmo, 

outros almejam chegar à deputados estaduais e mais adiante a deputados federais, 

enquanto outros desejam alcançar cargos no executivo, municipal ou estadual. 

Como representantes do povo e membros de um dos poderes municipais, buscou-se 

averiguar a opinião dos vereadores sobre o poder local e o papel do Estado na sociedade. 

Em síntese, foi unânime opinião sobre a importância da presença do Estado como indutor 

de políticas públicas e como juiz, assumindo papel de dirimir os interesses contraditórios 

presentes nas relações entre o mercado e a sociedade. O Estado aqui, visto como ente 

abstrato gerido pelos governos, sejam eles, locais, estaduais ou federal. 

O conceito de poder local por não se tratar de uma obviedade e sim de uma construção, foi 

tomado para os fins deste estudo como governo e representação locais, ou seja, o poder 

local são os vereadores que representam o povo do município juntamente com o prefeito e 

seu corpo de secretários executivos. 

Para o vereador “A”o  poder local é fundamental por estar mais próximo da população e 

facilitar o diálogo do representante do povo com seu representado, entretanto, percebe ele, 

que na consciência das pessoas, ainda não está claro qual o papel institucional que deve 
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ser desempenhado por um vereador e pelo Estado. O que percebe é que há uma 

predominância por demandas privadas, individuais, que caracterizam a herança clássica do 

clientelismo e fisiologismo na política. Todavia, o papel do Estado deve se enaltecido 

sempre privilegiando a excelência na administração e a responsabilidade para com os 

gastos públicos, buscando mecanismos de controle mais eficientes e capazes de contribuir 

para uma gestão mais igual do aparelho estatal em prol do interesse público. 

De igual maneira, o vereador “B” vê o poder local como uma fonte de proximidade com a 

população, no qual o representante está mais próximo do eleitor. Com relação ao papel do 

Estado, corrobora o anterior, mas acrescenta que o Estado deve se ater principalmente às 

políticas sociais. 

Nesta mesma linha, expõe o vereador “C” que se deve ampliar a esfera do poder local na 

federação pela proximidade com o povo e cita, ainda, que a base de arrecadação do 

município, cerca de 75% do total, está no próprio município, não dependendo este 

exclusivamente dos repasses da União. 

 No que diz respeito ao Estado, o vereador diz que “o Estado, como ente abstrato, é aquilo 

que a classe que o domina quiser que ele seja, é o reflexo da classe que o domina”. Na sua 

visão é preciso banir definitivamente a cultura patrimonialista e a herança do clientelismo 

no Estado brasileiro. “O Estado deve intervir fazendo o equilíbrio quando as 

oportunidades não estão sendo naturalmente disponibilizadas pelas forças de mercado”. 

Complementa afirmando que as pessoas deveriam começar a enxergar o Estado como seu 
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e não como algo que a ninguém pertence. Não basta que os direitos estejam assegurados 

pela constituição, eles têm que chegar ao cidadão. 

Já para o vereador “D” o poder local é subutilizado por culpa do próprio povo, que 

segundo ele, reforça a cultura do clientelismo. Quanto ao Estado, vê na problemática da 

descontinuidade das políticas públicas a grande ineficiência e, entende que, para haver 

uma mudança substancial, é preciso que se invista maciçamente em educação no país. 

Porém deixa claro que o ônus deve transcorrer inteiramente por conta do Estado e não da 

sociedade e dos setores privados. 

Na visão do vereador “E”, o poder local é insignificante. O vereador entende que o poder 

legislativo “é um curral do Executivo”. Percebe que seria necessário haver uma 

modificação nos poderes de representação para que pudessem ser mais bem aproveitados. 

As ações que buscam extirpar as demandas individuais e o clientelismo latente na 

sociedade deveriam ser encaradas com mais relevância e seriedade. Quanto ao Estado, 

entende que é imperiosa sua atuação, mas que há uma necessidade eminente de se banir o 

excesso de burocracia e a ineficiência no interior do aparelho. 

Para o vereador “F” o poder local é importantíssimo, pois é no município que se inicia a 

democracia verdadeira. É no município que o político está mais próximo da população, 

mais acessível do que um deputado está. Entretanto, para ele “o povo gosta de ser 

enganado. Gosta que um político dê falsas esperanças a ele, pois, se eu disser o contrário 

do que eles querem ouvir, eles me batem”, por isso é que se mantém as promessas e o 

“jogo-de-empurra” na política até hoje. “Esta mentalidade tem que mudar”, como dito 
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pelo vereador. Quanto ao Estado, julga que é um mal necessário, ineficiente, mas 

imprescindível. Entende que devem ser atendidos pelo Estado os mais necessitados e que 

os programas assistencialistas devem ser banidos. No entanto, reconhece que é obrigação 

sua receber cidadãos em seu gabinete com receitas médicas e fornecer a eles o remédio 

com recursos próprios, uma vez que o município não consegue atender a todos. O 

vereador encara como um ato de caridade e solidariedade ao próximo. 

O vereador “G” entende que é fundamental se apoiar e ampliar o poder local justamente 

pelo que os demais disseram, por sua proximidade com a sociedade e capacidade de 

atender às demandas e dialogar com o povo de um modo mais próximo, no dia-a-dia. 

Quanto ao Estado, entende que os interesses político-partidários, atualmente, suplantam o 

interesse público. Seu papel maior é atuar como juiz promovendo o equilíbrio na 

sociedade e corrigindo as falhas de mercado, mas, sobretudo, atuando diretamente sobre as 

questões sociais. 

Logo, ao relatar como os vereadores vêem o funcionamento da câmara, buscou-se 

conhecer, pela percepção dos seus próprios membros, os vereadores, a rotina das 

atividades desempenhadas e a relação entre os poderes no município. 

Neste item foi possível verificar quase que com unanimidade de opiniões, mesmo 

considerando que os vereadores entrevistados representam frentes distintas dentro da Casa 

e pertencerem a partidos e oposição e situação que muitas vezes, apesar das origens 

diferentes, as opiniões e as atitudes podem ser semelhantes. 
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Por exemplo, atualmente, os vereadores “A, B, C e G” não fazem parte da base do 

governo. Mas assumiram que, a qualquer mensagem enviada à câmara pelo executivo, 

sendo esta do interesse do município, prioritariamente, votam favoravelmente. No entanto, 

contrariamente aos demais vereadores da câmara, exercem com maior veemência 

fiscalização sobre os atos do prefeito.  

Um fato curioso é que apenas os vereadores “B e C” pertencem ao mesmo partido. Os 

demais vereadores são de outros partidos, são adversários políticos no plano federal. Esta 

constatação denota que há um descolamento, no município, da política nacional quanto à 

questão partidária. 

A formação de agenda, que determinará a capacidade de um poder implementar suas 

ações de governo é algo que requer muita negociação e configura-se como um fator  

determinante à governabilidade.  

No caso da câmara municipal de Niterói, todos os vereadores foram unânimes em afirmar 

que apesar de não haver fidelidade partidária, nem na câmara nem nos demais entes da 

federação, há uma clara predominância do executivo frente ao legislativo. Isto é explicado 

pela maioria que o poder executivo conseguiu construir na câmara. Segundo relatado pelos 

vereadores “G, A, C”, a agenda do executivo é imposta à custa de recursos que são 

liberados para que o vereador promova melhorias no seu reduto eleitoral e em troca de 

cargos de confiança no executivo, tais como secretarias, sub-prefeituras, chefias, 

assessorias etc. 
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Discordando, o vereador “D” defende que o relacionamento “não é promíscuo” e sim 

baseado na consciência do que é melhor para o interesse público. Corroboram, os 

vereadores “E e F” ao afirmarem que toda a agenda é negociada no colégio de líderes, mas 

ressalvam que, como a participação é aberta da todos, quem “gritar mais alto”, leva. 

O que se deve levar em conta nessa avaliação é que os vereadores “G, A, C” e o vereador 

“B”, que nesse caso não se pronunciou explicitamente, fazem, atualmente, oposição ao 

governo e exercendo forte papel de fiscalização das ações do Executivo, enquanto os 

demais compõem a base de sustentação, o que nos permite identificar o viés que cada um 

está dando para a questão. 

Todos admitem que a relação que sustenta a governabilidade no município é boa, mas os 

vereadores “G, A, B, C” ressaltam que ela é boa em função de uma relação de troca de 

interesses e não por uma questão de apoio ideológico. Todavia, grande parte das 

mensagens do executivo, cerca de 99%, como afirma o vereador “G”, recebem algum tipo 

de emenda na câmara. Muitas vezes são emendas desnecessárias e sem nenhum acréscimo 

à qualidade da matéria, como afirma o vereador “G” mas, na visão do vereador, quanto 

mais emendas e propostas apresentar um parlamentar, melhor será o indicador dele de 

bom exercício da função, ao passo que um vereador deveria se preocupar mesmo é com a 

qualidade da emenda proposta. 

No que diz respeito às coalizões, a exceção do vereador “D” que entende não existirem 

naquele ambiente, os demais se dividiram em dois blocos ao confirmar a existência, mas, 

somente no período das eleições. Nem sempre são mantidas após este período, até mesmo 
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pela questão das trocas partidárias.Um outro grupo já entende que elas se formam para a 

votação de alguma matéria de maior relevância. 

Com relação a acordo de líderes para votações, segundo foi relatado, eles se dão 

exclusivamente no âmbito do colégio de líderes. Portanto, não há negociações paralelas 

sobre as votações. Todavia, segundo relatado pelo vereador “C”, em recente votação de 

projeto polêmico para o município, as forças de oposição se organizaram paralelamente e 

quase derrubaram a mensagem do executivo. 

Dos instrumentos de comunicação com a sociedade, existe na câmara um canal de 

transmissão via televisão, mas não com sinal aberto. Só conseguem assistir às plenárias, 

aqueles indivíduos que possuem em suas dependências, televisão por assinatura. Também 

dispõe de informativos regulares e uma ouvidoria situada no prédio da própria câmara. 

Com relação á ouvidoria da câmara, foi possível constatar que esta não tem desempenhado 

um papel muito relevante no contato com sociedade. Segundo relatado pelo vereador “G”, 

ao entender que este instrumento de interlocução com a sociedade poderia prejudicar a 

imagem do prefeito, recomendado pelo presidente da câmara, o prefeito tomou 

providência de instalar uma ouvidoria no seio do poder executivo, criando cargos 

comissionados para abrigar partidários políticos e filtrar aquilo que deseja dar 

transparência, preservando a sua imagem e à do governo.  

Na câmara, nenhum vereador reconhece a importância desta ouvidoria como instrumento 

de participação e de atendimento das demandas populares. Estas, na sua grande maioria, 



 130

são feitas diretamente ao vereador no seu gabinete. Aliás, isso foi ponto pacífico no relato 

de todos os entrevistados. O atendimento à população, seja na rua, seja em locais públicos 

variados, seja no gabinete ou até mesmo nas bases eleitorais, é prestado 

incondicionalmente e, todos se encontram disponíveis para a população em tempo 

integral, salvo quando estão em alguma reunião ou em plenário. 

Todavia, todos concordam que a população procura um vereador, em primeira instância, 

exclusivamente para pedir favores pessoais. Tais favores vão desde bens materiais a 

influência deles para conseguir uma bolsa de estudos ou um emprego. 

Para os vereadores do município de Niterói, a população não exerce plenamente sua 

cidadania, pois sequer tem noção dos seus direitos e, no entendimento deles, o processo 

democrático para os indivíduos se encerra no momento do voto, pois não há participação, 

muito menos uma relação ou uma atuação contígua entre os vereadores e a sociedade civil. 

Quando argüidos sobre a relação com a sociedade, os vereadores “A e C” disseram que 

seus mandatos se destinam a cumprir o interesse dos eleitores, mas também dos 

movimentos e base eleitoral que os elegeu. Estas demandas normalmente são 

materializadas por satisfações pessoais, clientelistas, na grande maioria dos casos. 

Já os vereadores “B, E e G” entendem que devem cumprir o que desejam os eleitores, mas 

sempre respeitando a decisão do partido, pois a este pertence o mandato. Esta posição 

ratifica o que foi dito anteriormente a respeito da decisão pelo voto, onde todos estes 
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indicaram a orientação partidária como segunda opção na hora de formar decisão pelo 

voto. 

Já o vereador “D” entende que deve atender às demandas de sua base e que o mandato é 

eminentemente individual. No entanto, o vereador “F” discorda dele no sentido de que 

deve satisfação a todos os eleitores e não apenas à sua base, mas, assume também que o 

mandato é igualmente individual. 

Ambos entendem que a influência partidária sobre os vereadores na câmara é de adequada 

a insuficiente e, acreditam os vereadores, que alcançarem a eleição se deu principalmente 

em função de sua imagem frente à sociedade. Apenas os Vereadores “D e E” entendem 

que foi em função da sua representação local. Mas, nenhum deles atribuiu ao partido o 

fato de terem sido eleitos no último pleito. 

Desta forma, pode-se entender que a Instituição Câmara, ao mesmo tempo em que se situa 

tão próxima do povo, tem suas relações distanciadas deste, em função do 

desconhecimento dos direitos de cidadão exercidos pela população e pela carência de 

participação na formulação de leis e políticas públicas de interesse local. De igual 

maneira, não contribuem também, os cidadãos locais, com a fiscalização da gestão do 

poder executivo, função institucional que deveria ser mais bem executada. 

A população, portanto, não se aproxima do político com intuito de participar e colaborar 

para a construção conjunta de um bem coletivo, mas sim pela ambição por questões 
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particulares. Por isso não conhecem seus direitos e muito menos sabem postular mais 

transparência nas ações internas dos Poderes Municipais. 

O retrato da câmara municipal de Niterói mostra uma instituição que é formada por 

pessoas que nasceram e viveram no município de Niterói e que, portanto deveriam 

conhecer, se não conhecem, melhor os problemas da cidade. 

Foi possível identificar alguns padrões a partir do que foi exposto pelos entrevistados 

durante a fase de coleta de dados. 

Dos principais padrões encontrados, destacam-se primeiramente, a questão da origem e 

situação sócio-econômica. Houve uma significativa melhora do padrão sócio-econômico 

dos vereadores o que não quer dizer que foi proporcionado pelo ingresso na câmara , mas 

pode te sido alcançado pelo fato de que o município, como cidade pólo de 

desenvolvimento e pela proximidade que tem da segunda maior metrópole do país, ser um 

centro que oferece oportunidades de crescimento profissional. 

Outro padrão identificado diz respeito à formação, onde foi constatado que apenas um dos 

vereadores não possui nível de instrução superior, mas que mesmo assim, percebe-se uma 

tendência ao exercício exclusivo da atividade parlamentares por cada um dos vereadores, 

uma vez empossados. O fato que constitui um padrão é que o indivíduo ao se eleger 

vereador pelo município de Niterói, acaba por abandonar sua profissão ou transfere as 

responsabilidades para entes familiares, para se dedicar exclusivamente à atividade 
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parlamentar. Esta constatação representa que no município é comum a figura do político 

profissional. 

Um outro padrão identificado trata da trajetória do político. No que diz respeito à figura 

do político profissional, o indivíduo para ingressar na vida pública em Niterói, segundo 

constatado, deve antes se aproximar de um político já eleito e desenvolver algum tipo de 

trabalho de assessoramento a ele. A partir disto, consegue apoio para candidaturas e se 

lança. Não é comum ser eleito num primeiro pleito, mas, uma vez alcançado o cargo de 

vereador, há um indício de que todos se perpetuam na política, seja como vereadores, seja 

como representantes em outras posições eletivas. Todos os entrevistados foram taxativos 

ao afirmar que almejam outros cargos eletivos e continuar na vida pública. 

Capítulo III – ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1 ANÁLISE DA GOVERNANÇA 

Comparando-se os resultados alinhados no capitulo anterior com o quadro 2 da 

metodologia aplicada a esta dissertação, algumas perguntas nos auxiliam a diagnosticar a 

capacidade de governança de uma instituição e a perceber como ela é vista a partir das 

questões de representação junto à sociedade. Podem-se agrupar algumas considerações. 

De que maneira nos é possível avaliar a capacidade de governança de uma organização, 

ou melhor, do poder legislativo de um município? Quais instrumentos de gestão  podem 

ser incorporados à administração pública no âmbito do poder legislativo dos municípios 

para promover melhora significativa nos indicadores de governança e governabilidade? 
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A partir da tabela de variáveis que subsidiam a análise da governança, subdivididas em 

dois níveis, um primário e um outro secundário, torna-se possível construir um modelo 

que ilustrará a realidade da governança local e conseqüentemente a governabilidade no 

município, avaliando os impactos para a sociedade. 

No nível primário, há quatro variáveis que devem ser observadas para que se possa 

analisar a governança numa câmara instalada numa sociedade democrática, que são 

participação, equidade, prestação de contas e eficiência. 

Com relação à participação, verifica-se que a câmara municipal de Niterói é uma 

instituição legítima de representação dos interesses da população onde são garantidos a 

liberdade e o direito de expressão. 

Por meio de análise das informações obtidas no diagnóstico realizado na câmara com os 

indicadores que comprovam a existência de cada variável, não é possível identificar a 

participação de uma multiplicidade de atores no processo de planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas. Este papel é desempenhado pelos 

vereadores, responsáveis por cobrar um bom funcionamento de tudo aquilo que vem sendo 

implementado e votado.  

Os processos, que são cuidadosamente analisados nas comissões, não recebem 

participação de toda sociedade, mas pela publicidade que dão a todos os atos, inclusive às 

plenárias, entende-se que o espaço à participação está aberto, embora não utilizado pela 
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sociedade. Todavia, como constatado, não há incentivo à participação da sociedade por 

parte dos políticos. 

É possível identificar, entretanto, que há canais de comunicação entre a câmara e a 

sociedade, uma vez que as sessões são gravadas na integra e vão ao ar por meio de um 

canal de televisão. Além do mais, são realizadas audiências públicas, conforme determina 

a lei orgânica municipal. Não há, neste caso, contudo, uma participação considerável, 

embora a oportunidade esteja aberta a todos, bastando que haja apenas um maior interesse 

por parte da população e também algum incentivo por parte dos políticos. 

Todos têm igualdade de representação e liberdade de associação no interior da câmara e, 

pelo que foi diagnosticado, não há discriminações no seu interior. Entretanto, não há 

representação feminina no corpo de vereadores embora haja uma comissão que trate dos 

assuntos de interesse da mulher, no município. 

Logo, ao examinar todos os indicadores que compreendem as variáveis de nível primário, 

é possível constatar a inobservância de algumas delas e, portanto, a parcialidade na 

verificação. 

 Uma outra variável que compõe a avaliação primária de governança é a equidade. Esta 

determina que todos tenham acesso à igualdade de oportunidades e que, portanto, possam 

ter a garantia de que uma melhor qualidade de vida está ao alcance de todos. 

Dos indicadores relevantes para o tratamento desta variável, o primeiro diz respeito à 

inclusão social e atendimento aos mais necessitados. Mesmo que ainda seja algo 
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inatingido em todo o território nacional, a inclusão social vem sendo almejada nos 

projetos apresentados pelos vereadores, buscando sempre dar amparo e oportunidades de 

trabalho aos que se encontram excluídos da sociedade. 

Contudo, como foi possível destacar, os índices de desigualdade social e as dificuldades 

de acesso a serviços sociais de assistência, ainda deficitários, representam uma realidade 

atual. Não se configuram como acessíveis a toda a população. Segundo relatado por um 

dos vereadores, o atendimento de urgência a um indivíduo, seu eleitor, só foi possível em 

função de sua intermediação junto à direção do hospital.  Portanto não é possível concluir 

que as demandas sociais estejam sendo contempladas mas sim que há forte indício de 

incapacidade do poder público para prestar atendimento à certas demandas sociais.  

Os índices de pobreza, não medidos por este trabalho, mas percebidos por qualquer 

indivíduo que circule pelas ruas da cidade, representam um problema grave a ser 

solucionado, mas que ainda não se encontrou resposta. 

Quanto à participação das mulheres e de representantes de outros grupos minoritários da 

sociedade nas deliberações e construção de políticas de alcance de seus interesses, foi 

possível constatar participação, mas não na proporção que atenda a critérios de igualdade. 

Portanto, é possível admitir que esta variável apresenta uma série de indicadores cujo 

diagnóstico não encontrou correspondência, o que permite pensar que a equidade ainda é 

um desafio a se alcançar. Algo que deve ser mais bem difundido e implementado na 

cultura local. 
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Uma terceira variável considerada diz respeito à prestação de contas. Esta esboça a 

capacidade de dar satisfação ou propriamente prestar contas à sociedade das ações 

desempenhadas em favor do interesse público, enquanto representantes dos interesses 

coletivos. 

Para tanto, percebe-se que o indicador que mede regularidade e cumprimento dos 

requisitos legais e normas vem sendo observado à risca por todos o vereadores. Com 

relação à transparência na tramitação de projetos, processos e recursos, pode-se concluir 

que tudo está devidamente às claras e o cidadão tem o direito de requerer publicidade de 

tudo que ocorre na câmara. Entretanto, por desinteresse ou desconhecimento dos seus 

direitos, pouquíssimos são os cidadãos que vão à câmara para questionar ou averiguar 

aquilo que está em tramitação. 

O que se pode perceber sobre a accountability local é um padrão de rendição de contas 

para cima e para os lados, mas não para baixo. Ou seja, os parlamentares prestam contas 

ao executivo de suas ações e atuam no sentido de favorecer à governabilidade. Prestam 

contas também aos partidos e a seus pares, no que se denominar rendição de contas para 

os pares ou para os lados. A maior deficiência, entretanto, está na rendição de contas para 

baixo, ou seja, para a sociedade. Esta fica sempre à margem das decisões e ações 

desenvolvidas no interior da câmara e se atém exclusivamente a relações fisiológicas. 

Com relação à garantia de atendimento das reclamações e solicitações, segundo 

diagnosticado, estas perfazem esfera muito particular. A raiz clientelista ainda é 

predominante no município, mas pode se dizer que mesmo assim, as reclamações chegam 
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aos vereadores e estes, na medida em que lhes é possível, encaminham as soluções a quem 

for de competência resolver. Quanto ao sistema de comunicação, pode se dizer que é 

claro, havendo três tipos de mídias: a impressa escrita, o canal de televisão com 

transmissão das sessões e o rádio. 

Por conseguinte, pode-se aceitar que esta variável é contemplada pela gestão da câmara 

municipal de Niterói, mesmo sabendo que existem imperfeições que necessitem ser  

ajustadas, considerando o apoio da população e a adoção de medidas de aperfeiçoamento, 

onde melhorias significativas são possíveis. 

A última variável de nível primário a ser analisada é a da eficiência. A eficiência aqui é 

traduzida como o resultado do emprego de recursos na política com o máximo de zelo 

pelo patrimônio e pelo erário. 

A eficiência pode ser analisada a partir do uso racional dos recursos. Na câmara, os 

recursos são empregados, segundo relatado, de modo responsável, sempre preservando a 

otimização na aplicação dos recursos. As contas, são públicas e aprovadas pelo Tribunal 

de Contas do Estado. Subentende-se que os recursos públicos vêm sendo aplicados com 

zelo e responsabilidade. 

Entretanto não foi possível verificar a existência de mecanismos de medição da satisfação 

da população, uma vez que a ouvidoria não tem bom funcionamento e não realiza 

estatística das ligações recebidas. Como constatado no estudo, alguns vereadores sequer 

sabem da existência de uma ouvidoria interna. 
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Os mecanismos de medição de desempenho muitas vezes são baseados na quantidade em 

detrimento da qualidade. Portanto, são falhos e requerem aperfeiçoamento. Entretanto, 

como foi possível observar, os projetos, mesmo com a demora da Comissão de 

Constituição e Justiça para apreciação, não têm apresentado irregularidades tão-pouco  

sido devolvidos por vício ou inconstitucionalidade, uma vez que são cuidadosamente 

examinados. Por este procedimento, percebe-se que há melhoria significativa de 

qualidade. No entanto, não se pode inferir que tenha havido melhoria na prestação de 

serviços sociais, pois as demandas continuam sendo predominantemente particulares e não 

coletivas. 

Findas as variáveis primárias, buscar-se-á traduzir o modo como as variáveis secundárias 

foram contempladas para, ao final, esboçar uma visão geral acerca da investigação. 

Das variáveis secundárias, a primeira delas diz respeito à capacidade de resposta. Percebe-

se que seus indicadores não são muito favoráveis, mesmo considerando que a câmara vem 

colocando à disposição da sociedade diversos canais de comunicação.  

Uma vez que a alimentação de práticas clientelistas ainda se configura como uma 

realidade local, não é possível considerar que esta vem sendo desempenhada com 

preocupação pela administração da câmara. Requer, ainda, aperfeiçoamento para que 

possa chegar a um maior número de pessoas. 
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Com relação á inovação administrativa, que é uma sub-variável da eficiência, não foi 

diagnosticar com precisão, pois parecem não ter chegado ao município, os reflexos das 

mudanças sofridas pela administração pública no decorrer dos anos.  

De inovações, pode-se constatar apenas a implementação de um plano de cargos e salários 

para os funcionários da câmara, e o alto índice de terceirização e de nomeações para 

cargos em confiança, que pode configurar-se como prática de um péssimo e antigo 

costume patrimonialista imanente à cultura local. 

Quanto aos contratados por notório saber ou larga experiência em outros setores, como 

nos governos federal e estadual, é possível considerar que se trata de um avanço na busca 

da inovação administrativa. 

Mas, em um sentido geral, ainda não são claramente perceptíveis inovações que tragam 

impactos de gestão à câmara. Esta ainda resguarda uma série de orientações e costumes 

fortemente enraizados e que não parecem estar próximos da modernização. 

Em relação às parcerias público-privadas, foi possível identificar nas entrevistas que há 

ocorrências com os setores privados para a consecução de algumas políticas, mas, apenas 

as que dizem respeito aos contratos de  terceirização. 

No que diz respeito à relação de interação com o cidadão e Terceiro Setor, observou-se 

que este diálogo não está presente. Nem com os cidadãos de modo geral, nem com um 

Terceiro Setor específico, nem com atores da sociedade civil. Mas há, segundo constatado, 

acordos firmados com outros governos, como por exemplo, o recente convênio com a 
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Secretaria de Segurança do Estado para compartilhamento do sistema de monitoração e 

segurança pública. Num sentido geral, ainda encontra-se muito incipiente e requer 

melhoras significativas. 

Com relação à variável administração descentralizada, foi possível identificar a 

distribuição de funções e delegação de atribuições. É o caso, por exemplo, das comissões 

permanentes, que se dividem para discutir determinados projetos específicos de cada uma. 

Há, todavia, respeito e consistência na relação presente entre a estrutura hierárquica e os 

grupos delegados. Isto favorece a compreensão de que esta variável vem sendo 

contemplada no bojo da instituição. 

A criação de redes também se configura como uma das variáveis de análise da 

governança. Indica a capacidade do governo negociar acordos de cooperação mútua com 

outros governos e com entidades. Como no caso citado da parceria com a Secretaria de 

Estado de Segurança Pública, entende-se que o governo, endossado pela câmara, tem 

conseguido articular tais arranjos, mas o trabalho não procurou detalhar esta busca por 

estar mais atrelada às competências do executivo. 

Por fim, vem a variável de Desenvolvimento de RH, que analisa a capacidade de 

empreender  o treinamento e a motivação das pessoas que compõem os recursos humanos 

da instituição na busca de um incremento de eficiência e orientação para o serviço público. 

Esta variável está atrelada à última fase do Estado Gerencial, cujo foco está no serviço 

público, PBO (Public Service Oriented). 
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Esta variável está sendo plenamente observada na gestão interna da câmara, onde tem se 

prestigiado os treinamentos e, recentemente, foi elaborado e aprovado um novo plano de 

cargos e salários para os funcionários.  

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na atualidade, a câmara funciona como uma instituição consolidada e que tem produzido 

para a sociedade aquilo que dela se pode esperar, presente limitações históricas e pontuais. 

Além, não se pode desprezar os efeitos negativos da política para a governança municipal. 

O que de fato pode estar comprometendo a governança senão o bom funcionamento das 

instituições e da capacidade de governo? Se há governabilidade e há uma boa relação 

entre os poderes, poder-se-ia concluir que se vive um ambiente de boa governança no 

município de Niterói. 

Todavia, a prática mostra um outro lado da realidade ao confrontar o diagnóstico realizado 

na câmara legislativa com as variáveis do modelo adotado para análise da governança no 

município. 

Sendo assim, do modo como estão organizadas as formas de governo, a participação dos 

agentes políticos, administrativos e sociais é possível constatar que há governança e 

governabilidade no município de Niterói. 

Estas constatações podem ser claramente verificáveis ao se comparar os indicadores 

estudados com as opiniões colhidas junto aos vereadores em entrevistas. Há uma 
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insignificante participação da sociedade na formulação e acompanhamento do processo 

decisório e a governabilidade é mantida às custas de trocas fisiológicas que nada tem a ver 

com o compromisso para com o interesse público e desenvolvimento local. 

A governabilidade, também entendida como capacidade do governo atender às demandas 

da sociedade na medida de suas possibilidades, ou seja, fazer uma avaliação entre as 

necessidades e capacidades do governo, denota o quanto pode ser feito pela gestão local e 

quanto ainda se está por fazer. Entretanto, o município encontra-se, ainda, distante de um 

modelo perfeito de democracia, onde há participação ativa da sociedade nas decisões e na 

fiscalização das ações de governo e governantes. 

Mas este estudo descobriu que a governança na câmara atende ao padrão de democracia 

encontrado no município e que também é usual na grande maioria dos municípios 

brasileiros.  

Pode-se considerar, segundo diagnóstico, que os procedimentos da população são  

marcados por uma ausência clara de comportamento cívico e da busca do benefício 

coletivo. 

Esta constatação da ausência de cooperação e busca do interesse público é um reflexo de 

uma sociedade que não herdou um bom estoque de capital social sob forma de regras, 

comportamento de reciprocidade e de participação cívica. 

Talvez a herança política que o povo brasileiro tenha, seja a de uma mentalidade 

clientelista fruto e uma sociedade que privilegia as elites dominantes que sempre se 



 144

mantiveram no poder e se assenhorearam do aparelho do Estado como se este lhes 

pertencesse. 

A solução para este estado de apatia por que passa a sociedade civil, fruto de uma cultura 

arraigada desde os primórdios da colonização – dentro de um Estado marcado pelo 

patrimonialismo, clientelismo e coronelismo, requer uma mudança principalmente na 

mentalidade da sociedade como um todo. 

As inúmeras modernizações incorporadas à gestão pública, ao longo destas últimas 

décadas, parecem não ter produzido efeito significativo na solução de tal problemática. O 

que se observa, verdadeiramente, é uma descontinuidade de pensamentos e arranjos de 

alto custo que não têm atacado o problema nas suas raízes culturais, na capacidade de 

formar capital social. 

No sentido de disseminar o civismo na sociedade e, a partir de então, deixar que o povo 

consolide sua democracia pelas instituições, formais e informais, se desenhará o novo 

modelo institucional do Estado. 

Pelo que se pôde verificar ao longo deste trabalho, que, se alguma coisa mudou na 

sociedade e na gestão da coisa pública, certos pensamentos, que sempre estiveram 

presentes na cultura local, parecem não querer se dissociar definitivamente das relações 

sociais cotidianas. 

As perspectivas em relação ao poder local para um futuro próximo seriam de manutenção 

do status quo, ou seja, de manutenção dos moldes identificados faz muitos séculos. Assim 
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sendo, os reforços de competência na gestão pública, poderiam contribuir para uma 

mudança, ampliando a democracia local, que por seu turno, é dependente também, de uma 

mudança cultural, que se encontra enraizada nos costumes locais. 

Pela incorporação de novos instrumentos de gestão pública, além dos já introduzidos pelas 

inúmeras modernizações sofridas pela administração pública, os níveis de governança 

local e de governabilidade poderão sofrer alguma melhora.  

Algumas características da boa governança numa sociedade mais democrática, 

produziriam impactos diretos na administração local e os resultados seriam facilmente 

percebidos pela sociedade, dada capacidade ampliada que os governos teriam de atender 

às suas demandas, produzindo benefícios coletivos imediatos e de longo prazo. 

Assim sendo, as perspectivas que se avizinham não podem ser consideradas muito 

animadoras. O Estado que vem sendo tratado como um instrumento da satisfação dos 

interesses de pequenos grupos, conforme Faoro em “Os donos do Poder”, ainda que com as 

modificações sofridas fruto das mudanças ocorridas no contexto internacional e das 

inúmeras modernizações administrativas, guarda resquícios impregnados de uma cultura 

patrimonialista e clientelista. 

Estas formas de gestão do aparelho do Estado tem comprometido, por décadas à fio, o 

avanço de políticas que promovam a ampliação da igualdade e a redução das desigualdades 

sociais latentes. 
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Ao tempo em que inúmeras pessoas são dizimadas pela fome e pela carência de 

oportunidades, uma minoria se assenhora das benesses do poder para sua própria satisfação 

desprezando os impactos que este comportamento egoísta pode causar em toda a sociedade. 

Uma alternativa a esta realidade repousa na gestão mais eficiente dos recursos e do 

aparelho do Estado. O representante do povo deve ter mais compromisso com sua atividade 

e não agir no sentido de patrocinar a manutenção de um Estado arcaico e personalizado. 

A administração, por seu turno, nada mais é do que uma ferramenta de auxílio para o 

alcance da justiça, transparência, equidade e melhor atendimento das demandas e 

necessidades da sociedade. Todavia, de nada adianta se interesses particularistas não 

deixarem de impregnar na cultura comportamental da sociedade. 

É perfeitamente possível que a administração pública possa alcançar níveis excelentes de 

governança e satisfação popular, atrelados a mudanças culturais e de participação mais 

ativa da sociedade, onde todos, governantes e governados, fixem que a cooperação pode 

beneficiar mutuamente a todos e que, mudanças significativas no modo de pensar e na 

forma de atuar, são a alavanca de um futuro mais promissor e igualitário. 
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ANEXO 1 

Entrevista: Vereador “A” 
 

1) Qual o grau de instrução dos seus pais? 
Pai:3º completo Mãe:Doutorado 
2) Que profissões exerciam seus pais? 
Pai:Aposentado, trabalhou no Estado. Coordena projeto social de cunho religioso para 
comunidades carentes. Mãe: professora rede estadual, universidade e rede privada  
3) Qual é o município de sua residência atualmente? 
 Reside em Niterói segundo exigido pela  
4) Atualmente, sua renda bruta encontra-se na faixa de: 
(  ) ate R$ 2000,00 
(  ) de R$ 2000,00 a R$ 3000,00 
(  ) de R$ 3000,00 a R$ 4000,00 
(  ) de R$ 4000,00 a R$ 5000,00 
(x) acima de R$ 5000,00. 
5) O vereador percebe outras fontes de renda extra câmara? 
(  ) Sim  (x) Não 
6) Qual a sua formação profissional? 
Administrador e cursa pós-graduação em Direito Público 
7) Exerce alguma profissão extra à atividade legislativa? Se sim, qual? 
Não. Dedica-se exclusivamente à câmara. 
8) Como se iniciou na vida política? 
Montou um comitê mirim quando tinha 9 anos e dois anos mais tarde, registrou o comitê mirim 
para apoiar oficialmente uma candidatura em Niterói. Em 1998 assumiu o primeiro cargo 
público como prefeito de bairro. 
9) Há quanto tempo está na vida pública? 
Oficialmente desde 1998, mas já atua desde criança 
10) Antes de ter sido eleito vereador pelo município de Niterói, que profissão o 

senhor desempenhava? Relate por favor sua experiência profissional. 
Serviços de internet e pequeno negócio há 10 anos onde vendiam um serviço, um sitio que 
divulgava a cidade de Niterói. 
11) Já tinha sido candidato outras vezes? Quantas? 
Somente em 2000 e reeleito em 2004 
12) Quantos mandatos já exerceu como vereador? 
Está no segundo mandato 
13)  Já foi eleito para outros mandatos, seja em outros governos ou  em 

associações, sindicatos, grupos colegiados, etc? Se sim, quais e por quanto 
tempo? 

Não. Mas sempre teve ligação com a representação política, em grêmios estudantis e como 
representante de classe. 
14) Já foi convidado ou assumiu cargos em confiança? Qual (is)? 
A prefeitura de bairro que assumiu em 1998 dentro de uma secretaria onde exercia todas as 
atividades de coordenação e execução dos projetos para o bairro e também todas as demandas 
requisitadas pela população. 
15) Já trabalhou como assessor de algum político? Qual o status dele? 
Sim, quando da atuação na sub-prefeitura de bairro no municio. Ele era um secretário 
municipal. 
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16) Qual critério utilizado para o recrutamento e seleção de pessoal, para 
trabalhar em seu gabinete? 

Num primeiro momento pessoas que trabalharam na prefeitura de bairro e algumas pessoas que 
trabalharam na campanha. Além disso, dois técnicos para assessoramento. No segundo 
mandato, pessoas que trabalham na prefeitura como cargo de confiança mas que já 
desenvolvem um trabalho dentro da prefeitura. Todos formados ou cursando 3º grau. 
17) Quantos projetos de lei tramitaram na câmara na legislatura de 2005que 

foram de sua autoria? 
¼ dos projetos aprovados na câmara foram de autoria do vereador 
18) Já exerceu alguma presidência? Qual (is)? 
Sim. Em comissões especiais e membro de outras duas comissões 
19) Já exerceu alguma liderança? Qual (is)? 
Sim. Líder do partido mas da minoria na câmara não existe. 
20) O vereador participa ou já integrou alguma comissão na câmara? Se sim, qual 

e que papel desempenhava? 
Delibera e propõe projetos para solução dos problemas para os quais a comissão foi criada para 
resolver. Coordena projetos e faz um link entre a comunidade e a câmara para o atendimento 
21) Qual a origem dos projetos que foram convertidos em lei durante a legislatura 

de 2005? 
Os projetos são concebidos no gabinete, mas pode receber influência da comunidade. São 
realizadas audiências públicas mas com baixíssimo índice de participação da população. 
22) A quem o vereador consulta antes de opinar e se decidir sobre algum tema? 
Técnicos e “pessoas representativas da sociedade”. População com menor frequência 
23) Existe um assessoramento técnico especializado? 
Não. Somente os que formam o gabinete 
24) O vereador pretende alcançar outros cargos eletivos na carreira? Qual (is)? 

      Sim. De prefeito no futuro. 
25) Quais aspectos são mais relevantes ao votar uma matéria? Enumere: 
(1) Orientação partidária 
(5) Projeto de iniciativa do Executivo 
(2) Ideologia 
(3) Satisfação das demandas populares 
(4) Acordo firmado com demais parlamentares 
26) Quanto à gestão dos trabalhos legislativos desta casa, como se dá a formação 

da agenda? 
O executivo tem exercido predominância na formação da agenda, encaminhando a maioria dos 
projetos com prioridade. 
27) Como são formadas as coalizões partidárias? Seguem algum critério? 
As coalizões são construídas de acordo com a matéria que será analisada 
28) Existe orientação partidária para se votar uma matéria ou vota-se segundo 

acordo e orientação da liderança? 
Não existe uma interferência partidária constante, mas sim uma linha que o vereador segue pré-
estipulada pelo partido. 
29) E o Executivo, pressiona o Legislativo para votar a favor de sua agenda? Se 

sim, quais são as medidas mais comuns? 
      Sim. Troca de favores por obras liberadas e por cargos no executivo. Segundo ele há uma 
presença marcante de “práticas fisiológicas” para que a agenda do executivo seja aprovada. 
30) Como é a relação entre o Legislativo e o Executivo em Niterói? 
Basicamente, por ter a maioria na câmara, o executivo não tem dificuldade para impor sua 
agenda e não encontra muitos obstáculos. 
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31)  Como vê a fidelidade partidária na câmara? 
O mandato é do partido, mas o vereador tem liberdade de ação desde que se mantenha no 
partido e cumpra uma linha ideológica mínima. Todavia, existe uma troca constante de partidos 
e no momento, cerca de metade dos vereadores da câmara ou estão sem partido ou trocaram na 
última legislatura. 
32) Como o vereador classifica seu mandato?  
(x) Estou no cumprimento dos interesses dos eleitores 
(x) Cumpro o que foi determinado por movimentos sociais ou de bairros que me elegeram 
(  ) O mandato é eminentemente partidário 
(  ) O mandato é essencialmente individual 
33) Como se dá a relação com os demais atores da sociedade civil, tais como 

empresários, acadêmicos, sindicalistas, etc? 
Relação permanente no sentido de ouvir as demandas destes atores, por meio e audiências 
públicas. Tem projetos que praticamente são formados pelos atores e os vereadores endossam e 
encaminham para votação. 
34) Até que ponto as decisões da câmara são influenciadas pelas demandas dos 

atores da sociedade civil? 
      A população está muito distante da atividade legislativa com muito pouca participação.  A 
câmara se comunica pelo canal local de televisão na NET e realiza muita audiência pública, 
principalmente no que tange à parte de orçamento. 
As associações levam as demandas coletivas das comunidades e bairros que representam, ms as 
pessoas costumam levar apenas pedidos individuais. 
35) Como o senhor classifica a influencia partidária nos demais partidos que 

compõem a bancada da câmara? 
(  ) Excessiva 
(x) Adequada 
(  ) Insuficiente 
36) A que o senhor atribui a sua eleição com maior peso? 
(  ) Ao partido 
(x) À minha imagem 
(x) À minha representação local 
(  ) Ambos 
37) Quais os canais de comunicação entre a câmara e a sociedade? 
Ouvidoria, mas pouco utilizada. toque informativo e o gabinete dos vereadores 
38) Em média, quantos dias no mês o senhor dedica ao contato com a base eleitoral 

foi da câmara? 
O tempo todo, pois se encontra no seu gabinete. Também em eventos festivos, na rua. 
39) O interesse público tem suplantado os interesses individuais e partidários? 
Sim. Sempre tem diálogo mas busca-se sempre atender aos interesses da população. 
40)  Em média, quantas horas por dia o senhor se dedica a atender eleitores e 

membros da sua base eleitoral, seja por qualquer meio, tal como telefone, e-
mail, carta, pessoalmente? 

Não existe um horário especifico, atende o dia todo em seu gabinete, foi os encontros 
costumeiros na rua. 
41)  Como vê o poder local na sociedade? 
Ainda está fortemente presente na sociedade. Há vereadores que recebem demandas 
individualistas de eleitores, pedindo favores pessoais logo de manhã cedo em troca de apoio e 
voto. Isso é mais notório nas camadas menos favorecidas da sociedade onde as trocas de voto 
por favores, material de construção, enfim é maciça. Também foi constatado que uma 
professora doutora da UFF também se prontificou a trocar seu voto por um favor, o qual seja, 
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extrair uma árvore nas imediações da casa dela. As pessoas não conhecem o real papel que deve 
ser desempenhado pelo vereador, acham que a relação com um político garante o atendimento 
privilegiado. A sociedade entende que o vereador está lá para atender a demandas individuais e 
não compreende a função legislativa e de fiscalização do executivo. 
Mas o poder local deve ser valorizado no sentido de que a população do município está mais 
próximo da comunidade política e portanto tem mais facilidade para interlocução, ao passo que 
se fala facilmente com um vereador, o mesmo não se pode dizer quanto a um deputado estadual 
ou federal. Portanto, a instância primeira de representação do povo, que são as câmaras 
municipais, são os locais mais propícios para a comunicação entre o político e a sociedade. 
42) Qual é a sua principal base eleitoral e como o senhor tem respondido às suas 

demandas? 
Classe média e média alta do município, mas não tem uma base propriamente. 
43) Até onde vai a participação do cidadão no processo democrático? 
Encerra-se com o voto no seu modo de ver. Daí pra frente, não exerce seus direitos de cidadão, 
cobrando, fiscalizando, sugerindo, participando efetivamente 
44) Como você descreveria o Estado depois da concepção do paradigma gerencial 

na relação entre os poderes e no âmbito da administração pública? 
É contrário à visão do Estado mínimo. Entende que o Estado tem condições de administrar, 
citando exemplo da Petrobrás como um perfil a se r seguido de boa gestão. Falta ampliar os 
instrumentos de investigação e melhorar a questão das agências reguladoras, dando maior 
autonomia a estas para que possam realizar suas funções. As questões políticas não devem 
suplantar as questões técnicas quanto a decisões que estejam no âmbito da administração 
pública. 
45) Enumere de 1 a 5, quais são os principais motivos pelos quais é procurado por 

eleitores: 
(1) Ajudar a resolver problemas pessoais com “favores” 
(x) Propor projetos de lei 
(x) Intermediar contato com autoridades para solução de demandas pessoais 
(x) Pedir recursos do orçamento para projetos na comunidade 
(x) Ajudar a solucionar problemas ou  pedidos de doações para instituições 
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ANEXO 2 

Entrevista: Vereador “B” 
 

1) É nascido ou reside em Niterói há muito tempo? 
Nascido no interior do estado, mas morou no rio de janeiro desde 1988. Em Niterói mora a 10 
anos, mas já trabalha há 30 anos. 
2) Qual o grau de instrução dos seus pais? 
Pai: analfabeto Mãe:analfabeto 
3) Que profissões exerciam seus pais? 
Pai:Cortador de cana, lenha, etc Mãe:Trabalhador rural 
4) Atualmente, sua renda bruta encontra-se na faixa de: 
(  ) ate R$ 2000,00 
(  ) de R$ 2000,00 a R$ 3000,00 
(  ) de R$ 3000,00 a R$ 4000,00 
(  ) de R$ 4000,00 a R$ 5000,00 
(x) acima de R$ 5000,00. 
5) O vereador percebe outras fontes de renda extra câmara? 
(x) Sim  (  ) Não 
6) Qual a sua formação profissional? 
Somente formação técnica em refrigeração, computação,  
7) Exerce alguma profissão extra à atividade legislativa? Se sim, qual? 
Sim. Tem ponto comercial de produtos artesanais onde percebe uma renda extra. Atividade 
desempenhada em conjunto com a esposa. 
8) Como se iniciou na vida política? 
Por meio do interesse dos clientes que o lançaram candidato 
9) Há quanto tempo está na vida pública? 
Desde 2000 
10) Antes de ter sido eleito vereador pelo município de Niterói, que profissão o 

senhor desempenhava? Relate por favor sua experiência profissional. 
Comércio ambulante. Atividade de venda e contato com vários clientes que acabaram por se 
tornar amigos e contribuíram para sua eleição. 
11) Já tinha sido candidato outras vezes? Quantas? 
Foi candidato uma vez em 2000 e ficou como suplente. Depois se elegeu diretamente nas 
eleições subseqüentes. 
12) Quantos mandatos já exerceu como vereador? 
Está no segundo mandato 
13)  Já foi eleito para outros mandatos, seja em outros governos ou  em 

associações, sindicatos, grupos colegiados, etc? Se sim, quais e por quanto 
tempo? 

Não 
14) Já foi convidado ou assumiu cargos em confiança? Qual (is)? 
Não  
15) Já trabalhou como assessor de algum político? Qual o status dele? 
Somente como militante na rua distribuindo panfletos. 
16) Qual critério utilizado para o recrutamento e seleção de pessoal, para 

trabalhar em seu gabinete? 
Militantes e amigos da convivência. 
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17) Quantos projetos de lei tramitaram na câmara na legislatura de 2005 que 
foram de sua autoria? 

12 projetos apresentados além de indicações, requerimentos.Mas foram pouco apresentados 
requerimentos quanto às ações do executivo. 
18) Já exerceu alguma presidência? Qual (is)? 
Presidente de comissão na atual legislatura e se mantém desde o segundo mandato nesta 
presidência. 
19) Já exerceu alguma liderança? Qual (is)? 
Foi líder do partido no ano de 2001. Como líder, respondia à imprensa, mas não fazia 
negociações para votações nem para projetos com executivo. 
20) O vereador participa ou já integrou alguma comissão na câmara? Se sim, qual 

e que papel desempenhava? 
Participa como membro e vice-presidente de comissão, mas pelo visto não tem muita 
participação nestas, pois não se lembrava de qual comissão participava. 
21) Qual a origem dos projetos que foram convertidos em lei durante a legislatura 

de 2005? 
Muitos projetos do legislativo não foram votados porque ficaram parados na CCJ, uma grande 
minoria foi levada a plenário. Do vereador, apenas um e foi aprovado. Era um projeto de menor 
relevância. 
22) A quem o vereador consulta antes de opinar e se decidir sobre algum tema? 
Discute com o gabinete para a formação de opinião para a votação. 
23) Existe um assessoramento técnico especializado? 
Não tem. Quando precisa, vai aos procuradores da câmara 
24) O vereador pretende alcançar outros cargos eletivos na carreira? Qual (is)? 
Sim, mas ainda não tem nada nos planos. 
25) Quais aspectos são mais relevantes ao votar uma matéria? Enumere: 
(3) Orientação partidária 
(5) Projeto de iniciativa do Executivo 
(2) Ideologia 
(1) Satisfação das demandas populares 
(4) Acordo firmado com demais parlamentares 
26) Quanto à gestão dos trabalhos legislativos desta casa, como se dá a formação 

da agenda? Qual o trâmite para que um projeto entre na pauta de votações? 
O executivo tem maioria absoluta na casa, logo tem tido preferência nas votações, logo, envia 
projetos e decretos lotando a pauta enquanto os projetos apresentados pelo legislativo ficam 
“engavetados”. 
27) Como são formadas as coalizões partidárias? Seguem algum critério? 
Existe oposição e situação mantendo interesse mais ligado a cada matéria que será votada. O 
vereador tem uma posição independente. 
28) Existe orientação partidária para se votar uma matéria ou vota-se segundo 

acordo e orientação da liderança? 
Não. Vota segundo suas convicções. Vota independentemente do que os demais pensam. 
29) Como é a relação entre o Legislativo e o Executivo em Niterói? 
Como o executivo tem maioria, não enfrenta nenhuma dificuldade para implementar sua 
agenda. 
30) Existe algum tipo de pressão por parte do Executivo sobre Legislativo para 

votar a favor de sua agenda? Se sim, quais são as medidas mais comuns? 
Existe, mas o vereador não admite acordos, vota exclusivamente com seus ideais. 
31) Como o vereador classifica seu mandato? 
(x) Estou no cumprimento dos interesses dos eleitores 
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(  ) Cumpro o que foi determinado por movimentos sociais ou de bairros que me elegeram 
(x) O mandato é eminentemente partidário 
(  ) O mandato é essencialmente individual 
32) Audiências Públicas, como funcionam? 
Apenas no dia que tiveram um seminário, mas no geral, não há participação da população 
discutindo projetos e propostas para a cidade. 
33) Como se dá a relação do legislativo municipal com os demais atores da 

sociedade civil, tais como empresários, acadêmicos, sindicalistas, etc? 
Admite que pode haver contatos, mas em situações esparsas e para tratar de assuntos 
muito específicos. 
34) Até que ponto atores da sociedade civil exercem influência sobre as matérias e 

projetos que entram na pauta de votações? 
Não percebe nenhum tipo de influência a não ser, dos setores privados quando negociam 
contratos visando unicamente seu interesse particular, mas diretamente com o executivo. 
35) Como o senhor classifica a influencia partidária nos demais partidos que 

compõem a bancada da câmara? 
(  ) Excessiva 
(x) Adequada 
(  ) Insuficiente 
36) A que o senhor atribui a sua eleição com maior peso? 
(  ) Ao partido 
(x) À minha imagem 
(  ) À minha representação local 
(  ) Ambos 
37) Quais os canais de comunicação entre a câmara e a sociedade? Existe uma 

ouvidoria? 
Existe uma ouvidoria mas não tem muita funcionalidade. O vereador atende mais as pessoas na 
rua, no contato corpo-a-corpo. 
38) Na sua opinião, até onde vai a participação do individuo, enquanto cidadão, no 

processo democrático, atualmente? 
O cidadão não cobra do vereador, para o vereador, o processo democrático se encerra no 
momento do voto, mas disse que “gostaria muito que cobrasse mesmo”. 
39) Qual é a sua principal base eleitoral e como o senhor tem respondido às suas 

demandas? 
Não tem uma base eleitoral, mas seus eleitores estão concentrados num determinado bairro do 
município, muitos deles clientes e pessoas conhecidas. 
40) Enumere de 1 a 5, quais são os principais motivos pelos quais é procurado por 

eleitores: 
(3) Ajudar a resolver problemas pessoais com “favores” 
(1) Propor projetos de lei 
(x) Intermediar contato com autoridades para solução de demandas pessoais 
(2) Pedir recursos do orçamento para projetos na comunidade 
(x) Ajudar a solucionar problemas ou  pedidos de doações para instituições 
41) Em média, quantos dias no mês o senhor dedica ao contato com a base eleitoral 

foi da câmara? 
Todos os dias na rua, no local de trabalho, mas também atende no gabinete. 
42) Até que ponto o interesse público tem superado os interesses políticos 

individuais e partidários na câmara? 



 154

Nem sempre se vota no sentido do interesse público. Muitos vereadores adotam a postura de 
favorecer interesses privados. Os interesses do setor privado são privilegiados não se levando 
em conta os problemas urbanos que podem decorrer de tais ações. 
43)  Em média, quantas horas por dia o senhor se dedica a atender eleitores e 

membros da sua base eleitoral, seja por qualquer meio, tal como telefone, e-
mail, carta, pessoalmente? 

Sempre que necessário 
44) Como vê a importância do poder local para a sociedade? 
O papel do vereador é fundamental dentro do poder local no sentido de resolver os problemas 
locais, por estar mais próximo da comunidade. 
45) Como descreveria o Estado hoje, depois de tantas reformulações sofridas pela 

administração publica do longo das últimas décadas? Ex. burocracia, 
gerencialismo, etc. 

O papel do Estado é imprescindível no atendimento das demandas populares. O Estado tem que 
ser indutor de políticas e atuante diretamente nas políticas sociais fundamentalmente. 
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ANEXO 3 

Entrevista: Vereador “C” 
 

1) É nascido ou reside em Niterói há muito tempo? 
Nascido no Rio de Janeiro, hospital do estado, mas sempre morou em Niterói. 
2) Qual o grau de instrução dos seus pais? 
Pai:__Primário  Mãe:__Primário 
3) Que profissões exerciam seus pais? 
Pai:_Carpinteiro  Mãe:_costureira 
4) Atualmente, sua renda bruta encontra-se na faixa de: 
(  ) ate R$ 2000,00 
(  ) de R$ 2000,00 a R$ 3000,00 
(  ) de R$ 3000,00 a R$ 4000,00 
(  ) de R$ 4000,00 a R$ 5000,00 
(x) acima de R$ 5000,00. – Mas tem direito à aposentadoria do INSS ainda não requisitada há 
cerca de 2 anos. Algo em torno de R$ 3mil 
5) O vereador percebe outras fontes de renda extra câmara? 
(  ) Sim  (x) Não 
6) Qual a sua formação profissional? 
Engenheiro  
7) Exerce alguma profissão extra à atividade legislativa? Se sim, qual? 
Confecção de projetos de amigos mas já abandonados, tomando conta da vida pública 
atualmente com exclusividade. 
8) Como se iniciou na vida política? 
Como militante político enquanto trabalhador, dentro de uma diretoria empresa pública, ainda 
antes de ser privatizada. Início da década de 80, foco do surgimento do movimento sindical no 
ABC Paulista. Faziam discussões para um projeto de país dentro do sindicato. Propunham uma 
ligação direta entre os meios acadêmicos e a política no sentido de constituir uma potencia em 
telecomunicações no país. 
No interior das empresas estatais, discutiam projetos de indução a políticas que abrangessem 
desenvolvimento em telecomunicações. Movimentos dentro do campo de atuação dos 
engenheiros de telecomunicação para a construção de um projeto de país. Chegou a ser 
presidente por três mandatos, a associação dos empregados da empresa. Foi da diretoria de um 
sindicato no Rio. Fundou uma federação dos trabalhadores de telecomunicação do Brasil, sendo 
desta presidente. 
9) Há quanto tempo está na vida pública? 
Já nos movimentos ligados à representação sindical, mas oficialmente, em 1990, paralelo à 
militância sindical, Bittar naquela época foi indicado para disputar o governo do Estado e ele 
passa a ser candidato a deputado federal. Em 1992, foi indicado a candidato a prefeito, mas 
como estava formando uma frente de oposição ao governo de ex-presidente, não aceitou. Em 
1994 foi candidato a deputado federal novamente. Em 1998, novamente, mas com a perda de 
um companheiro é indicado pelo partido para assumir uma candidatura para vereador em 2000, 
estando hoje, no segundo mandato. Hoje é presidente de importante comissão, não é advogado e 
faz oposição ao executivo, mas assume uma função pela competência e confiança nele 
depositadas pelo legislativo. 
10) Antes de ter sido eleito vereador pelo município de Niterói, que profissão o 

senhor desempenhava? Relate por favor sua experiência profissional. 
Era engenheiro de telecomunicações em empresa pública e assumiu uma série de 
responsabilidades tais como, presidência de sindicato e representações dos trabalhadores; 
chefias de projetos etc. 
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11) Já tinha sido candidato outras vezes? Quantas? 
Vêm se candidatando desde 1990 para representações distintas 
12) Quantos mandatos já exerceu como vereador? 
Está no segundo mandato 
13)  Já foi eleito para outros mandatos, seja em outros governos ou  em 

associações, sindicatos, grupos colegiados, etc? Se sim, quais e por quanto 
tempo? 

Sindicatos, associações e demais órgãos de representação corporativos. 
14) Já foi convidado ou assumiu cargos em confiança? Qual (is)? 
Somente como cargo de uma sessão da empresa para quem trabalhou para organizar uma equipe 
interna, mas não quis assumir mais nada adiante. 
15) Já trabalhou como assessor de algum político? Qual o status dele? 
Não. Apenas militou politicamente 
16) Qual critério utilizado para o recrutamento e seleção de pessoal, para 

trabalhar em seu gabinete? 
Militância política e compromisso partidário e com o trabalho. 
17) Quantos projetos de lei tramitaram na câmara na legislatura de 2005 que 

foram de sua autoria? 
Pouquíssimos. Não prioriza no mandato a elaborar projetos, mas sim na análise, crítica das 
ações do executivo. Muitos vereadores elaboram muitos projetos, alguns relevantes, mas a 
grande maioria referem-se a mudança de nome de ruas e coisas menores. 
A relevância e os reflexos dos projetos do executivo tem muito mais impacto do que os do 
legislativo. Mas os projetos de iniciativa do legislativo são em números, cerca de dez vezes 
mais apresentados do que os do executivo. O que impera é a relevância do projeto. Elaborou um 
projeto de código de ética do vereador, proibindo, por exemplo, a contratação de parentes, etc, 
mas segundos vereadores ferem interesses culturalmente cristalizados que são muito difíceis de 
se alterar. O julgamento principal do papel do mandato é o de fiscalizar as ações do executivo. 
Fará projetos de provocação, por exemplo, está construindo um que certifique que os materiais 
de imprensa sejam entregues de acordo com o contratado. Segundo vereador, há indícios de 
serviços contratados, pagos e não executados integralmente, ficando o contratante com o crédito 
para uso posterior junto ao contratado. O projeto prevê um mecanismo de controle para 
combater essa “excrescência”. Mas o vereador é tido como “campeão-em-emendas”. 
18) Já exerceu alguma presidência? Qual (is)? 
Sim. Comissão de alta relevância na câmara 
19) Já exerceu alguma liderança? Qual (is)? 
Nunca pois sempre foi oposição à política hegemônica na cidade. Mas é muito comum o acordo 
de líderes na casa para negociação da votação de matérias. Mas existe uma troca de cargos por 
apoio político. “O líder do governo é definidor do voto”, todos que estão na situação votam 
segundo orientação do líder do governo. 
20) O vereador participa ou já integrou alguma comissão na câmara? Se sim, qual 

e que papel desempenhava? 
É presidente e membro de outras comissões apresentando propostas e analisando os temas 
discutidos propondo segundo suas concepções alterações ou endossando o que já está posto. 
21) Qual a origem dos projetos que foram convertidos em lei durante a legislatura 

de 2005? 
A maioria do legislativo, no entanto os de maior impacto e relevância, vieram do executivo, que 
não encontra dificuldades para aprovar sua agenda. Mesmo sendo considerado de oposição, dos 
projetos encaminhados pelo executivo, alguns com emendas outros não, mas todos foram 
aprovados sem maiores dificuldades. 
22) A quem o vereador consulta antes de opinar e se decidir sobre algum tema? 
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Quando precisa de consulta, dependendo do tema, consulta um núcleo de militantes políticos 
formados e no caso dele, fazendo o doutorado. Defende o administrador militante.Mas é 
assessorado por técnicos formalmente ou informalmente quando precisa decidir sobre algo que 
não detém conhecimento. 
23) Existe um assessoramento técnico especializado? 
As pessoas que trabalham no gabinete são advogados cursando doutorado, mas ambos 
militantes. Mas basicamente na área jurídica, pois não é sua área de formação. Às vezes 
também na sua área técnica para poder absorver uma e outra inovação. 
24) O vereador pretende alcançar outros cargos eletivos na carreira? Qual (is)? 
      Sim, é pré-candidato a governador do Estado esse ano, como uma alternativa à esquerda       
no Estado e candidato a prefeito do município em 2008. 
25) Quais aspectos são mais relevantes ao votar uma matéria? Enumere: 
(4) Orientação partidária (a partir da discussão democrática dentro do partido) 
(x) Projeto de iniciativa do Executivo (jamais, não entra no rol de escolhas) 
(1) Ideologia 
(2) Satisfação das demandas populares (muito alinhado à ideologia, quase num mesmo plano) 
(3) Acordo firmado com demais parlamentares 
26) Quanto à gestão dos trabalhos legislativos desta casa, como se dá a formação 

da agenda? Qual o trâmite para que um projeto entre na pauta de votações? 
O executivo tem maioria na câmara, por isso, consegue prioridade na aprovação de suas 
mensagens e a agenda é decidida pelo colégio de líderes, que é formado pelos vereadores da 
situação. Logo, o executivo sempre tem prioridade no exame de mensagens e propostas. 
27) Como são formadas as coalizões partidárias? Seguem algum critério? 
As coalizões são formadas mais em épocas eleitorais mas no dia-a-dia, são formadas para votar 
determinadas matérias específicas. 
28) Existe orientação partidária para se votar uma matéria ou vota-se segundo 

acordo e orientação da liderança? 
Vota segundo suas convicções. Se entender que a matéria pode ser benéfica para a sociedade, 
independente de ter sido originada pelo executivo ou por outro vereador de oposição, vota 
favoravelmente. O que vai realmente importar é o interesse público. No entanto, admite que é 
um bom negociador e sabe ouvir a proposta dos outros. Diz que se não pode estar certo em tudo 
que pensa, pelo menos tem que admitir que o seu opositor possa estar certo.  
29) Como é a relação entre o Legislativo e o Executivo em Niterói? 
Tudo que é apresentado pelo executivo é aprovado.  
30) Existe algum tipo de pressão por parte do Executivo sobre Legislativo para 

votar a favor de sua agenda? Se sim, quais são as medidas mais comuns? 
Sim. Sempre por meio de trocas fisiológicas como cargos e atendimento de favores dos 
vereadores, tais como liberação de verbas para obras de infra-estrutura nas zonas eleitorais onde 
o vereador é mais votado. 
31) Como o vereador classifica seu mandato? Não concordou com a classificação 
(x ) Estou no cumprimento dos interesses dos eleitores 
(x ) Cumpro o que foi determinado por movimentos sociais ou de bairros que me elegeram, mas é 
adepto ao debate público, democrático e se o governo estiver correto numa discussão, mesmo que os 
eleitores discordem, vota conscientemente mas apresentando democraticamente sua concepção. 
(  ) O mandato é eminentemente partidário 
(  ) O mandato é essencialmente individual 
32) Como se dá a relação do legislativo municipal com os demais atores da 

sociedade civil, tais como empresários, acadêmicos, sindicalistas, etc? 
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O papel do intelectual é estar na retaguarda das diretrizes populares, mas a participação é muito 
pequena, prevalecendo os interesses corporativos. Não procuram com o interesse popular por 
parte dos empresários, por exemplo, vão direto ao gabinete do prefeito fazer suas demandas. 
33) Até que ponto atores da sociedade civil exercem influência sobre as matérias e 

projetos que entram na pauta de votações? 
Apenas para interesses corporativo e individuais, mas com maior freqüência junto ao prefeito. 
34) Como o senhor classifica a influencia partidária nos demais partidos que 

compõem a bancada da câmara? 
(  ) Excessiva 
(  ) Adequada 
(x ) Insuficiente 
35) A que o senhor atribui a sua eleição com maior peso? 
(  ) Ao partido 
(x) À minha imagem (mas antes já foi em função do partido, em certa parte) 
(  ) À minha representação local 
(  ) Ambos 
36) Quais os canais de comunicação entre a câmara e a sociedade? Existe uma 

ouvidoria? 
Não funciona, apenas para atender telefone, mas as informações não são tratadas. Não são 
encaminhadas as demandas e nem há tratamento das informações recebidas. No entanto, depois 
de criada uma ouvidoria no executivo, diminuíram as demandas na câmara, mas ainda 
persistem. Ele entende que não há resultado. Cita exemplo do disque-denúncia e linha direta, 
programa da Globo, onde os resultados são mostrados e reconhecidos pela população. 
37) Na sua opinião, até onde vai a participação do individuo, enquanto cidadão, no 

processo democrático, atualmente? 
Nem no município e nem no país como todo o cidadão participa decisivamente do processo 
democrático. O povo não dedica seu tempo a nada que lhe prove dar um retorno percebível. 
Entende que a sociedade é um universo próprio com sua própria complexidade. Não distingue o 
público do privado. Mas entende que para o indivíduo dar mais importância para o processo 
democrático e participar mais ativamente, ele teria que ter necessidades primárias, “animais” 
satisfeitas. O indivíduo que tem fome não pode se preocupar com o que um vereador está 
fazendo na câmara, mas sim com um meio de matar sua fome naquele momento. Um precário 
sistema educacional, que é um tipo de política que não tem muito apoio dos políticos, pois não 
há interesse da parte deste em investir em algo que ele não colherá. Faz uma metáfora com a 
árvore, no sentido de que são poucas as pessoas que plantam uma árvore hoje para poder curtir 
sua sombra e frutos daqui há 20 anos. 
38) Qual é a sua principal base eleitoral e como o senhor tem respondido às suas 

demandas? 
É um político de esquerda, mas tem muita gente vota nele, mesmo não concordando que ele 
tenha um pensamento comunista, por entender que realiza um trabalho sério, de fiscalização 
eficiente. Considera-se um vereador da causa e não de uma representação especifica. 
39) Enumere de 1 a 5, quais são os principais motivos pelos quais é procurado por 

eleitores: NÃO HOUVE RESPOSTA PARA ESTA QUESTÃO 
(  ) Ajudar a resolver problemas pessoais com “favores” 
(  ) Propor projetos de lei 
(  ) Intermediar contato com autoridades para solução de demandas pessoais 
(  ) Pedir recursos do orçamento para projetos na comunidade 
(  ) Ajudar a solucionar problemas ou  pedidos de doações para instituições 
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40) Em média, quantos dias no mês o senhor dedica ao contato com a base eleitoral 
foi da câmara? 

Sempre que possível 
41) Até que ponto o interesse público tem superado os interesses políticos 

individuais e partidários na câmara? 
Quanto não se interfere nos interesses do executivo, é possível constatar alguma autonomia. A 
base estabelecida entre o vereador com o executivo, normalmente cristalizada, faz com que o 
vereador veja com maior relevância seus interesses de se manter no poder encaminhando às 
vezes solicitações ao executivo que ele sabe que não terão condições de ser cumpridas, mas que 
no entanto, fortalecem a imagem dele com o eleitor de ser uma pessoa atenciosa e zelosa pelo 
interesse público. 
42)  Em média, quantas horas por dia o senhor se dedica a atender eleitores e 

membros da sua base eleitoral, seja por qualquer meio, tal como telefone, e-
mail, carta, pessoalmente? 

Não existe uma base eleitoral formada, mas está sempre que possível discutindo com militantes 
e assessores além de atender a eleitores e atores da sociedade civil quando em disponibilidade. 
43) Como vê a importância do poder local para a sociedade? 
A influência em Niterói é grande e há uma necessidade de se cobrar mais e melhor a atuação e 
cumprimento de suas ações. A principal base de arrecadação do município está no próprio 
município, cerca de 75%. É o principal poder no sentido de dar cabo às demandas sociais locais. 
Tem o papel de tornar o povo organizado e parceiro das decisões, ampliando a esfera de poder 
do município na federação, pois está mais próxima da população e portanto, mais próximo da 
realidade do povo e de suas necessidades, logo, é o local onde se tem a capacidade de atender 
melhor as demandas sociais. 
44) Como descreveria o Estado hoje, depois de tantas reformulações sofridas pela 

administração publica do longo das últimas décadas? Ex. burocracia, 
gerencialismo, etc. 

Concorda com a visão de Engels de que o Estado é o que a classe que o domina quiser que ele 
seja, é o reflexo da classe que o domina. 
O país precisa de um Estado ágil, sem a “parasitagem que vem desde Pero Vaz de Caminha”, 
acabando com o clientelismo, patrimonialismo, com essa linha de favores. Prover igualdade e 
oportunidade para todo o povo. O Estado tem a obrigação de intervir fazendo o equilíbrio 
quando estas oportunidades não estão sendo naturalmente disponibilizadas pelas forças de 
mercado. 
Por que é que isso não acontece? Ele diz, quem é que considera o Estado como seu? Se 
considerássemos, não aceitaríamos o INSS como é. Não aceitariam a ineficiência dos serviços 
públicos. Tinha que ser considerado uma propriedade do povo brasileiro, foi dos interesses das 
classes dominantes. O país apresenta muitos contrastes sociais ao mesmo tempo em que tem 
instituições com base tecnológica avançada e ao mesmo tempo tanta miséria. 
As necessidades e os direitos são para o povo inteiro, lógico que o Estado tem que chegar 
primeiro nos mais necessitados, mas também nos contribuintes que pagam seus impostos devem 
ter o direito de acesso aos serviços públicos prestados pelo Estado, pois são contribuintes tais 
como os menos necessitados. O que se está em discussão no país, no entanto, é a questão de 
prioridades, uma vez que as discrepâncias são evidentes e o Estado não tem capacidade para 
atender a todos. São direitos assegurados pela Constituição. 
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ANEXO 4 

Entrevista: Vereador “D” 
 

1) É nascido ou reside em Niterói há muito tempo? 
Nascido e sempre morou em Niterói 
2) Qual o grau de instrução dos seus pais? 
Pai: 3º grauMãe: Doutorado 
3) Que profissões exerciam seus pais? 
Pai: Médico Mãe: Não informado 
4) Atualmente, sua renda bruta encontra-se na faixa de: 
(  ) ate R$ 2000,00 
(  ) de R$ 2000,00 a R$ 3000,00 
(  ) de R$ 3000,00 a R$ 4000,00 
(  ) de R$ 4000,00 a R$ 5000,00 
(x) acima de R$ 5000,00.  
5) O vereador percebe outras fontes de renda extra câmara? 
(x) Sim  (  ) Não 
6) Qual a sua formação profissional? 
Medicina 
7) Exerce alguma profissão extra à atividade legislativa? Se sim, qual? 
Exclusivamente na legislatura 
8) Como se iniciou na vida política? 
Em 2002, após término da faculdade, após eleições, montou um grupo que o escolheu para 
representá-los. Criou no ano seguinte um centro social para atender á população e assim foi 
construindo seu capital político. 
9) Há quanto tempo está na vida pública? 
Desde a última eleição 
10) Antes de ter sido eleito vereador pelo município de Niterói, que profissão o 

senhor desempenhava? Relate por favor sua experiência profissional. 
Não chegou a trabalhar depois de formado. 
11) Já tinha sido candidato outras vezes? Quantas? 
Não, primeiro mandato. 
12) Quantos mandatos já exerceu como vereador? 
Está no primeiro mandato. 
13)  Já foi eleito para outros mandatos, seja em outros governos ou  em 

associações, sindicatos, grupos colegiados, etc? Se sim, quais e por quanto 
tempo? 

Não, apenas representações em grêmios escolares. 
14) Já foi convidado ou assumiu cargos em confiança? Qual (is)? 
Não 
15) Já trabalhou como assessor de algum político? Qual o status dele? 
Apenas com seu pai que foi assessor de político em município vizinho e exerceu cargo de 
secretário naquele município. 
16) Qual critério utilizado para o recrutamento e seleção de pessoal, para 

trabalhar em seu gabinete? 
Conhecimento e capacidade técnica. A maioria é formada e alguns estão terminando o ensino 
médio. 
17) Quantos projetos de lei tramitaram na câmara na legislatura de 2005 que 

foram de sua autoria? 
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Quarenta e nove projetos. Alguns de maior relevância, na área da saúde e de ampliação da 
renda do cidadão. 
18) Já exerceu alguma presidência? Qual (is)? 
Apenas exerce a presidência de uma comissão na qual discute temas e matérias a serem 
apresentadas para o município. As comissões se reúnem de acordo com a quantidade de 
projetos para analisar, cerca de uma vez por mês, na última legislatura. 
19) Já exerceu alguma liderança? Qual (is)? 
Foi líder do partido na câmara, mas no momento encontra-se sem partido. 
20) O vereador participa ou já integrou alguma comissão na câmara? Se sim, qual 

e que papel desempenhava? 
Sim, participando de reuniões sobre temas que são tratados no interior da comissão. 
21) Qual a origem dos projetos que foram convertidos em lei durante a legislatura 

de 2005? 
A grande maioria é de origem do legislativo, mas existem muitos projetos de menor relevância, 
tais como mudança de nomes de rua. 
22) A quem o vereador consulta antes de opinar e se decidir sobre algum tema? 
Estuda com o pessoal do gabinete, primeiramente e discute com a bancada na câmara para 
propor emendas ou modificações. 
23) Existe um assessoramento técnico especializado? 
Sim. Existem advogados, psicólogos auxiliando. 
24) O vereador pretende alcançar outros cargos eletivos na carreira? Qual (is)? 
Pretende voltar nas próximas eleições como candidato a vereador e depois pensar nas 
continuidade da carreira, mas tem uma preferência pela carreira legislativa. 
25) Quais aspectos são mais relevantes ao votar uma matéria? Enumere: 
(2) Orientação partidária 
(4) Projeto de iniciativa do Executivo 
(3) Ideologia 
(1) Satisfação das demandas populares 
(5) Acordo firmado com demais parlamentares (segundo informado, cada qual vota 
independente de acordos para votar uma matéria. O acordo é para entrar na pauta de votações.) 
26) Quanto à gestão dos trabalhos legislativos desta casa, como se dá a formação 

da agenda? Qual o trâmite para que um projeto entre na pauta de votações? 
As mensagens do executivo, quando encaminhadas com urgência, recebem uma prioridade. 
Mas no geral, é negociado dentro de um colégio de líderes, formado pelos representantes da 
câmara. O executivo trabalha numa mesma linha que o legislativo, onde os embates não são 
freqüentes. 
27) Como são formadas as coalizões partidárias? Seguem algum critério? 
Depende de quem está à frente do partido. Existe uma bancada de oposição e uma de 
sustentação 
28) Existe orientação partidária para se votar uma matéria ou vota-se segundo 

acordo e orientação da liderança? 
Não, o vereador vota segundo suas concepções e negociações internas. 
29) Como é a relação entre o Legislativo e o Executivo em Niterói? 
 O relacionamento é muito bom, não é promíscuo. O nível de consciência é muito significativo 
da parte dos representantes. É um trabalho de parceria onde todos trabalham no interesse 
público. A própria situação, no caso de criticar o governo, o faz no sentido de melhorar o 
ambiente. 
30) Existe algum tipo de pressão por parte do Executivo sobre Legislativo para 

votar a favor de sua agenda? Se sim, quais são as medidas mais comuns? 
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Não há pressão, tudo é negociado e as pessoas tem um interesse de aprovar um projeto de 
qualidade para a população.  
31) Como o vereador classifica seu mandato? 
(  ) Estou no cumprimento dos interesses dos eleitores 
(x) Cumpro o que foi determinado por movimentos sociais ou de bairros que me elegeram 
(  ) O mandato é eminentemente partidário 
(x) O mandato é essencialmente individual 
32) Como se dá a relação do legislativo municipal com os demais atores da 

sociedade civil, tais como empresários, acadêmicos, sindicalistas, etc? 
“Particularmente não tenho nenhum contato com esses atores”. Não há proximidade com 
pesquisadores nem acadêmicos, mesmo sabendo que há um centro de excelência em pesquisa 
na cidade, que é a UFF.  Mas negocia com diretores de hospitais, e empresários em geral 
sempre para ouvir suas demandas e reivindicações.  
33) Até que ponto atores da sociedade civil exercem influência sobre as matérias e 

projetos que entram na pauta de votações? 
Não há influencia 
34) Como o senhor classifica a influencia partidária nos demais partidos que 

compõem a bancada da câmara? 
(  ) Excessiva 
(  ) Adequada 
(x) Insuficiente 
35) A que o senhor atribui a sua eleição com maior peso? 
(  ) Ao partido 
(  ) À minha imagem 
(x) À minha representação local 
(  ) Ambos 
36) Quais os canais de comunicação entre a câmara e a sociedade? Existe uma 

ouvidoria? 
Não tenho conhecimento de como funciona a ouvidoria. Sabe apenas da existência de um canal 
em UHF para transmissão das sessões. 
37) Na sua opinião, até onde vai a participação do individuo, enquanto cidadão, no 

processo democrático, atualmente? 
A cada dia que passa o descrédito nas instituições é maior e a participação do cidadão é menor. 
Mas entende que deveria haver uma preocupação maior da população em participar ativamente 
do processo legislativo e acompanhar os trabalhos dos vereadores.A população nem sabe em 
quem votou, como exercerá uma cobrança? 
38) Qual é a sua principal base eleitoral e como o senhor tem respondido às suas 

demandas? 
Não tem uma base eleitoral fixa e sim as pessoas que estão utilizando o centro social. 
39) Enumere de 1 a 5, quais são os principais motivos pelos quais é procurado por 

eleitores: 
(1) Ajudar a resolver problemas pessoais com “favores” 
(  ) Propor projetos de lei 
(  ) Intermediar contato com autoridades para solução de demandas pessoais 
(  ) Pedir recursos do orçamento para projetos na comunidade 
(  ) Ajudar a solucionar problemas ou  pedidos de doações para instituições 
40) Em média, quantos dias no mês o senhor dedica ao contato com a base eleitoral 

foi da câmara? 
Sábado e durante a semana, três vezes quando há tempo. 
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41) Até que ponto o interesse público tem superado os interesses políticos 
individuais e partidários na câmara? 

Interesse público, não há influencia do partido. 
42)  Em média, quantas horas por dia o senhor se dedica a atender eleitores e 

membros da sua base eleitoral, seja por qualquer meio, tal como telefone, e-
mail, carta, pessoalmente? 

Em tempo integral. 
43) Como vê a importância do poder local para a sociedade? 
Deveria ser mais importante se a população participasse mais do processo democrático, mas as 
pessoas apenas reclamam, não fazem sugestões e quando vão ao vereador, o fazem 
exclusivamente para pedir emprego. O nível de clientelismo é presente nessas atitudes. 
44) Como descreveria o Estado hoje, depois de tantas reformulações sofridas pela 

administração publica do longo das últimas décadas? Ex. burocracia, 
gerencialismo, etc. 

O grande problema é a ausência de continuidade das políticas públicas. Uma vez que a 
população paga impostos em excesso, a obrigação de inclusão e ressocialização do cidadão é do 
Estado e isto não vem acontecendo com eficiência. O principal seria investimento maciço em 
educação, aí é que estaria a solução para o pais.  
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ANEXO 5 

Entrevista: Vereador “E” 
 

1) É nascido ou reside em Niterói há muito tempo? 
Nascido em Niterói e mora em Niterói, mas já residiu no Rio. 
2) Qual o grau de instrução dos seus pais? 
Pai:3º grau Mãe:3º grau 
3) Que profissões exerciam seus pais? 
Pai: policial Mãe: Economiária 
4) Atualmente, sua renda bruta encontra-se na faixa de: 
(  ) ate R$ 2000,00 
(  ) de R$ 2000,00 a R$ 3000,00 
(x) de R$ 3000,00 a R$ 4000,00 – Porque parte da renda é doada ao partido. 
(  ) de R$ 4000,00 a R$ 5000,00 
(  ) acima de R$ 5000,00. 
5) O vereador percebe outras fontes de renda extra câmara? 
(x) Sim  (  ) Não 
6) Qual a sua formação profissional? 
Professor de primeiro e segundo grau e ensino universitário 
7) Exerce alguma profissão extra à atividade legislativa? Se sim, qual? 
Hoje é professor e faz palestras 
8) Como se iniciou na vida política? 
Começou por influência de um professor amigo, a conjuntura local, o movimento universitário 
e a filiação partidária que foi uma conseqüência, desde os 18 anos de idade. 
9) Há quanto tempo está na vida pública? 
1992 quando foi candidato a vereador. Depois foi trabalhar no gabinete do Godofredo enquanto 
deputado estadual 
10) Antes de ter sido eleito vereador pelo município de Niterói, que profissão o 

senhor desempenhava? Relate por favor sua experiência profissional. 
Professor. Sempre lidado á sala de aula e pesquisa. 
11) Já tinha sido candidato outras vezes? Quantas? 
duas 
12) Quantos mandatos já exerceu como vereador? 
Está no primeiro mandato 
13)  Já foi eleito para outros mandatos, seja em outros governos ou  em 

associações, sindicatos, grupos colegiados, etc? Se sim, quais e por quanto 
tempo? 

Não 
14) Já foi convidado ou assumiu cargos em confiança? Qual (is)? 
Foi subsecretário durante dois anos 
15) Já trabalhou como assessor de algum político? Qual o status dele? 
Sim, no gabinete do deputado estadual, exercendo assessoria na campanha e no gabinete 
16) Qual critério utilizado para o recrutamento e seleção de pessoal, para 

trabalhar em seu gabinete? 
Naturalmente pessoas do relacionamento pessoal  e movimento político, mas avaliando 
a competência das pessoas e a fidelidade. 
17) Quantos projetos de lei tramitaram na câmara na legislatura de 2005 que 

foram de sua autoria? 
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Cerca de 16 projetos 
18) Já exerceu alguma presidência? Qual (is)? 
Sim, mas diretamente na sua área de concentração e também presidente do partido no 
município. 
19) Já exerceu alguma liderança? Qual (is)? 
Sim 
20) O vereador participa ou já integrou alguma comissão na câmara? Se sim, qual 

e que papel desempenhava? 
Sim. Não tem muita atuação nesta. 
21) Qual a origem dos projetos que foram convertidos em lei durante a legislatura 

de 2005? 
O executivo menospreza o legislativo. A câmara é uma instancia entendida como menor que o 
executivo, mas entende que o prefeito do município respeita a câmara local. Mas ainda 
permanece o voto do amigo. 
22) A quem o vereador consulta antes de opinar e se decidir sobre algum tema? 
Consulta o executivo e vota segundo a linha do executivo. 
23) Existe um assessoramento técnico especializado? 
Sim.  
24) O vereador pretende alcançar outros cargos eletivos na carreira? Qual (is)? 
Sim. Político sempre pensa em ter mandato. Mas acha que deve haver uma modificação no 
sistema eleitoral no sentido de trazer as campanhas para o tom de debate novamente, reduzindo 
a necessidade de se empreender um volume grande de recursos numa campanha política. 
25) Quais aspectos são mais relevantes ao votar uma matéria? Enumere: 
(3) Orientação partidária 
(1) Projeto de iniciativa do Executivo 
(4) Ideologia 
(2) Satisfação das demandas populares 
(5) Acordo firmado com demais parlamentares 
26) Quanto à gestão dos trabalhos legislativos desta casa, como se dá a formação 

da agenda? Qual o trâmite para que um projeto entre na pauta de votações? 
Se dá em torno das exigências do executivo e dos vereadores que “têm mais garganta para 
brigar por seu espaço”. Só que na visão do vereador o colégio de líderes não funciona, apenas 
quando tem alguma polêmica que não se consegue resolver sem a interferência do executivo. 
27) Como são formadas as coalizões partidárias? Seguem algum critério? 
É a mesma que elegeu o executivo, mas houveram pessoas que se agregaram e outros que 
saíram.  
28) Existe orientação partidária para se votar uma matéria ou vota-se segundo 

acordo e orientação da liderança? 
Não há orientação partidária, exclusivamente do governo. 
29) Como é a relação entre o Legislativo e o Executivo em Niterói? 
A câmara é aparentemente austera e pelo perfil da cidade. Mas há uma dificuldade no 
relacionamento haja vista a forma tradicional de se fazer política. 
30) Existe algum tipo de pressão por parte do Executivo sobre Legislativo para 

votar a favor de sua agenda? Se sim, quais são as medidas mais comuns? 
Não existe pressão, mas sim concessão para fazer com que sua agenda consiga ser aprovada. 
Entende que o governo deveria se aproximar mais das bases e governar mais com o apoio 
popular. A administração central é do prefeito, mas as secretarias secundárias são loteadas para 
os vereadores da base de apoio.é assim que consegue implementar, liberando verba, obras 
requeridas pelos vereadores, etc. 
31) Como o vereador classifica seu mandato? 
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(x) Estou no cumprimento dos interesses dos eleitores 
(  ) Cumpro o que foi determinado por movimentos sociais ou de bairros que me elegeram 
(x) O mandato é eminentemente partidário 
(  ) O mandato é essencialmente individual 
32) Como se dá a relação do legislativo municipal com os demais atores da 

sociedade civil, tais como empresários, acadêmicos, sindicalistas, etc? 
Muito pequeno, somente se dá quando há interesses setorizados. Somente uma única vez uma 
pessoa da UFF foi lá para apresentar uma proposta para o trânsito, e mesmo assim foi a 
primeira vez. Mas o governo tem se aproximado da UFF para parcerias, no entanto ainda é 
muito incipiente. 
33) Até que ponto atores da sociedade civil exercem influência sobre as matérias e 

projetos que entram na pauta de votações? 
O empresário se for diretamente ao executivo, tem capacidade de fazer valer seus interesses 
particulares negociando diretamente. 
34) Como o senhor classifica a influencia partidária nos demais partidos que 

compõem a bancada da câmara? 
(  ) Excessiva 
(  ) Adequada 
(x) Insuficiente 
35) A que o senhor atribui a sua eleição com maior peso? 
(  ) Ao partido 
(  ) À minha imagem 
(x) À minha representação local 
(  ) Ambos 
36) Quais os canais de comunicação entre a câmara e a sociedade? Existe uma 

ouvidoria? 
Existe uma ouvidoria, mas não funciona. Não tem canais consolidados por que não há 
interesses diretos da sociedade e por assim ser, não se preocupa, lá de dentro, em fazer aquilo 
que não vem sendo solicitado. 
37) Na sua opinião, até onde vai a participação do individuo, enquanto cidadão, no 

processo democrático, atualmente? 
O número de pessoas que comparecem às audiências públicas é insignificante, logo, a 
participação é muito pequena da parte da população e entende que quanto maior fosse a 
cobrança por demandas mais num nível macro, contribuiriam para um melhor desempenho do 
mandato. No entanto, chega mais demandas, muito específicas, num nível micro. Na verdade, 
há um movimento ao contrário, onde o vereador é quem tem que correr atrás da população para 
descobrir o que está faltando para o povo.”A crise atual é um somatório da apatia da sociedade 
e a esquizofrenia da comunidade política”. 
38) Qual é a sua principal base eleitoral e como o senhor tem respondido às suas 

demandas? 
Foi votado em toda cidade, portanto não tem uma base definida. Teve muito voto do pessoal da 
área de saúde e educação. 
39) Enumere de 1 a 5, quais são os principais motivos pelos quais é procurado por 

eleitores: 
(1 ) Ajudar a resolver problemas pessoais com “favores” 
(3 ) Propor projetos de lei 
(x ) Intermediar contato com autoridades para solução de demandas pessoais 
(2) Pedir recursos do orçamento para projetos na comunidade 
(x ) Ajudar a solucionar problemas ou  pedidos de doações para instituições 
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40) Em média, quantos dias no mês o senhor dedica ao contato com a base eleitoral 
foi da câmara? 

Dedicação no gabinete ou na rua quando está em algum local onde pode vir a ser abordado, mas 
nem sempre pode atender no seu gabinete. 
41) Até que ponto o interesse público tem superado os interesses políticos 

individuais e partidários na câmara? 
Sempre que uma obra é realizada ou um projeto é votado para beneficiar uma determinada 
comunidade, sabe-se que há um interesse oculto por trás de quem brigou para implementar 
aquilo. 
42)  Em média, quantas horas por dia o senhor se dedica a atender eleitores e 

membros da sua base eleitoral, seja por qualquer meio, tal como telefone, e-
mail, carta, pessoalmente? 

Sempre que possível, mas usualmente são anotados os requerimentos pela equipe de gabinete. 
43) Como vê a importância do poder local para a sociedade? 
Acha que no momento está irrelevante, pois o executivo governa como quer e o legislativo é 
uma casa para atendimento de demandas exclusivamente individuais. O legislativo é um curral 
do executivo, tendo que aprovar tudo que o executivo quer. Para que se tornasse importante, 
seria necessário uma reformulação nos poderes de representação. 
44) Como descreveria o Estado hoje, depois de tantas reformulações sofridas pela 

administração publica do longo das últimas décadas? Ex. burocracia, 
gerencialismo, etc. 

O Estado é ineficiente e a burocracia emperra a administração pública. Mas é contrário às 
políticas neoliberais, pois entende ser fundamental a atuação do Estado na distribuição de renda 
e na promoção da igualdade, mas se o Estado se retirar por completo, o resultado será um 
“genocídio completo”. Mas defende a redução da burocracia e é imperioso rever o papel de 
algumas instituições democráticas, tais como o Ministério público, Tribunais, etc. Impor limites 
e exercer maior cobrança. 
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ANEXO 6 

Entrevista: Vereador “F” 
 

1) É nascido ou reside em Niterói há muito tempo? 
Nascido em Niterói mas filho de migrantes do nordestinos 
2) Qual o grau de instrução dos seus pais? 
Pai: primário Mãe: primário 
3) Que profissões exerciam seus pais? 
Pai: camelô, pedreiro e caminhoneiro Mãe: Dona de casa 
4) Atualmente, sua renda bruta encontra-se na faixa de: 
(  ) ate R$ 2000,00 
(  ) de R$ 2000,00 a R$ 3000,00 
(  ) de R$ 3000,00 a R$ 4000,00 
(  ) de R$ 4000,00 a R$ 5000,00 
(x) acima de R$ 5000,00. 
5) O vereador percebe outras fontes de renda extra câmara? 
(x) Sim  (  ) Não 
6) Qual a sua formação profissional? 
Caminhoneiro e vendedor ambulante 
7) Exerce alguma profissão extra à atividade legislativa? Se sim, qual? 
É proprietário de negócio próprio 
8) Como se iniciou na vida política? 
A mãe já apoiava outros candidatos e um dia ao acaso, uma senhora que trabalhava na política e 
o incitou a se candidatar a primeira vez em 1996, mas não se elegeu. Depois candidatou outras 
vezes em 2000, não sendo eleito mas assumindo uma subsecretaria na prefeitura e em 2004 foi 
eleito para o mandato. 
9) Há quanto tempo está na vida pública? 
Desde 1996, quando se iniciou com a primeira candidatura. 
10) Antes de ter sido eleito vereador pelo município de Niterói, que profissão o 

senhor desempenhava? Relate por favor sua experiência profissional. 
Era motorista de caminhão mas também trabalhou como vendedor ambulante e jardineiro. 
11) Já tinha sido candidato outras vezes? Quantas? 
Foi candidato 3 vezes 
12) Quantos mandatos já exerceu como vereador? 
Está no primeiro mandato 
13)  Já foi eleito para outros mandatos, seja em outros governos ou  em 

associações, sindicatos, grupos colegiados, etc? Se sim, quais e por quanto 
tempo? 

Não, nunca exerceu nenhum tipo de liderança externa. 
14) Já foi convidado ou assumiu cargos em confiança? Qual (is)? 
A subsecretário na gestão anterior da prefeitura. 
15) Já trabalhou como assessor de algum político? Qual o status dele? 
Sim, apoiando um deputado estadual. 
16) Qual critério utilizado para o recrutamento e seleção de pessoal, para 

trabalhar em seu gabinete? 
Confiança e conhecimento. Mas nomeou a mãe e o irmão para o gabinete, mas justificou com 
ela sempre teve representação política e o representa dentro da comunidade. 
17) Quantos projetos de lei tramitaram na câmara na legislatura de 2005 que 

foram de sua autoria? 
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Apresentou projetos, mas teve poucos aprovados. 
18) Já exerceu alguma presidência? Qual (is)? 
Assume a presidência de uma comissão e exerce a função de discutir matérias ligadas a área. 
19) Já exerceu alguma liderança? Qual (is)? 
É líder do partido na câmara 
20) O vereador participa ou já integrou alguma comissão na câmara? Se sim, qual 

e que papel desempenhava? 
Sim 
21) Qual a origem dos projetos que foram convertidos em lei durante a legislatura 

de 2005? 
A maioria é de origem do legislativo 
22) A quem o vereador consulta antes de opinar e se decidir sobre algum tema? 
Consulta a advogados, pois não tem conhecimento para decidir sozinho 
23) Existe um assessoramento técnico especializado? 
Sim, de advogado, por exemplo. 
24) O vereador pretende alcançar outros cargos eletivos na carreira? Qual (is)? 
Sim. Pretende chegar a outros cargos eletivos para crescer pessoalmente 
25) Quais aspectos são mais relevantes ao votar uma matéria? Enumere: 
(3) Orientação partidária 
(4) Projeto de iniciativa do Executivo 
(2) Ideologia 
(1) Satisfação das demandas populares 
(5) Acordo firmado com demais parlamentares 
26) Quanto à gestão dos trabalhos legislativos desta casa, como se dá a formação 

da agenda? Qual o trâmite para que um projeto entre na pauta de votações? 
Reunião toda semana do colégio de líderes, onde é formada toda semana a pauta da votação. 
Mas há um acordo entre os vereadores que permite a participação de todos no processo 
decisório da agenda. 
27) Como são formadas as coalizões partidárias? Seguem algum critério? 
Sempre há negociações, mas as coalizões são formadas em torno do governo, de apoio ou de 
oposição. Há uma polarização, mas sempre permanece o diálogo. 
28) Existe orientação partidária para se votar uma matéria ou vota-se segundo 

acordo e orientação da liderança? 
Os acordos são feitos no dia da reunião do colégio de líderes. 
29) Como é a relação entre o Legislativo e o Executivo em Niterói? 
Quando a matéria enviada pelo executivo é considerada boa para a comunidade, ela é aprovada 
sem objeções, mas as emendas são comuns. Mas já aconteceu veto a projetos do legislativo, 
mas do executivo, não. 
30) Existe algum tipo de pressão por parte do Executivo sobre Legislativo para 

votar a favor de sua agenda? Se sim, quais são as medidas mais comuns? 
Não existe, pois detém maioria na câmara e além do mais, a relação é boa entre os poderes, o 
que não dificulta o entendimento do que deve ser votado. 
31) Como o vereador classifica seu mandato? 
(x ) Estou no cumprimento dos interesses dos eleitores 
(  ) Cumpro o que foi determinado por movimentos sociais ou de bairros que me elegeram 
(  ) O mandato é eminentemente partidário 
(x ) O mandato é essencialmente individual 
32) Como se dá a relação do legislativo municipal com os demais atores da 

sociedade civil, tais como empresários, acadêmicos, sindicalistas, etc? 
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Mais com associação de moradores. No caso do empresário, para visar políticas sociais, mas 
entende que “todo mundo que investe quer ter retorno (...) já que o cara contribuiu para o 
projeto que vai contribuir, se há interesse do empresário, tem que se respeitar, desde o momento 
que o cara dá, tem que ter retorno” Mas tudo dentro da lei, uma espécie de parceria, onde todos 
saem beneficiados. 
33) Até que ponto atores da sociedade civil exercem influência sobre as matérias e 

projetos que entram na pauta de votações? 
Não há muita influência, pois participação é pequena. 
34) Como o senhor classifica a influencia partidária nos demais partidos que 

compõem a bancada da câmara? 
(  ) Excessiva 
(x) Adequada 
(  ) Insuficiente 
35) A que o senhor atribui a sua eleição com maior peso? 
(  ) Ao partido 
(x) À minha imagem 
(  ) À minha representação local 
(  ) Ambos 
36) Quais os canais de comunicação entre a câmara e a sociedade? Existe uma 

ouvidoria? 
Duas pessoas atendendo, acatando aquilo que é passado pela sociedade e passado para a mesa 
diretora tomar as devidas medidas. Se necessário e remetido ao vereador pela mesa, passam a 
tomar conhecimento daquilo que foi dito pela sociedade e procuram resolver. 
37) Na sua opinião, até onde vai a participação do individuo, enquanto cidadão, no 

processo democrático, atualmente? 
Uma vez que o indivíduo é obrigado a votar, não se pode dizer que vivemos numa democracia. 
Segundo o vereador, o povo vê a coisa assim, por isso não se interessa muito pelo processo 
democrático. Não tem noção do valor do voto. “Todo mundo quer ajudar mas quer levar uma 
vantagem”. Se a sociedade participasse mais, poderia ser melhor,mas a participação é ínfima. 
38) Qual é a sua principal base eleitoral e como o senhor tem respondido às suas 

demandas? 
Tem voto em vários segmentos ao redor de um bairro da zona norte. 
39) Enumere de 1 a 5, quais são os principais motivos pelos quais é procurado por 

eleitores: 
(1) Ajudar a resolver problemas pessoais com “favores” 
(5) Propor projetos de lei 
(4) Intermediar contato com autoridades para solução de demandas pessoais 
(3) Pedir recursos do orçamento para projetos na comunidade 
(2) Ajudar a solucionar problemas ou  pedidos de doações para instituições 
40) Em média, quantos dias no mês o senhor dedica ao contato com a base eleitoral 

foi da câmara? 
Todo mundo que o liga recebe um retorno, mas não tem uma coisa fixa. Mas utilizo de minha 
influência para intermediar um contato do eleitor com uma autoridade do executivo para 
solucionar o problema. 
41) Até que ponto o interesse público tem superado os interesses políticos 

individuais e partidários na câmara? 
A tendência é o vereador procurar levar melhorias para o bairro onde foi votado, ou seja, à 
comunidade que o elegeu. Mas isso não quer dizer que ele esteja privilegiando interesses 
privados. 
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42)  Em média, quantas horas por dia o senhor se dedica a atender eleitores e 
membros da sua base eleitoral, seja por qualquer meio, tal como telefone, e-
mail, carta, pessoalmente? 

Por telefone sempre retorna e recebe as pessoas no seu gabinete. 
43) Como vê a importância do poder local para a sociedade? 
O vereador é o político mais importante da federação. Ele está no dia-a-dia do povo. Ele está na 
padaria, no açougue, no bar, o campo de futebol, enfim, ele está próximo do povo 
constantemente. Já o deputado é um tanto inatingível, pois está mais distante do povo. Logo, é 
no município que começa a cadeia representativa, é no município que se começa a construir um 
país, é a base da democracia, da consolidação desta. “Mas o eleitor gosta de ser enganado. 
Gosta de ser enganado, gosta de esperança falsa, pois se eu disser o contrário eles me batem” 
44) Como descreveria o Estado hoje, depois de tantas reformulações sofridas pela 

administração publica do longo das últimas décadas? Ex. burocracia, 
gerencialismo, etc. 

O Estado é ineficiente, mas a presença dele é imprescindível para a sociedade. Mas tem que se 
banir esses programas assistencialistas, no entanto o menos favorecido tem que ser atendido 
com um cuidado maior. O vereador, no entanto tem uma política de fornecer no seu gabinete 
remédio a seus eleitores, pois todos têm direito de receber um recurso público, mas devem ser 
priorizados os atendimentos aos mais necessitados. 
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ANEXO 7 

Entrevista: Vereador “G” 
 

1) É nascido ou reside em Niterói há muito tempo? 
Nascido e reside desde então em Niterói 
2) Qual o grau de instrução dos seus pais? 
Pai: primário Mãe: Primário 
3) Que profissões exerciam seus pais? 
Pai: Operário fabril Mãe:Operária fabril 
4) Atualmente, sua renda bruta encontra-se na faixa de: 
(  ) ate R$ 2000,00 
(  ) de R$ 2000,00 a R$ 3000,00 
(  ) de R$ 3000,00 a R$ 4000,00 
(  ) de R$ 4000,00 a R$ 5000,00 
(x ) acima de R$ 5000,00.  
5) O vereador percebe outras fontes de renda extra câmara? 
(x) Sim  (  ) Não - Aposentadoria 
6) Qual a sua formação profissional? 
Contabilista exercendo atividades de advogado também. 
7) Exerce alguma profissão extra à atividade legislativa? Se sim, qual? 
Não. Apenas cuida da carreira na vereança. Mas durante um tempo, manteve o escritório de 
contabilidade. 
8) Como se iniciou na vida política? 
Quando trabalhava na farmácia, ainda criança, o proprietário era vereador e sempre o 
acompanhava nas suas andanças pela cidade. Assim, foi construindo sua imagem, herdando o 
capital político do então “padrinho” político. 
9) Há quanto tempo está na vida pública? 
Desde 1971, quando de sua primeira candidatura. 
10) Antes de ter sido eleito vereador pelo município de Niterói, que profissão o 

senhor desempenhava? Relate por favor, sua experiência profissional. 
Auxiliar de serviços gerais numa farmácia e mais tarde, vindo a trabalhar como contabilista e 
com orientação sobre assuntos advocatícios. 
11) Já tinha sido candidato outras vezes? Quantas? 
Sim. Inclusive para prefeito pelo MDB, mas veio a perder na eleição interna. 
12) Quantos mandatos já exerceu como vereador? 
Sete mandatos 
13)  Já foi eleito para outros mandatos, seja em outros governos ou  em 

associações, sindicatos, grupos colegiados, etc? Se sim, quais e por quanto 
tempo? 

Chegou a ser vice-prefeito do município por um mandato. Nada mais. 
14) Já foi convidado ou assumiu cargos em confiança? Qual (is)? 
Sim, assumindo secretarias diversas no executivo que lhe permitiram visualizar e compreender 
a realidade da cidade. Dentre eles, secretarias de planejamento, obras, limpeza urbano, 
administração, saúde, etc. 
15) Já trabalhou como assessor de algum político? Qual o status dele? 
Sim. Trabalhou para um antigo vereador local, mas sempre militou no partido a favor de seus 
correligionários. 
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16) Qual critério utilizado para o recrutamento e seleção de pessoal, para 
trabalhar em seu gabinete? 

Funcionários da câmara já, que conhecem a rotina das atividades ali desempenhadas, mas 
emprega no gabinete também outros três e o chefe do gabinete é o filho, já funcionário da casa. 
17) Quantos projetos de lei tramitaram na câmara na legislatura de 2005 que 

foram de sua autoria? 
Cerca de 30 projetos, dentre os quais, um que propõe aumentar as receitas do município 
revendo a questão tributária. Teve um projeto que foi apresentado similar pelo Deputado Júlio 
Lopes na câmara do DF, que trata da individualização das cobranças por serviços nos 
condomínios. Assim, propôs instalar hidrômetros individuais nos apartamentos do condomínio. 
18) Já exerceu alguma presidência? Qual (is)? 
Já foi presidente da câmara por duas vezes e exerce presidência de comissão. Na presidência 
promoveu uma redistribuição de tarefas, descentralizando as atribuições, dando 
responsabilidades aos membros da mesa, o contrário do que acontece hoje, onde tudo fica 
centralizado no presidente e os membros da mesa são meros espectadores, concordando com 
tudo que é decidido pelo presidente, sem questionamentos. Segundo o vereador, é uma 
preferência da maioria da casa, pois reduz as negociações internas, onde todos negociam 
diretamente com o presidente todos os assuntos.  
19) Já exerceu alguma liderança? Qual (is)? 
Já foi líder do governo, da oposição, bancada. Como líder do governo, defendeu projetos do 
interesse do executivo, mas sempre defendendo o interesse do executivo com argumentos junto 
à câmara. Quando líder da oposição defende a não aprovação de uma matéria ou a emenda desta 
uma vez que identifica os pontos negativos da mesma. Quando líder da bancada, exerce o papel 
de convencer seus partidários a votarem igualmente uma determinada matéria. Quando a 
questão era controversa, faziam reuniões no partido onde acertavam votar a questão fechada 
segundo decisão da maioria, logo, todos votavam com a maioria segundo decisão do partido.. 
20) O vereador participa ou já integrou alguma comissão na câmara? Se sim, qual 

e que papel desempenhava? 
Sim e ainda integra. O principal papel é analisar uma determinada matéria antes de encaminhá-
la para a CCJ e conseqüentemente para a pauta de votações. 
21) Qual a origem dos projetos que foram convertidos em lei durante a legislatura 

de 2005? 
A grande maioria é do legislativo. Mas há um predomino de interesses individuais dos 
vereadores que às vezes passam uma série de projetos do executivo em troca de soluções 
obreiras proporcionadas pelo prefeito nas zonas eleitorais onde o vereador tem sua base. 
Também são consideradas as disputas por cargos no executivo. Logo, o poder executivo utiliza-
se largamente destas barganhas para imprimir sua agenda sem encontrar muita dificuldade nas 
apresentações. Com isso, a fiscalização dos atos do executivo são reduzidas, apenas uns quatro 
dos dezoito vereadores se preocupam com a fiscalização. Só o vereador no ano de 2005 fez 80 
requerimentos de informações. 
22) A quem o vereador consulta antes de opinar e se decidir sobre algum tema? 
Consulta geralmente a advogados amigos, arquitetos, engenheiros, médicos, o procurador da 
câmara e demais profissionais quando do não entendimento sobre o tema que será votado. 
Também procura os próprios propositores da matéria para que ele explique exatamente o que o 
projeto poderá trazer de benefícios para a comunidade. Consulta também às pessoas na rua, ou 
seja, a própria população nas suas andanças pela cidade. 
23) Existe um assessoramento técnico especializado? 
Nada formal, mas conversa com diversos profissionais como citado no item anterior. 
24) O vereador pretende alcançar outros cargos eletivos na carreira? Qual (is)? 
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Gostaria de chegar a ser prefeito, mas entende que atualmente está muito difícil conseguir alçar 
o cargo. 
25) Quais aspectos são mais relevantes ao votar uma matéria? Enumere: 
(3) Orientação partidária 
(5) Projeto de iniciativa do Executivo 
(2) Ideologia 
(1) Satisfação das demandas populares 
(4) Acordo firmado com demais parlamentares 
26) Quanto à gestão dos trabalhos legislativos desta casa, como se dá a formação 

da agenda? Qual o trâmite para que um projeto entre na pauta de votações? 
É formada de acordo com o colégio de líderes, mas que na verdade não funciona, pois o 
executivo tem larga maioria no colégio de líderes e na câmara, conseguindo implementar sua 
agenda e colocar na ordem de preferência sua agenda. Entretanto, a grande maioria das 
propostas que foram enviadas pelo executivo foram emendadas, cerca de 99% como disse o 
vereador. Existem vários tipos de emendas, algumas sem nenhuma relevância, mas muitas são 
aproveitadas. A preocupação da grande maioria é com a quantidade de emendas e projetos 
apresentados, nem tanto com a qualidade das propostas. 
27) Como são formadas as coalizões partidárias? Seguem algum critério? 
As coalizões são negociadas em troca de cargos no executivo ou liberação de obras para obras 
da comunidade onde o vereador tem uma votação expressiva. Gera sempre uma relação de 
“toma-lá-dá-cá”, ou seja, troca-se apoio no legislativo por cargos no executivo ou por liberação 
de serviços de fisiologia. 
28) Existe orientação partidária para se votar uma matéria ou vota-se segundo 

acordo e orientação da liderança? 
Não. O partido não interfere nas votações. Existem casos em que o vereador vota sempre 
contrariamente ao líder do partido e no entanto não se consegue a expulsão do mesmo da 
legenda. 
29) Como é a relação entre o Legislativo e o Executivo em Niterói? 
O executivo tem larga maioria na câmara e a mantém em troca de acordos fisiológicos. 
30) Existe algum tipo de pressão por parte do Executivo sobre Legislativo para 

votar a favor de sua agenda? Se sim, quais são as medidas mais comuns? 
Sim. As medidas mais comuns são a não liberação de recursos e não atendimento das demandas 
que o vereador intercede do eleitor junto ao executivo. Além disso a negociação de cargos no 
executivo em troca de apoio. 
31) Como o vereador classifica seu mandato? 
(1) Estou no cumprimento dos interesses dos eleitores 
(  ) Cumpro o que foi determinado por movimentos sociais ou de bairros que me elegeram 
(2) O mandato é eminentemente partidário (entende que deveria pertencer ao partido) 
(  ) O mandato é essencialmente individual 
32) Como se dá a relação do legislativo municipal com os demais atores da 

sociedade civil, tais como empresários, acadêmicos, sindicalistas, etc? 
Relação muito pequena, quase inexistente. A UFF, por exemplo,como laboratório de políticas 
públicas a serem aproveitadas pela cidade, não contribui com o desenvolvimento da cidade, 
muito pouco, mas poderia ser mais participativo. Já os empresários querem ver seus próprios 
interesses, os interesses são eminentemente corporativos e individuais. 
33) Até que ponto atores da sociedade civil exercem influência sobre as matérias e 

projetos que entram na pauta de votações? 
Apenas quando trata de interesses corporativos e individuais. Não há uma participação da 
sociedade nem dos atores desta para discutir nas audiências públicas assuntos de interesse 
coletivo, da cidade. A presença é ínfima e os participantes buscam solucionar exclusivamente 
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seus interesses particulares. As audiências públicas só são feitas por constarem como exigência 
legal constante da lei orgânica, senão nem seriam feitas. 
Os presidentes de associações, ou órgãos de representação, só estão mais diretamente 
envolvidos para uma promoção pessoal que o ajudará numa eventual candidatura no futuro.  
34) Como o senhor classifica a influencia partidária nos demais partidos que 

compõem a bancada da câmara? 
(  ) Excessiva 
(  ) Adequada 
(x) Insuficiente 
35) A que o senhor atribui a sua eleição com maior peso? 
(  ) Ao partido 
(x) À minha imagem 
(  ) À minha representação local 
(  ) Ambos 
36) Quais os canais de comunicação entre a câmara e a sociedade? Existe uma 

ouvidoria? 
Seria boa para todos, mas como o presidente da câmara relatou ao prefeito que este instrumento 
estava o prejudicando, foi criada uma ouvidoria na prefeitura com uma série de cargos 
comissionados e que ficam a critério único e exclusivo de controle da prefeitura. A da câmara 
não funciona. A população tem acesso ao vereador sempre por canal direto, indo à porta do 
gabinete do vereador. 
37) Na sua opinião, até onde vai a participação do individuo, enquanto cidadão, no 

processo democrático, atualmente? 
O cidadão não tem conhecimento dos seus direitos e deveres, cerceando o exercício da 
cidadania, não sabendo a quem deve procurar ou o que tem por direito. O cidadão está 
completamente desorientado. Apesar da democracia na atual conjuntura, o cidadão não 
reconhece os seus direitos de cidadão, entende que tudo que o vereador lhe presta são favores, 
não sabe que direitos tem como cidadão. A população está mais leviana que o político, pois 
querem fazer , por exemplo, boca de urna para cinco vereadores ao mesmo tempo. Depois da 
eleição, ele não sabe para quem trabalhou, nem em quem votou, mas vai à câmara para buscar 
favores pessoais com algum vereador. Disse que há vereadores na câmara que se julgam os 
mais clientelistas da câmara. 
38) Qual é a sua principal base eleitoral e como o senhor tem respondido às suas 

demandas? 
Não tem uma base definida, pois roda a cidade toda, mas tem procurado implementar as 
mudanças que tem visto e cobrado do executivo aquilo que lhe é cobrado pelos eleitores. Mas já 
teve uma base eleitoral na zona norte da cidade. 

 
39) Enumere de 1 a 5, quais são os principais motivos pelos quais é procurado por 

eleitores: 
(1) Ajudar a resolver problemas pessoais com “favores” 
(5) Propor projetos de lei 
(2) Intermediar contato com autoridades para solução de demandas pessoais 
(3) Pedir recursos do orçamento para projetos na comunidade 
(4) Ajudar a solucionar problemas ou  pedidos de doações para instituições 
 
40) Em média, quantos dias no mês o senhor dedica ao contato com a base eleitoral 

foi da câmara? 
Está o tempo todo na rua no dia-a-dia com a população. 
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41) Até que ponto o interesse público tem superado os interesses políticos 
individuais e partidários na câmara? 

O que predomina são os interesses do político de se manter no poder. Assim, chega a apresentar 
propostas ou encaminhar demandas impossíveis de serem alcançadas apenas para se configurar 
como simpático ao eleitor e garantir o apoio no próximo pleito. Uma parcela grande dos 
vereadores deseja apenas satisfazer suas necessidades pessoais e interesses privados em 
detrimento ao interesse público. 
42)  Em média, quantas horas por dia o senhor se dedica a atender eleitores e 

membros da sua base eleitoral, seja por qualquer meio, tal como telefone, e-
mail, carta, pessoalmente? 

O tempo todo, sempre disponível. 
43) Como vê a importância do poder local para a sociedade? 
“É valiosíssimo, importantíssimo”. O Poder local é aquele que está mais próximo do povo, 
permitindo ouvir diretamente as demandas e as reclamações da sociedade quanto aos problemas 
locais e sociais que muitas vezes são discutidos nos gabinetes mas que ao se ver pessoalmente, 
dão uma melhor dimensão da realidade da questão. 
44) Como descreveria o Estado hoje, depois de tantas reformulações sofridas pela 

administração publica do longo das últimas décadas? Ex. burocracia, 
gerencialismo, etc. 

O Estado deveria se desenvolver na medidas das suas necessidades. O Estado atualmente não 
atua num descontínuo onde o interesse político-partidários prevalece às questões de interesse 
público. Seria necessário que os entes da Federação tivessem um diálogo mais aberto, 
verdadeiro. O Estado é o representante, um juiz da sociedade para solucionar questões que o 
mercado não resolve. Dirimir os interesses conflitantes que existem dentro da sociedade. 
O Estado tem que ser maior, soberano, julgador das questões sociais. 
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ANEXO 8 



 178

ANEXO 9 

DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA 

Das funções institucionais de uma câmara legislativa, destacam-se, conforme Regimento 

Interno da câmara as seguintes: 

 Função legislativa, de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo, 

de julgamento político-administrativo, desempenhando, ainda,, as atribuições que lhe são 

próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua economia interna; 

 Elaboração e deliberação por meio de, emendas a lei Orgânica Municipal, leis 

complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções sobre quaisquer 

matérias de competência do município; 

 A fiscalização financeira consiste no exercício de controle da Administração 

local, principalmente quanto à execução orçamentária e al julgamento das contas 

apresentadas pelo Prefeito, integradas à da própria câmara, mediante auxilio do Tribunal 

de Contas do Estado; 

 Quanto ao controle externo, prestar vigilância aos negócios do Executivo em 

geral, observando a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a ética político-

administrativa. Cabe tomar medidas sanatórias, se convierem; 

 A função julgadora ocorre quando se faz necessário julgar o Prefeito, Vice-

Prefeito ou um Vereador por infrações político-administrativas previstas em lei; 



 179

 A gestão dos assuntos de economia interna da câmara realiza-se por meio de 

disciplina regimental de suas atividades e da estruturação e administração dos serviços 

auxiliares. 

 DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA MUNICIPAL 

São órgãos formadores da câmara municipal a mesa da câmara, o plenário, as comissões e 

o colégio de líderes. 

A Mesa é composta por vereadores eleitos sendo ocupada por um presidente, 1º e 2º Vice-

Presidentes, 1º e 2º Secretários, com mandato de dois anos e dois suplentes que, no caso 

de ausência ou eventuais faltas às reuniões, substituirão os Vice-Presidentes e Secretários. 

A eleição da Mesa se dará por maioria simples assegurando-se voto até mesmo dos 

candidatos, a ser organizada pelo presidente em exercício, que fará a contagem dos votos e 

promulgará o resultado. 

Das suas atribuições, a Mesa é órgão diretor de todos os trabalhos legislativos e 

administrativos da câmara, competindo privativamente propor projetos de resolução que 

criem, transformem e extingam cargos e funções na câmara bem como fixem as 

correspondentes remunerações iniciais. 

Compete também fixar e atualizar remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 

elaborar e encaminhar ao Prefeito proposta parcial do orçamento da Câmara; enviar ao 

Prefeito as contas do exercício anterior; declarar perda de mandato de vereador; 

representar por seu presidente junto aos poderes da União, Estado e Distrito Federal; 
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organizar cronograma de desembolso das dotações da Câmara vinculadamente ao 

trespasse mensal das mesmas pelo Executivo; proceder à redação final das resoluções e 

decretos legislativos; deliberar sobre convocações extraordinárias; assinar por todos os 

seus membros as resoluções e os decretos legislativos; autografar projetos de lei 

aprovados para remessa ao Executivo; elaborar regulamento dos serviços administrativos 

submetendo-os para aprovação no plenário por meio de projeto de resolução; determinar 

arquivamento das proposições não apreciadas na legislatura anterior e, por fim, 

regulamentar a abertura e julgamento de concorrências públicas. 

O Plenário é o órgão deliberativo da Câmara, constituindo-se do conjunto de Vereadores 

em exercício em local, forma e quorum legais para deliberar, sendo esta, em sua forma 

legal, a sessão. 

Ao plenário cabe elaborar leis; discutir e votar o orçamento anual; apreciar os vetos; 

autorizar sob a forma da lei, atos administrativos; expedir decretos legislativos quanto a 

assuntos de competência privativa; expedir resoluções quanto a assuntos de economia 

interna; processar e julgar Vereador por prática de infração político-adminstrativa; 

requisitar informações junto ao Prefeito sobre assuntos da administração; convocar 

auxiliares do Prefeito para explicações perante o Plenário, quando necessário for; eleger 

Mesa e as Comissões; autorizar transmissão por rádio e televisão ou filmagem e gravação 

das sessões e propor realização de consulta popular. 

As Comissões, por sua vez, são órgãos técnicos compostos por 3 (três) vereadores, exceto 

as de Constituição e Justiça e a de Finanças e Orçamento, que terão,ambas, 5 (cinco). Tem 
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a finalidade de examinar matéria em tramitação da Câmara e emitir parecer sobre a mesma 

ou de proceder a estudos sobre assuntos de natureza essencial ou, ainda. Investigar fatos 

determinados de interesse da Administração. 

O Colégio de Líderes é composto pelas lideranças partidárias, constituídas nos termos dos 

artigos 103 e 104 do Regimento Interno e pelo Líder de Governo. Este, reunir-se-á sempre 

uma vez por semana com produção de ata lavrada em livro próprio e assinada por todos os 

membros presentes. 

Ao Colégio de Líderes, compete, em conjunto com a presidência, definir, semanalmente, a 

ordem do dia das sessões ordinárias; proceder ao debate sobre matérias em tramitação na 

casa, em seguida ao exame inicial feito pelas respectivas Comissões e, sobre estas 

deliberar.  

As matérias aprovadas por consenso no Colégio de Líderes serão deliberadas 

sumariamente pelo Plenário, não sendo admitido debate sobre as mesmas, como reza 

parágrafo único do Regimento Interno. 
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