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Ventana sobre la utopia 
Ella está en el horizonte — dice Fernando Birri —.  

Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.  
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.  

Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.  
¿Para qué sirve la utopia? Para eso sirve: para caminar. 

(in: GALEANO, Eduardo Hughes. Las palabras andantes.  
Madrid: Siglo XXI de España Editores S/A. 2006. p. 310) 

 
 
 
 



 

RESUMO: Os Municípios de pequeno porte populacional, mesmo compreendendo em si 

quase a totalidade do território nacional, são negligenciados tanto pelo Governo quanto 

pela Academia. O vigente discurso de “desenvolvimento sustentável” é – e continuará 

sendo – vazio enquanto não se estabelecer a esses Municípios um caminho alternativo ao 

crescimento desordenado que percorreram as Metrópoles brasileiras e que hoje seguem os 

Municípios de médio porte. A partir deste marco situacional, busca-se a compreensão da 

realidade atual por meio de um levantamento historiográfico crítico do planejamento 

municipal brasileiro, propondo, ao final, uma reestruturação organizacional factível dentro 

do sistema vigente, para uma gestão mais eficiente do território municipal. 

PALAVAS-CHAVE: Planejamento Estatal. Gestão Pública. Transdisciplinaridade. Planejamento 

Estratégico. Participação Popular.  

  



 

ABSTRACT: The municipalities with small populations, even comprising in theirself nearly 

the entire national territory, are always neglected by both Brazilian Government and 

Academy. The prevailing discourse of “sustainable development” is - and will remain - empty 

until the establishment for them an alternative to uncontrolled growth path trekked by 

Brazilian metropolises and today followed by the medium sized municipalities. From this 

situational milestone, the understanding of current reality is sought through a critical 

historiographical research about Brazilian municipal planning, aiming to propose, in the end, 

a feasible organizational restructuring within the actual operating system, to a more efficient 

management of the municipal territory.  

KEYWORDS: State Planning. Government. Transdisciplinarity. Strategic Planning. Citizens 

Participation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A partir do segundo quartel do século XX, transformou-se em urbano o Brasil rural. 

As “vantagens locacionais” e estratégicas para os empreendimentos industriais que se instalavam 

no país eram balizadas tão somente pelos benefícios econômicos envolvidos, atraindo à sua 

volta a miserável população campesina em busca de melhores condições de vida. Em um 

ambiente fortemente marcado pela desigualdade social, pela dominação de pretensões privadas de 

uma minoria e pela submissão a interesses econômicos estrangeiros em detrimento aos interesses 

coletivos nacionais, a transferência tão acelerada quanto desorganizada dessa população para 

as cidades implicou um modelo caótico de urbanização, ocupando indiscriminadamente várzeas 

dos cursos d’água e terrenos de topografias impróprias para o assentamento urbano, com 

supressão das vegetações nativas sem qualquer preocupação com os danos ao patrimônio natural 

degradado, nem com a iminência menos ou mais óbvia dos danos secundários – não menos 

graves – ao patrimônio social estabelecido condições assim adversas.  

No curto intervalo de algumas décadas, as capitais se transformaram em problemáticas 

metrópoles e, com a conurbação, vêm se convertendo em caóticas regiões metropolitanas. O 

crescimento desequilibrado dos Municípios tem gerado impactos das mais variadas ordens 

nesses territórios, com danos à qualidade socioambiental cuja reversibilidade, quando 

tecnicamente possível, demanda cifras inviáveis. Com a saturação dos centros metropolitanos, o 

mesmo processo deletério de crescimento desordenado vem se reproduzindo implacavelmente 

nas cidades de médio porte, que já experimentam os mesmos enfrentamentos inglórios.  

 
 Objeto de estudo 

 
Os Municípios de pequeno porte populacional, embora perfaçam quase 90% do universo 

de municipalidades brasileiras e comportem quase 100% do território nacional, sempre tiveram 

sua importância estratégica negligenciada tanto na formulação de políticas nacionais quanto como 

foco de pesquisa nas academias. Dada a inconsistência fática e científica de qualquer política 

pública que não viabilize, como pressuposto estratégico, a estruturação do depauperado e 

desestruturado poder público local para o enfrentamento dos problemas ambientais nacionais e, 

por outro lado, considerada a vantagem situacional de se encontrarem os Municípios de Pequeno 

Porte em condições absolutamente potenciais – tanto para seguir a tradição do caos quanto para 

estabelecerem uma inédita “nova ordem” – são esses Municípios de pequeno porte populacional 

eleitos como objeto deste estudo. 
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 Objetivo da Pesquisa 
 

No cenário esboçado, ergue-se premente como questão fundamental – e objetivo deste 

trabalho – propor um novo arranjo administrativo, mais eficiente para o disciplinamento da 

expansão urbana em bases socioambientalmente equilibradas, e factível dentro dos estreitos 

limites estabelecidos pelas conjunturas fáticas e o engessamento imposto pelos balizamentos 

normativos vigentes. 

 
 Estado da Arte 

 

Conquanto o Brasil ofereça um variado repertório de experiências políticas e programas 

socioambientais municipais, a decrescente qualidade de vida notória na evolução das cidades 

brasileiras comprova a impotência dos Municípios para reverter o quadro generalizado de 

crescimento desgovernado. Mesmo havendo hoje uma grande profusão de publicações sobre 

“desenvolvimento sustentável” nos mais variados setores do conhecimento, no que tange às 

políticas municipais para disciplinar o crescimento urbano em padrões socioambientalmente 

equilibrados, limitam-se as abordagens da literatura nacional a um ou a outro instrumento 

ou processo, não sendo encontrado estudo que se debruce sobre a ordenação e sistematização dos 

métodos e instrumentos de planejamento e gestão a fim de se estabelecer um contorno de 

abrangência e coparticipação, bem como, uma linha de permanência e continuidade. Em suma: 

o estado da arte afigura-se como uma tela em branco. 

 
 Metodologia 

 

A tabula rasa teórica sob o objeto de estudo exige um prévio levantamento de 

denominadores comuns na amorfia geral das políticas municipais: um inventário historiográfico 

crítico das políticas públicas de planejamento municipal que permita a compreensão da 

conjuntura atual. Para tanto, empreende-se a análise da produção legal nacional em cotejo 

com os dados de repositórios oficiais, perscrutando as interfaces diretas e indiretas entre 

as modalidades epistemológicas interagentes no sistema – nomeadamente: sociopolíticas e 

econômicas – para, ao final, amalgamar três referenciais teóricos em um só instrumento 

lógico-categorial capaz de alicerçar a propositura de um modelo de ecogestão municipal.  

O esquema, a seguir, apresenta a síntese epistemológica da proposta de trabalho, 

indicando os pontos mais relevantes em termos da estratégia de pesquisa adotada e métodos e 

técnicas utilizados: 
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Síntese Epistemológica: 

Aspecto Metodológico  Categorização  

Abordagem.................................................... 

 – Sistêmica: Justificação derivada da busca pelo ideal científico da 

...verdade, partindo da perspectiva de optimização e solução do 

...problema até alcançar o planejamento integralizador das unidades 

...interagentes (Charles West Churchman). 

Modelo de Sistema de Inquirição .................  – Teleológico/Pragmático: A capacidade de articulação dos 

...objetos é prerrogativa de legitimidade do sistema de inquirição.  

Método ..........................................................
 – Dedutivo: Engendrando a partir da abstração, análise e invenção/ 

...criação  (Karl Raimund Popper). 

Objetos ..........................................................
 – Estrutura de Gestão de Municípios de pequeno porte populacional. 

– Política Pública de Municípios de pequeno porte populacional. 

Axioma ......................................................... 
 – Crescimento urbano controlado e desenvolvimento municipal 

...em bases socioambientalmente mais equilibradas. 

Objetivo ........................................................ 
 – Concatenação sistemática de práticas e instrumentos de Gestão 

...na esfera municipal. 

Condições Iniciais ........................................ 
 –  Conjuntura atual dos Municípios de pequeno porte populacional. 

–  Condicionantes históricas do crescimento municipal desgovernado. 

– Gestão multilinear de fluxos informacionais unidirecionais. 

Espaço topológico .........................................  – Município de Pequeno Porte Populacional  

...(áreas urbana e rural). 

Marcos Conceituais Teóricos ....................... 

 – Trandsiciplinaridade (Enrich Jantich)  

– Gestão Pública Reticular (Manuel Castells) 

– Participação Cívica como fator de legitimidade do Poder Público  

...(Cornelius Castoriadis). 

Fontes de Pesquisa ....................................... 

 

– Conteúdo Lógico............... 

– Literatura técnica: Nas áreas 

de Administração de Empresas; 

Economia; Sociologia; Ecologia; 

Epistemologia; Filosofia; História; 

Direito (Constitucional, Ambiental 

e Administrativo). 

– Normas: Constituições Federais; 

legislação infraconstitucional; e 

regulamentos diversos. 

– Dados de repositórios oficiais: 

IBGE; Ministérios/Secretarias, etc. 

– Dados levantados em pesquisas 

acadêmicas  e institucionais. 

– Conteúdo Empírico ...........

 

 
 

Fator de Pertinência .....................................  

– Importância Estratégica dos Municípios de Pequeno Porte 

....Populacional para a questão ambiental no Brasil.  

– Supressão de lacuna na abordagem do tema Gestão Municipal de 

...Municípios de Pequeno Porte Populacional na literatura técnica 

...brasileira. 
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 Propedêutica à Dissertação 

 
Capítulo I 

 
Com o intento de cumprir a meta proposta, o capítulo inaugural dessa pesquisa apresenta 

a relação interdependente entre as realidades socioambiental, econômica e política, demonstrando 

a relevância estratégica do Poder Público para a edificação de uma sociedade econômica e 

socioambientalmente equilibrada – destacando-se, nesse cenário, a importância vital do 

Poder Público Municipal para a consecução desse mister.  

 
Capítulo II 

 
Baseado nos repositórios oficiais de dados, o Capítulo II é dedicado à apresentação do 

“Brasil Municipal”, delineando a configuração territorial dos Municípios e evidenciando a 

precariedade estrutural dos Municípios de pequeno porte populacional para o cumprimento do 

extenso rol de obrigações e responsabilidades impostas às municipalidades pela Constituição 

Federal, com destaque para o enfrentamento das questões ambientais. 

 
Capítulo III 

 
Muitos são os modelos teóricos que vêm alicerçando as intervenções dos gestores 

municipais, sendo os mais referenciados na literatura a Planificación Estratégica Situacional – 

PES proposta por CARLOS TULIO MATUS ROMO e o Results Based Management – RBM 

desenvolvido a partir do modelo de Management by Objectives – MBO idealizado por PETER 

FERDINAND DRUCKER. 1  Não obstante a coerência interna que sustenta os vários modelos, 

mantém-se decrescente a qualidade de vida inerente ao crescimento das cidades brasileiras. A 

eficácia de qualquer proposição, portanto, exige a prévia compreensão dos fatos e fundamentos 

que vêm frustrando o sucesso dos modelos de gestão em voga quando aplicados na Administração 

Pública.  

Nesse sentido, no terceiro Capítulo empreende-se não apenas um apanhado cronológico, 

mas a investigação circunstanciada e crítica do desenrolar da história política e sociológica desde 

o período colonial até o tempo presente, levando em consideração – tanto quanto possível – o 

embate e a interação de forças político-econômicas internacionais e internas que corporificam as 

correntes ideológicas, moldando as políticas públicas e, por fim, formatam os modelos de gestão.  

                                                            
1 Vale também citar, embora menos recorrente nas propostas de gestão pública, o Logical Framework Approach 
– LogFRAME (ou Goal Oriented Project Planning – GOPP) desenvolvido pela United States Agency for 
International Development – USAID a partir do RBM e, finalmente, o modelo ZielOrientierte ProjektPlanung – 
ZOPP desenvolvido pela Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – GTZ a partir do GOPP. 
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Tomando como premissa a interdependência da cultura e da lei, e por corolário, a 

atividade legiferante como registro histórico, busca-se nas construções e desconstruções 

normativas (com especial enfoque na questão do planejamento – haja vista ser este o aspecto 

da gestão que mais releva ao mote do presente trabalho) as evidências formais para a investigação 

da verdade, fiando a “linha de Ariadne” a ser desenovelada para a interpretação lógica e a 

compreensão válida do aspecto abordado da realidade, perfilando assim a cultura político-

administrativa nacional que fundamenta e conserva a gestão pública nacional.  

 

Capítulo IV 
 
Concluída a retrospectiva histórica contextualizada da administração pública municipal 

no Brasil, a pesquisa dá lugar à identificação dos fatores que vêm impondo insucesso aos modelos 

de gestão quanto ao mister de garantir um crescimento socioambientalmente equilibrado dos 

Municípios brasileiros. O Capítulo IV, portanto, é dedicado não apenas à análise critica de cada 

modelo adotado nos respectivos momentos históricos, como também, em um segundo momento, 

à demonstração retrospectiva da formação cultural sociopolítica brasileira, apresentando um 

fator importante que, embora perpasse todo o desenrolar da prática administrativa sobre a coisa 

pública, tem sido inadvertidamente ignorado pelos atores quando da implementação de técnicas 

e modelos de gestão. 

 

Capítulo V 

 
Expostos os alicerces e pilares que estruturam a política de governo (que anima o aparato 

governamental brasileiro), a pesquisa passa à abordagem específica da Administração Pública. 

Esse Capítulo destaca as características cartesianas e positivistas do modelo histórico de gestão 

pública, que se manifestam em tratativas mecanicistas, lineares e reducionistas, incompatíveis 

com a complexidade sistêmica dos desafios que lhe são impostos. Destacando a abordagem 

transdisciplinar como um dos requisitos indispensáveis para a proficiência da gestão do bem 

comum, é posta à análise crítica de uma experiência fracassada de gestão transdisciplinar no 

Governo Federal, abrindo caminho para a proposição de direções a serem apontadas como 

referenciais para a aplicação dos métodos de gestão em busca de ecologizar as políticas públicas. 

 

Capítulo VI 

 
Enfim, encontra-se madura a dissertação para apontar as diretrizes básicas para orientar 

a construção de um aparato capaz articular ideias e hipóteses objetivas, expectativas factíveis; 

dotado de meios para a consecução dos resultados almejados; com previsão de revisões 
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periódicas; capaz de ajustamento de metas e objetivos; bem como, dotado de instrumentos 

para controle e fiscalização: Um sistema de ecogestão para os Municípios de pequeno porte 

populacional, superando o modelo administrativo vigente de políticas públcias setoriais 

e desarticuladas. 

 

Conclusões 

 
Conclui-se, finalmente, a presente pesquisa, com sintética recapitulação dos aspectos 

críticos apontados, em cotejo às vantagens esperadas das proposições de um sistema de gestão 

transdisciplinar com ordenamento reticular amplo que viabilize tanto a integração dos diversos 

processos decisórios em todos os níveis da estrutura organizacional quanto à efetiva copartici-

pação cívica. 

 

 

  



21 
 

CAPÍTULO I – MEIO-AMBIENTE, ECONOMIA E ESTADO 

 
« Ma l'ambizione dell’uomo è tanto grande, che,  

per cavarsi una presente voglia, non pensa  
al male che è in breve tempo per risultargliene.» 

NICCOLÒ DI BERNARDO DEI MACHIAVELLI 
 

 
Corolário do caráter positivista das academias, o alto nível de especialização das ciências, 

conquanto represente condição essencial para sua evolução, tem por efeito colateral abordagens 

cartesianas dos problemas socioambientais, com prejuízo ao necessário entendimento da inter-

relação sistêmica entre as condições econômicas e políticas e as realidades socioambientais. 

Empreende-se nessa pesquisa, portanto, um esforço no sentido de compreender a importância do 

Poder Local para a instituição de uma sociedade socioambientalmente mais equilibrada, sem 

extrair a política pública de seu contexto. 

 

1 – Economia vs Ecossistema 

 

Na década de 1960, a questão ambiental ganha força nos movimentos de contracultura 

e de defesa dos direitos civis na Europa e nos Estados Unidos, logo ultrapassando esses círculos 

para se tornar parte das agendas institucionais. No ano de 1966, na 14ª reunião da United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO edita a Resolução n.º 

2.23, autorizado a convocação de uma reunião intergovernamental de especialistas para que se 

efetuassem estudos ecológicos e de conservação de recursos naturais (UNESCO. 1967, p. 47), 

sendo realizada dois anos depois, em Paris, a Intergovernmental Conference of Experts on the 

Scientific Basis for Rational Use and Conservation of the Resources of the Biosphere ou, 

simplesmente, Conferência da Biosfera. Identificando o caráter transfronteiriço dos impactos da 

industrialização, da urbanização e do crescimento populacional, o Relatório Final da 

Conferência da Biosfera registra como uma das mais importantes características do evento, a 

confrontação entre as posições dos cientistas e tecnólogos engajados na exploração dos recursos 

naturais e as reivindicações dos conservacionistas, que confluiu nas constatações de necessidade 

de se encontrar bases científicas para decisões que conduzam a uma ação racional, bem como, 

de que a conservação – incluindo a preservação – se torna o uso sensato dos recursos (UNESCO, 

1969, p. 33). Firmou-se também o entendimento de que, embora indispensáveis, as ciências 

físicas e biológicas – e as tecnologias nestas baseadas – não são suficientes para tal “sensatez”, 

devendo ser as ciências sociais também consideradas “por causa dos papéis desempenhados 

pela economia, administração pública, lei, sociologia e psicologia, já que o Homem é o 

componente-chave da biosfera” (UNESCO. 1969, p. 33).  
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Também em 1968, a convite do economista italiano AURELIO PECCEI e do cientista 

escocês ALEXANDER KING, reuniram-se cientistas, industriais e políticos de vários países para 

formar o CLUBE DE ROMA, que tinha como objetivo discutir e analisar os limites do crescimento 

econômico, levando em conta a crescente exploração dos recursos naturais. Em 1972, foi 

publicado o primeiro e mais famoso relatório desse grupo, Os Limites do Crescimento, no qual 

uma equipe do Massachusetts Institute of Technology – MIT, sob coordenação de DENNIS L. 

MEADOWS, através de modelos matemáticos, demonstrou o esgotamento do planeta em cem anos, 

como consequência da exploração dos recursos naturais (MEADOWS et al., 1973, p. 20). Em que 

pese o fundamento estratégico-econômico da pesquisa e a aplicação política de seus resultados,2 a 

mudança de parâmetros que enseja é revolucionária: Dando lugar a perspectiva da relação 

Economia vs Ecossistema como interseção entre conjuntos finitos à constatação da Economia 

como um subsistema aberto (instado a um crescimento infinito) contido no Ecossistema “finito, 

não crescente e materialmente fechado” (DALY & FARLEY. 2010, p. 15) – processo que, cœteris 

paribus, marcha em direção ao colapso. 

Nos corredores da Convenção de Estocolmo, em 1972 (United Nations Conference 

on the Human Environment – UNCHE), registra IGNACY SACHS que MAURICE STRONG lançou 

o conceito ecodesenvolvimento (SACHS. 2009, p. 234) para descrever alternativas de 

desenvolvimento socioeconômico ecologicamente correto (CALDWELL; HOLDGATE apud LINNÉR 

& SELIN, 2003). Em 1974, o recém-criado United Nations Environment Programme – UNEP 

realiza em Cocoyoc, México, o simpósio sobre Patterns of Resource Use, Environment and 

Development Strategies, reunindo especialistas sob a coordenação de BARBARA WARD (para meio 

ambiente e uso de recursos) e de JOHAN GALTUNG (para estratégias de desenvolvimento) com o 

escopo de abordar a questão ambiental sob a perspectiva de sua interação com o desenvolvimento 

socioeconômico. Entretanto, com a oposição formal à Declaração de Cocoyoc pelo Chefe do 

Departamento de Estado estadunidense, HENRY KISSINGER, questionando a legitimidade do 

UNEP para tratar do tema “desenvolvimento” (GALTUNG. 2010, p. 1) e por sua rejeição expressa 

ao conceito “ecodesenvolvimento”, o termo foi rejeitado no cenário institucional internacional 

(SACHS. 2009, p. 243).  

                                                            
2 Aspectos importantes cuja demonstração das implicações fugiria à proposta do presente estudo, cabendo anotar 
apenas o fato de ter sido o Clube de Roma financiado pelas multinacionais VOLKSWAGEN e FIAT (LAGO. 2006, 
p. 28) e de ter sido Os Limites do Crescimento publicado estrategicamente dois meses antes da Conferência de 
Estocolmo, estabelecendo embasamento teórico para a proposição política do Zero Economic Growth – ZEG 
como único meio de interromper trâmite em curso rumo ao colapso, com indisfarçável manipulação do “abuso 
do discurso ambiental” pelos países industrializados contra os países pobres, na medida em que a mantença da 
condição de subdesenvolvimento condenaria os países do hemisfério sul a arcar, com exclusividade e por prazo 
indeterminado, com o custo socioambiental do estilo de vida perdulário do hemisfério norte, sustentando a 
política neocolonialista mundial tal como estruturada após a Segunda Guerra Mundial. 
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Em 1983, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a pedido do UNEP, aprova a 

Resolução n.º 38/161, criando a World Commission on Environment and Development – WCED, 

que tinha como presidente a então primeira-ministra da Noruega, GRO HARLEM BRUNDTLAND. Os 

resultados da COMISSÃO BRUNDTLAND foram o relatório oficial da Assembleia Geral transmitido 

pela Resolução nº 42/186 de 1987 e a publicação de Nosso Futuro Comum (recepcionado 

oficialmente através da Resolução nº 42/187 do mesmo ano). O relatório parte da necessidade 

e pressuposta possibilidade de conciliar crescimento econômico e conservação ambiental, 

divulgando um conjunto de premissas que desde então tem orientado os debates sobre o 

binômio desenvolvimento econômico/meio ambiente. O relatório cristaliza a definição 

referencial de desenvolvimento sustentável no campo do Direito Ambiental Internacional 

(FREESTONE & CHAZOURNES. 2008, p. 225) como “aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias 

necessidades” (WCED. 1991, p. 46).3  

Os efeitos de séculos de exploração irracional dos recursos naturais e produção 

descontrolada de todo tipo de poluição confrontam desafiadoramente a humanidade, não 

sendo mais possível contestar – e nem mesmo “convenientemente desdenhar” – a relação 

direta de causa-e-efeito entre as atividades humanas e o desequilíbrio ecológico e climático:4 

Definitivamente, as condições para a vida humana no planeta não se compatibilizam com os 

padrões atuais de exploração.  

Seria de uma inocência pueril esperar que graves ameaças a longo prazo fossem 

suficientes a interromper os planos de desenvolvimento econômico globais em andamento e – 

                                                            
3 O primeiro autor a definir “desenvolvimento sustentável” foi ROBERT PESCOTT-ALLEN, em 1980, no estudo 
The World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development, publicado pela 
International Union for Conservation of Nature – IUCN (sob os auspícios do UNEP e do World Wide Fund of 
Nature – WWF) nesses termos: 

Desenvolvimento é aqui definido como: a modificação da biosfera e a aplicação de recursos humanos, 
financeiros, vivos e não-vivos para satisfazer as necessidades humanas e melhorar a qualidade de vida 
humana. Para o desenvolvimento ser sustentável, deve levar em conta os tanto os fatores sociais e 
ecológicos, quanto os econômicos; a base de recursos vivos e não-vivos; e as vantagens e desvantagens a 
curto e longo prazo das ações alternativas (PESCOTT-ALLEN. 1980, p. 18).  

Evidentemente, a objetividade e precisão do conceito não interessaram aos beneficiários do status quo, sendo 
preterido em favor da ulterior proposição poética do Relatório Brundtland. 
4 Com base em análises estatísticas de uma série de evidências, o relatório Cambio climático 2007: Informe de síntesis, 
publicado pela IPCC da ONU em 2008, afirma que o início do processo de aquecimento global progressivo e 
desuniforme coincidiria exatamente com o aumento crescente das concentrações atmosféricas globais de dióxido de 
carbono, metano e óxido nitroso a partir da segunda metade do Século XVIII, ou seja, exatamente quando eclodiu a 
Revolução Industrial na Europa (IPCC. 2008, p. 5 e 37). Ainda que se venha a reconhecer como legítima a posição de 
determinados setores da comunidade científica que refutam esses prognósticos como resultados de modelos 
matemáticos que representariam “simplificações limitadas do sistema climático”, é inequívoco o reconhecimento 
unânime da comunidade científica quanto à influência humana deletéria no microclima no âmbito das cidades e seus 
entornos (SOGUIO et al. 2012. p. 1), consequências da exploração predatória dos recursos naturais e do agravamento 
dos índices de poluição – portanto, ainda que apenas sob tal viés inequívoco, relevante ao mote dessa pesquisa. 
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mais fantasioso ainda – esperar pela eventualidade de uma retração planejada dos processos de 

produção e de circulação de riquezas para garantir as condições necessárias à vida tal como hoje 

é conhecida.5 Não se pode esperar que o atual modelo de produção de riquezas seja capaz de 

promover espontaneamente as mudanças que o mundo precisa para garantir a recuperação e a 

preservação do meio-ambiente. De fato, em 2008, a especulação financeira nos Estados Unidos 

provocou severa falta de liquidez no mercado interno e deflagrou uma crise mundial. Essa crise, 

diz SACHS, “marca o fim do mito neoliberal de que os mercados são capazes de se auto-regular” 

(SACHS, 2008).  E restando demonstrado que a autorregulamentação do mercado não é suficiente 

a garantir nem mesmo a segurança de seus próprios interesses econômicos, não se pode esperar 

que sobrevenham de seu volúvel processo autorregulatório as impreteríveis medidas de reparação 

e preservação do meio-ambiente garantidoras do equilíbrio ambiental necessário à conservação da 

vida humana:  

O grande desafio de conciliar o desenvolvimento econômico com as exigências de 

garantias socioambientais sempre exigiu – e ainda exige – a proposição de soluções políticas.  

 

2 – O Papel do Poder Público 

 

Durante toda a história da civilização, coube ao Poder Público o papel de impor as 

medidas de contenção à exploração de recursos naturais quando o sobreconsumo impunha riscos 

ao “capital natural”. A partir do momento em que falta um determinado bem economicamente 

relevante, a preocupação da sociedade recai sobre ele e os governos tratam de impor normas ao 

consumo e aplicar punição por seu desperdício ou sua destruição (PEREIRA, 1950, p. 7). Ao Poder 

Público é inerente o dever de estabelecer e fazer cumprir regras e condições para que a almejada 

produção de riquezas seja balizada pelas garantias à proteção dos recursos naturais e, desde a 

mais remota antiguidade, diplomas legais foram editados para proteger recursos importantes 

como, e.g., a água e a madeira – então a mais importante matéria-prima.6  

                                                            
5 Sobre o hiato dissociativo que há entre os discursos ambientais e a prática das corporações transnacionais, vide 
estudo Universal Ownership – Why environmental externalities matter to institutional investors publicado em 
Outubro de 2010 pelo United Nations Environment Programme – UNEP. 
6 A proteção institucional do patrimônio ambiental para garantir condições necessárias às atividades humanas 
não é novidade do Século XX. Recursos naturais como a água e a madeira (base sobre a qual as sociedades 
antigas foram construídas), através da história, foram objeto de preocupação desde remota antiguidade. Segundo 
o pesquisador PAULO FERREIRA DE SOUZA, dinastias da China antiga – nomeadamente: Chow, Tang, Sung e 
Ming – através dos séculos regulamentaram a conservação de florestas, inclusive com planos de reflorestamento 
e silvicultura (apud PEREIRA. 1960, p. 9); o Imperador indiano Asoka, em 242 a.C., legislando com base nos 
preceitos da doutrina budista de respeito à vida, garantia a proteção a animais e florestas; no Ocidente; na Grécia 
antiga, no Império Romano e em vários reinos da Europa medieval, aquele que ateasse fogo em uma mata 
poderia ser punido com a deportação ou mesmo a morte (PEREIRA. 1960, p. 8 et seq.).  
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Nos dias atuais, com as crescentes capacidade e demanda de espoliação dos recursos 

naturais advindas, respectivamente, do avanço tecnológico e do vigente mercado de consumo 

massivo de bens, bem como, pela pressão cada vez maior da explosão populacional, o papel 

normativo do Estado para o balizamento das atividades humanas (econômicas e sociais) é de 

crucial importância para a consecução de condições ambientais mais próximas do equilíbrio. O 

Estado deve intervir e fazer valer seu poder moderador com base em ideias-força de um Estado 

proativo no campo econômico e social, mediante a valorização do planejamento. Parafraseando 

a COMISSÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL do Ministério do Meio 

Ambiente ao tratar da Retomada do planejamento estratégico, infraestrutura e integração 

regional no Brasil: Cabe ao Poder Público promover a integração e criar condições de 

coordenação das ações públicas, governamentais e não-governamentais que garantam a ação 

sistêmica entre os diferentes setores por meio da definição de estratégias integradoras das 

ações, do ponto de vista socioeconômico e de utilização dos recursos naturais, nas decisões que 

envolvam planejamento, operação e fiscalização. Questões requerem uma coordenação 

suprassetorial para captar externalidades, articular sinergias, coibir interações perversas e dar 

solução comum a problemas e o uso mais racional dos recursos naturais (CNPDS. 2004. p. 37). 

 

3 – O Papel dos Municípios 

 

Ainda que compromissos sejam negociados pelas nações em fóruns mundiais, é 

consenso, tanto na esfera institucional quanto no domínio da produção teórica sobre a questão 

ambiental, que a reversão dos processos de degradação só se torna um projeto exequível quando 

planejado para atuação no nível local. A expressão mais eloquente nesse sentido encontra-se na 

Agenda 21, documento-chave da United Nations Conference on Environment and Development  

– UNCED (ou, simplesmente, ECO-92), que em seu Capítulo 28 preconiza: 

 
28.1. Como muitos dos problemas e soluções tratados na Agenda 21 têm suas raízes nas 
atividades locais, a participação e cooperação das autoridades locais será um fator 
determinante na realização de seus objetivos. As autoridades locais constroem, operam e 
mantêm a infraestrutura econômica, social e ambiental, supervisionam os processos de 
planejamento, estabelecem as políticas e regulamentações ambientais locais e contribuem 
para a implementação de políticas ambientais nacionais e subnacionais. Como nível de 
governo mais próximo do povo, desempenham um papel essencial na educação, mobilização 
e resposta ao público, em favor de um desenvolvimento sustentável (PNUMA. 1992). 

 

A institucionalização da política ambiental brasileira é contemporânea ao processo 

de redemocratização do país que culminou com a promulgação da Constituição Federal de 

1988. A Carta Magna hoje vigente promoveu a renovação do sistema federativo, tendo na 
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descentralização político-administrativa uma das características marcantes, pois passa a 

definir as competências dos entes da federação, antes reguladas pelo Governo Federal (DI 

PIETRO. 2004, p. 349). Em seus artigos 1º e 18, a Constituição atribui aos Municípios o status 

de entes federativos autônomos, não havendo subordinação do Município frente ao Estado ou 

a União quanto às atribuições que a Constituição lhe confere (MELLO. 1997, p. 97).7  

Os Municípios emergiram destas mudanças com o ônus de uma gama maior de deveres, 

dentre os quais o de garantir aos cidadãos o acesso aos benefícios sociais, à qualidade de vida e à 

participação na formulação, controle e fiscalização das políticas públicas; expressamente, o de 

“proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” e “preservar as 

florestas, a fauna e a flora” conforme incisos VI e VII do artigo 24 da Constituição; o de 

“registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 

hídricos e minerais em seus territórios”, previsto no inciso XI de seu artigo 23; além de todas as 

obrigações gerais do Poder Público frente ao meio-ambiente disciplinadas pelo § 1º de seu artigo 

225. Para que o Município possa cumprir seu novo mister, nos incisos do artigo 30, a Constituição 

atribui sua competência para: 

 

I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
III – 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; 
[...] 

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local [...]; 
[...] 

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a 
ação fiscalizadora federal e estadual. 

 

Em termos práticos, isso implica a prerrogativa do Município de, através de leis próprias 

e dentro de limites pré-estabelecidos, estruturar suas políticas públicas socioeconômicas e 

ambientais, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta – o que 

confere ao poder público municipal o atributo de viga mestra de toda a estrutura institucional 

nacional de defesa do meio-ambiente. 

  

                                                            
7 “Ente federativo autônomo” apenas se tomada a prerrogativa de auto-organização, vez que o Município não goza das 
“prerrogativas ônticas” próprias de uma Unidade Federativa, como manter Poder Judiciário próprio ou ser 
representado no Congresso Nacional.  
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CAPÍTULO II – MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE 

 
« Messieurs, je n’ai fait qu’un bouquet de fleurs,  

et n’ai rien fourni de moi – même que le lien qui les assemble.» 

MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE 

 

Dado o papel primordial do Poder Local no âmbito socioambiental, é necessário 

esboçar a configuração atual do “Brasil Municipal”, tomando por base os repositórios oficiais 

de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com destaque da realidade 

das municipalidades consideradas de “pequeno porte”, evidenciando o paradoxo entre sua 

importância estratégica para o tema do equilíbrio socioambiental e sua precariedade estrutural 

para o tratamento dessas questões. 

 

1 – Critério de classificação  

 

A classificação do porte municipal para fins de políticas públicas no Brasil baseia-se no 

critério demográfico. Contudo, não há um padrão convencionado para os limites demográficos 

dos portes municipais. O que é um Município de Pequeno, Médio ou Grande porte pode variar de 

estudo a estudo, de proposição a proposição e, mesmo sobre um único tema ou abordagem, de 

tempos em tempos. A grande maioria dos estudos do IBGE apresenta uma hierarquização dos 

Municípios com base nos portes populacionais definindo as seguintes classes: Municípios de 

“pequeno porte”, aqueles com até 5.000 habitantes, de 5.001 a 10.000 habitantes, de 10.001 a 

20.000 habitantes, e de 20.001 a 50.000 habitantes; Municípios de “médio porte”, aqueles de 

50.001 a 100.000 habitantes; de 100.0001 a 500.000 habitantes; e Municípios de “grande porte”, 

aqueles com mais de 500.000 habitantes (IBGE. 2010, p. 13).  

Em que pese ser legítimo o questionamento quanto à homogeneidade dos integrantes de 

uma mesma classe de porte populacional – já que este critério engloba Municípios com as mais 

diversas condições estruturais, socioeconômicas e ambientais – para uma abordagem universalista 

como a proposta na presente pesquisa sua adoção é adequada, principalmente por ser o parâmetro 

institucionalmente adotado no Brasil para a normatização de relações entre os entes da federação, 

com destaque para a distribuição de renda tributária como o Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM; os repasses do Fundo Nacional de Saúde para o Sistema Único de Saúde – 

FNS/SUS e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 
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Segundo o último Censo Demográfico realizado pelo IBGE, o país conta hoje com 5.565 

Municípios (IBGE. 2012, p. 78), que comportam uma população de 190,7 milhões de habitantes, 

dos quais vivem no campo praticamente o mesmo número de pessoas que meio século atrás (29,8 

milhões), mas com uma população urbana de 160,9 milhões de habitantes (IBGE, 2011 p. 113).  

 

2 – Importância estratégica 

 

Do universo de 5.565 Municípios (IBGE. 2012, p. 78), tão-somente 607 apresentam 

porte populacional médio ou grande e, dentre esses, apenas 38 possuem mais que 500.000 

habitantes, como se afere da mais recente publicação do IBGE com base no último senso: 

 

 

 
 
 
 
 
  Tabela 1: Distribuição de Municípios brasileiros por  
  porte populacional – Fonte: IBGE, MUNIC-2012, p. 129. 

 

Em que pese a “predileção” histórica do Governo Federal com relação aos problemas 

das metrópoles e das grandes cidades – e atenção ocasional às cidades de médio porte que 

representem um polo econômico microrregional estratégico – é notório que os 4.859 Municípios 

de pequeno porte populacional comportam praticamente a totalidade do território nacional. 

Enquanto vários Municípios de pequeno porte populacional possuem dimensões territoriais de 

países europeus (CEAPG-FGV. 2010, p. 5), somados, os 607 médios, grandes municípios e as 

metrópoles ocupam uma porção territorial insignificante, como se depreende do mais atualizado 

mapa da malha municipal brasileira publicado pelo IBGE (reproduzido na página seguinte).  

Dentro das fronteiras do conjunto de Municípios de pequeno porte é que se encontra 

quase a totalidade do patrimônio ambiental nacional e, portanto, o desinteresse do Governo 

Federal com relação à necessidade de fortalecimento do poder local impõe a condição de mera 

abstração a todos os instrumentos vigentes para a defesa desse patrimônio. Mesmo óbvia tal 

constatação, a relevância factual dessa realidade vem sendo negligenciada não só pelas políticas 

públicas nacionais, como também pela literatura técnica das mais variadas searas do conheci-

mento perpassadas pela questão ambiental – não obstante a amplitude de suas implicações.  

 



 

 
 

3 – Aparato de Gestão Ambiental

Municipais 

dinâmica

diferentes políticas e setores que envolvem o governo municipal e a munici

estatísticos e cadastrais que compõem sua base de informações constituem um conjunto relevante 

de indicadores de avaliação e monitoramento do quadro institucional e administrativo dos 

Municípios. Tais indicadores expressam não só a ofert

como também a capacidade dos gestores municipais em atender às populações. As mais recentes 

foram realizadas nos anos de 2009 e 2011 (publicadas, respectivamente, em 2010 e 2012), com 

diferentes abordagens sobre

de 2009 
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s quanto aos instrumentos de gestão disponíveis para o estabelecimento e a 
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maior 

dos mais populosos para 

de estrutura ambiental. 
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Considerando apenas os Municípios com estrutura ambiental, predominam os que 
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à outra 

secretaria (16,0%). O grupo com os mais baixos percentuais é constituído pelos Municípios com 

setor subordinado diretamente ao Executivo (6,8%) e pelos que têm órgão de administração 

a seguem a mesma tendência em 

do total da Região 
é um dos Estados com percentual relativamente baixo de Municípios com alguma estrutura ambiental 
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em seu artigo 6º, a Lei nº 6.938/1981 prevê a criação de “órgãos ou 
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gestão ambiental no Brasil.  

Os resultados obtidos pela M

brasileiros dispunham de Conselho Municipal de Meio Ambiente. Mantendo a constante 
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A Política Nacional de Meio Ambiente formalizada no nadir falencial do Regime 

s políticas públicas, incluindo

entre sociedade civil organizada. Ao delinear a estrutura do 
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e melhoria da qualidade ambiental], nas suas respectivas jurisdições”.

Meio Ambiente

dão conta de que, em 2009, 56,3% Municípios 

brasileiros dispunham de Conselho Municipal de Meio Ambiente. Mantendo a constante 

evantados pelo IBGE, sua existência tende a diminuir à medida 

que se avança dos maiores para os menores portes dos Municípios: 
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a aos novos preceitos constitucionais. 
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entre sociedade civil organizada. Ao delinear a estrutura do Sistema Nacional do Meio 

em seu artigo 6º, a Lei nº 6.938/1981 prevê a criação de “órgãos ou 

fiscalização dessas atividades [de proteção 

e melhoria da qualidade ambiental], nas suas respectivas jurisdições”.9

Meio Ambiente – uma estrutura administrativa 

dão conta de que, em 2009, 56,3% Municípios 

brasileiros dispunham de Conselho Municipal de Meio Ambiente. Mantendo a constante 

a existência tende a diminuir à medida 

que se avança dos maiores para os menores portes dos Municípios:  

ação original da Lei nº 6.938/1981, passando a 
a Lei nº 7.804/1989 que promoveu várias alterações à 

termos de classes de tamanho da população dos municípios, ou seja, diminui de participação à 

medida que se regride de classes, dos mais populosos para os menos populosos. A incidência de 

esse tipo de estrutura está presente em 

Tabela 2: Distribuição percentual de Municípios com estrutura ambiental, por tipo de  
2009. Fonte: IBGE, MUNIC-2010. 
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brasileiros dispunham de Conselho Municipal de Meio Ambiente. Mantendo a constante 

a existência tende a diminuir à medida 

ação original da Lei nº 6.938/1981, passando a 
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c) Colegiado Parassistêmico da Agenda 21 Local

de uma Agenda 21 Local. Enquanto nos Municípios com mais de 500.000 habitantes o percentual 

era apenas de 60,0%, sua presença é inexpressiva nos de menor porte populacional, 

9,1% dentre aqueles com até 5.000 h
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c) Colegiado Parassistêmico da Agenda 21 Local

Em 2009, 19,9% dos Municípios brasileiros haviam 

de uma Agenda 21 Local. Enquanto nos Municípios com mais de 500.000 habitantes o percentual 

era apenas de 60,0%, sua presença é inexpressiva nos de menor porte populacional, 

9,1% dentre aqueles com até 5.000 habitantes: 

Gráfico 3: Percentual de municípios com Agenda 21 Local
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Outra forma de qualificar os conselhos do ponto de vista estatístico e analítico é verificar 

se esses fóruns têm se reunido. A intenção desse procedimento é escapar daquelas situações em 

que o conselho existe formalmente, mas não tem qualquer operacionalidade no cotidiano da 

administração municipal. Nesse sentido apuraram

pelo menos uma vez no período de doze (12) meses anteriores à coleta da 

portanto, ativos. Entre os Municípios com até 10.000 habitantes 

dotados de Conselhos, apenas dois terços (2/3) deles informaram terem estes se reunindo.

c) Colegiado Parassistêmico da Agenda 21 Local

Em 2009, 19,9% dos Municípios brasileiros haviam 

de uma Agenda 21 Local. Enquanto nos Municípios com mais de 500.000 habitantes o percentual 

era apenas de 60,0%, sua presença é inexpressiva nos de menor porte populacional, 

abitantes:  
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se esses fóruns têm se reunido. A intenção desse procedimento é escapar daquelas situações em 

as não tem qualquer operacionalidade no cotidiano da 

administração municipal. Nesse sentido apuraram-se os Municípios nos quais o conselho 

no período de doze (12) meses anteriores à coleta da 

portanto, ativos. Entre os Municípios com até 10.000 habitantes 

deles informaram terem estes se reunindo.

c) Colegiado Parassistêmico da Agenda 21 Local 

Em 2009, 19,9% dos Municípios brasileiros haviam 

de uma Agenda 21 Local. Enquanto nos Municípios com mais de 500.000 habitantes o percentual 

era apenas de 60,0%, sua presença é inexpressiva nos de menor porte populacional, 
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Outra forma de qualificar os conselhos do ponto de vista estatístico e analítico é verificar 

se esses fóruns têm se reunido. A intenção desse procedimento é escapar daquelas situações em 

as não tem qualquer operacionalidade no cotidiano da 

se os Municípios nos quais o conselho 

no período de doze (12) meses anteriores à coleta da 

portanto, ativos. Entre os Municípios com até 10.000 habitantes 

deles informaram terem estes se reunindo.

Em 2009, 19,9% dos Municípios brasileiros haviam iniciado o processo de elaboração 

de uma Agenda 21 Local. Enquanto nos Municípios com mais de 500.000 habitantes o percentual 

era apenas de 60,0%, sua presença é inexpressiva nos de menor porte populacional, 

, segundo  
– 2010. 

Gráfico 2: Percentual de municípios com Conselho Municipal de Meio Ambiente,  
2010. 
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as não tem qualquer operacionalidade no cotidiano da 

se os Municípios nos quais o conselho 

no período de doze (12) meses anteriores à coleta da 

portanto, ativos. Entre os Municípios com até 10.000 habitantes 

deles informaram terem estes se reunindo.

o processo de elaboração 

de uma Agenda 21 Local. Enquanto nos Municípios com mais de 500.000 habitantes o percentual 

era apenas de 60,0%, sua presença é inexpressiva nos de menor porte populacional, 
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Outra forma de qualificar os conselhos do ponto de vista estatístico e analítico é verificar 
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o processo de elaboração 

de uma Agenda 21 Local. Enquanto nos Municípios com mais de 500.000 habitantes o percentual 

era apenas de 60,0%, sua presença é inexpressiva nos de menor porte populacional, e.g., apenas 
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d) Legislação Ambiental Municipal

500.000 

para apenas 35,6%

de legislação ambiental:

a existência ou inexistência de legislação local de meio ambiente: Declarada a existência de um 

capítulo ou mesmo de um simples artigo na Lei Orgânica Municipal acerca do tema, considerou

se preenchido o requisito 

37,4% do universo de Municípios que se considera possuir legislação ambiental local.

e) Consórcios Públicos

Consórcios Públicos) regulam a 

tanto por meio de consórcio público, como por convênio de cooperação com o setor privado. Esta 

cooperação, expressa de maneira mais enfática a partir da Constituição Federal de 1988, em 

especial 

nº  19, que implementou a Reforma Administrativa. 

média, apenas 17,5% participavam de co
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Em 2009, enquanto a presença de legislação ambiental nos Municípios com mais de 

500.000 habitantes era já de 100%, naqueles com menos de 5.000 habitantes o per

para apenas 35,6%
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Tanto a Emenda Constitucional nº 19/1998, como a Lei nº 11.107/2005 (Lei de 

Consórcios Públicos) regulam a 

tanto por meio de consórcio público, como por convênio de cooperação com o setor privado. Esta 

cooperação, expressa de maneira mais enfática a partir da Constituição Federal de 1988, em 

especial em seu artigo 23, parágrafo único, assume novo impulso com a Emenda Constitucional 

nº  19, que implementou a Reforma Administrativa. 

A maior parte dos Municípios não participa de nenhum tipo de consórcio. Em 2009, em 
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Tabela 3: Municípios que realizaram programas e/ou ações de gerenciamento de riscos de deslizamentos e recuperação 
ambiental de caráter preventivo nos anos de 2010 e/ou 2011, segundo as classes de tamanho da população. Fonte: IBGE, 
MUNIC-2011. 

 

h) Políticas/Serviços de Saneamento básico 

 

A Lei nº 11.445/2007, em seu artigo 11, estabeleceu a obrigação do Poder Público de 

elaborar planos de saneamento básico, tendo o Conselho das Cidades, por meio da Resolução 

Recomendada nº 33/2007, sugerido que o cumprimento dessa obrigação por parte dos Municípios 

deveria se dar até o final do ano de 2010.  

A  MUNIC divulgada pelo IBGE em 2011, pela primeira vez foi abordada a questão do 

saneamento. De acordo com a pesquisa, as políticas de saneamento são fragmentadas, sendo que 

apenas 28% dos Municípios brasileiros têm política de saneamento básico; em 47,8% não há 

órgão responsável pela fiscalização da qualidade da água fornecida à população; 60% não 

realizavam qualquer acompanhamento das licenças relativas ao abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e/ou drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Vale nota que, durante a 4ª Conferencia Nacional das Cidades, regulamentando a citada 

Lei, foi assinado o Decreto nº 7.217/2010 que, no § 2º seu artigo 26, estabelece que... “A partir do 

exercício financeiro de 2014, a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular 

dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de 

financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, 

quando destinados a serviços de saneamento básico”.  
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CAPÍTULO III – MUNICÍPIOS, URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

« Observers have focused so much on the incomprehensibility and 
irrationality of metropolitan systems that they have not asked why these 
systems have evolved the way they have. Scientific progress is difficult 
when the phenomena of interest are perceived as incomprehensible.»  

ELINOR OSTROM  

 
Trabalhar para a reversão da debilidade estrutural dos Municípios que comportam a 

quase totalidade do patrimônio natural do país exige, como demonstra MANUEL CASTELLS no 

clássico A questão urbana, o prévio conhecimento acerca dos embates de forças econômicas 

e ideológicas e o desenvolvimento das relações institucionais destes decorrente (CASTELLS. 2011, 

p. 351), confluindo a atual condição de precariedade. Busca-se aqui, portanto, empreender um 

apanhado historiográfico da Gestão e do Planejamento municipais no Brasil – não apenas por 

uma exposição cronológica de fatos, mas pela perscrutação interdisciplinar, circunstanciada 

e crítica, buscando contextualizar forças internas e internacionais que direcionaram a história 

política e sociológica que deu contornos ao atual “estado da arte”.   

 

1 – Protomunicipalismo  
 

a) Brasil-Colônia 

 
Na primeira edição brasileira do Código Filipino,10 CLAUDIO MENDES DE ALMEIDA 

anotava que o modelo de gestão da municipalidade de Portugal fora organizado replicando 

as cúrias implantadas pelo Império Romano (ALMEIDA. 1870, p. 144): Uma Câmara à guisa de 

“Senado local” que garantia à cidade um nível de autonomia para o exercício das funções 

administrativas e judiciárias suficiente a configurar sua condição de municipium (do latim  munia 

– encargos, deveres; e capere – assumir). Como assevera o citado jurista, a Câmara de Lisboa 

detinha mesmo o título de Senado e todas as demais câmaras do reino se organizavam segundo 

seu modelo (ALMEIDA. 1870, p. 144), balizadas nas disposições gerais do Código Filipino e, mais 

especificamente, nas determinações do Alvará de 30 de julho de 1591, que estabelecia o 

Regimento da Câmara de Vereadores; da Provisão de 10 de outubro de 1592, que previa as 

atribuições dos Procuradores Municipais; do Alvará de 26 de agosto de 1605, que concedia à 

Câmara a Prerrogativa de impor penas aos transgressores; e do Alvará de 5 de setembro de 1671 

que o reformou o Regimento de 1591 (ALMEIDA. 1870, p. 144; FIGUEIREDO. 1790, p. 258).  

                                                            
10 Código Filipino: Compilação de Ordenações e Leis do Império português sancionada em 5 de junho de 1595 
na Espanha e publicada em Portugal em 11 de janeiro de 1603. Suas disposições vigeram na colônia e, por força 
da Lei de 20 de outubro de 1823, também no Brasil imperial. O Direito Civil das Ordenações contido nos livros 
3° e 4º, e em títulos dos livros 1° e 2º aqui vigoraram até a publicação do Código Civil de Bevilácqua, em 1916. 
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No tempo da colonização do Brasil, esse foi o modelo aqui implantando, de Câmaras 

Municipais compostas de vereadores, com funções administrativas (cabendo ao presidente 

as funções executivas); de juízes ordinários, com jurisdição cível e criminal; de procuradores 

municipais, de tesoureiros e de almotacéis,11 equivalentes aos ædīlis curules romanos, com 

suas funções administrativas subalternas de preservação da cidade, de abastecimento e de polícia 

dos mercados (ALMEIDA. 1870, p. 46).  

Todavia, o ambiente colonial era totalmente diverso do metropolitano. Era a propriedade 

rural – e não as cidades – que formava a base do Município colonial. As várias capitanias em que 

o Brasil se dividia eram governadas centralmente de Portugal e quase não mantinham relações 

oficiais entre si. A imensidão do país, a natureza rural da população e a administração direta por 

agentes do rei de Portugal operaram logo uma mudança radical no sistema institucional local 

português transplantado para o Brasil. “Sem renda, por não possuir quase nenhum poder de 

imposição, e administrado diretamente [pela Metrópole], o Município colonial brasileiro 

permaneceu, como comunidade, em um estágio bastante primitivo; e foi altamente ineficiente 

rumo unidade de govêrno” (MELLO. 1965, p. 37-38). 

 
a) Império 

 

“Só depois da Independência e com a Constituição de 1824 passaram as instituições 

municipais brasileiras a tomar uma forma definida e a apresentar alguma originalidade” (MELLO. 

1965, p. 38). A primeira Constituição estabelecia, em seu artigo 167, que “tôda cidade ou vila 

deveria ter um a câmara popularmente eleita, à qual competia o govêrno econômico das ditas 

cidades ou vilas”. Em seu artigo 168, preconizava que o vereador mais votado seria o presidente 

da Câmara, cargo  que equivalia ao de agente executivo. Todavia, a Lei de 1º de outubro de 

1828 promulgada para “regulamentar o exercicio das funcções das Câmaras, formação das suas 

Posturas policiaes, applicação das suas rendas, e todas as suas particulares, e uteis atribuições” – 

conforme previsão do artigo 169 da Constituição do Império – restringiu grandemente os poderes 

das câmaras municipais, cujas funções judiciárias foram suprimidas; declarava os atos das 

autoridades municipais sujeitos à aprovação dos presidentes provinciais que eram de nomeação 

do governo central. A Municipalidade Brasileira, em vista da Lei de 1º de Outubro de 1828, 

resumia-se a uma corporação meramente administrativa (MELO. 1965, p. 39).   

A Câmara Municipal da Corte prestava contas às Assembleias Legislativas das 

respectivas Províncias e, estas, ao Governo Imperial – como se vê do artigo 10, §§ de 4º a 7º, e 

artigo 11, § 3º do Ato Adicional e do artigo 24 da Lei nº 108 de 26 de maio de 1840. Não 

                                                            
11 “Almotacé ou Almotacel: O termo vem do árabe – Al-mohtacel, que se deriva do verbo – haçaba –, contar, calcular” 
(ALMEIDA. 1870, p. 46). 
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obstante, elas deviam prestar contas aos Inspetores da Fazenda pelas quantias que recebiam por 

virtude das Leis Gerais do Orçamento, conforme Circular de 13 de Janeiro e Ofícios de 13 de 

setembro e 14 de Outubro de 1836 (ALMEIDA. 1870 p. 130). Em suma, o quadro da vida 

municipal durante o Império era de obscuridade e apatia por causa da centralização extrema nas 

mãos dos governos provinciais, bem como, em virtude da sua quase absoluta incapacidade 

financeira (MELO. 1965, p. 39).   

 

2 – Planejamentos Centralizados e Tecnocracia 
 
a) República 

 

O governo monárquico foi derrubado por um golpe militar. A Proclamação da República 

em 15 de novembro de 1889 foi resultado um movimento elitista, alheio à participação da 

população – uma aliança entre a elite militar do Exército e os latifundiários. Ainda que 

idealizassem os militares a criação de um modelo de forte governo central, aos grandes produtores 

rurais interessava um federalismo com acentuada autonomia dos Estados (de modo a garantir seu 

controle político sobre a administração pública em prol de seus interesses econômicos), o que 

prevaleceu. Promulgada a Constituição Federal de 1891, a República dos Estados Unidos do 

Brasil era marcada por Estados dotados de ampla autonomia administrativa e tributária. Os 

Municípios representavam unidades político-administrativas desses Estados, a quem cabia 

estabelecer as competências e a organização das instituições, a composição do governo, a 

gestão das finanças, etc., de modo a garantir a autonomia dos Municípios para os assuntos de 

peculiar interesse local – conforme disposição do artigo 68. A proposta da autonomia municipal 

foi reforçada pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926, quando a elenca entre os 

“princípios constitucionais” cujo asseguramento legitimaria a intervenção do Governo Federal 

“em negócios peculiares aos Estados”. Entretanto, analisa HELY LOPES MEIRELLES: 

 

Durante os 40 anos em que vigorou a Constituição de 1891, não houve autonomia 
municipal no Brasil. O hábito do centralismo, a opressão do coronelismo e a incultura do 
povo transformaram os Municípios em feudos de políticos truculentos, que mandavam e 
desmandavam nos ‘seus’ distritos de influência, como se o Município fosse propriedade 
particular e o eleitorado um rebanho dócil ao seu poder (MEIRELLES. 1985, p. 7). 

 

b) Revolução de 1930 

 
O Os acontecimentos que confluíram na Revolução de 1930 (dentre os quais podem ser 

destacados a superprodução do café concomitante à quebra da Bolsa de Nova Iorque e também a 

desestabilização política com a quebra do pacto, por São Paulo, da “política do café-com-leite”) 

proporcionaram as condições necessárias para uma notável reelaboração das relações entre Estado 
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e Sociedade no Brasil. A primeira passagem de GETÚLIO VARGAS pela presidência foi marcada, 

por um lado, pela concentração político-administrativa do Governo Federal e, por outro lado, pelo 

deslocamento do eixo produtivo da agricultura para a indústria, estabelecendo as bases da 

moderna economia brasileira e, por conseguinte, estimulando a expansão das atividades urbanas.   

A concentração político-administrativa foi iniciada com a centralização da Constituição 

Federal de 1934 que, sob a influência da Constituição alemã de Weimar, ampliou as competências 

da União com a justificativa de garantir a prestação de diretos sociais. Por outro lado, permite o 

voto secreto (e o voto feminino) e, seu artigo 13, não apenas estabeleceu a eleição para Prefeitos e 

Vereadores, como ainda inovou quanto à organização e administração dos então 1.363 Municípios 

brasileiros, atribuindo a estes competência para a cobrança de cinco tributos, bem como, 

autonomia para a aplicação das receitas a partir daí auferidas, reservando aos Estados “intervir nos 

Municípios a fim de lhes regularizar as finanças, quando se verificar impontualidade nos serviços 

de empréstimos garantidos pelos Estados, ou pela falta de pagamento da sua dívida fundada por 

dois anos consecutivos”, por prerrogativa do § 4º do citado artigo.  

 
c) Estado Novo 

 

Quando tomavam volume os movimentos políticos para a eleição presidencial prevista 

para 1938, ecoando o (e valendo-se do) movimento ascensão dos regimes ditatoriais de extrema 

direita e suplantação da democracia liberal na Europa, sob o pretexto de combater o comunismo 

no Brasil, VARGAS anuncia o “Estado Novo”. Promulga a Constituição de 1937 que, inspirada por 

La Carta del Lavoro de 1927, do Partido Nacional Fascista de BENITO MUSSOLINI e modelada 

conforme a fascista Constituição Polaca de 1935, embasou o regime ditatorial instaurado. A 

divisão dos poderes foi rechaçada com a dissolução do Legislativo em todas as esferas (legislando 

o ditador por meio de Decretos-Leis), e esmagada a Federação, submetendo a administração dos 

Estados e Municípios ao controle unitário do Presidente da República (CARVALHO. 2008, p. 

242, 596 e 598). Os prefeitos voltam a ser nomeados e as Câmaras de Vereadores, ainda que 

compostas por voto direto, não detinham qualquer autoridade ou autonomia para gerir os 

interesses locais.12 

A ideia de planejamento como instrumento de desenvolvimento só então foi assumida 

concretamente pelas elites dominantes, resultando profundas alterações tanto na estrutura quanto 

nas funções do Estado brasileiro: “Desde essa época, os desenvolvimentos do poder público 

                                                            
12 Nesse período, vale referência a edição do Decreto Lei n° 311/1938, conhecido por Lei Geográfica, primeiro 
instrumento legal a ordenar a estrutura territorial relativa aos Municípios. Este decreto da Presidência da 
República foi elaborado a partir de uma solicitação, com longa exposição de motivos, do presidente do IBGE 
com vistas à preparação do Censo Demográfico de 1940, e determinava a todos os governantes municipais que 
descrevessem e mapeassem os limites de seus Municípios, assim como seus quadros urbanos e suburbanos.  
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revelam a acentuação dos seus conteúdos burgueses, em confronto com os elementos sociais, 

culturais e políticos do tipo oligárquico vigentes nas décadas anteriores” (IANNI. 1986, p. 25). 

O marco do planejamento público no Brasil tem sido considerado a criação do Plano Especial 

de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional pelo Decreto nº 1.058/1939. 

Constituindo-se de um rol de obras e investimentos, sua execução foi prevista para um prazo de 

cinco anos, com os objetivos de promover as indústrias de base no país, a construção de obras 

públicas indispensáveis e o aparelhamento da defesa nacional. “Isto significa que o poder público 

passou a funcionar – mais adequadamente – segundo as exigências e as possibilidades estruturais 

estabelecidas pelo sistema capitalista no Brasil” (IANNI. 1986, p. 26). 

Até ali, como aponta o Professor CELSO FURTADO, o meio “rural abrigava um 

considerável excedente de população submetida a formas extremas de exploração” (FURTADO. 

2006, p. 12). Em 1940, dos 41,2 milhões de habitantes brasileiros, 12,9 milhões viviam nas 

cidades e 28,3 milhões nos campos – mais que dois terços da população total (IBGE. 2007, p. 15). 

As já precárias condições de vida campesina foram agravadas pela liberação de mão de obra 

consequente das políticas públicas de modernização da agricultura (BERNARDES. 1986, p. 84) com 

a mecanização da lavoura e a transformação de plantações em campos de criação de gado 

(WILHEM apud SILVA. 2010, p. 27) e, com o incipiente processo de industrialização nacional, essa 

população passou a vislumbrar nas cidades a esperança de novas oportunidades de subsistência, 

levando o país a iniciar um rápido processo de urbanização. Todavia, conquanto as cidades 

fossem “vistas como a possibilidade de avanço e modernidade em relação ao campo, que 

representava o Brasil arcaico” – como anota ERMÍNIA MARICATO (apud SILVA. 2010, p. 23) –,  ao 

contrário do histórico dos países capitalistas centrais, a velocidade com que se deu a transferência 

de população do meio rural para o urbano não foi acompanhada de igual ritmo na geração de 

emprego e renda (DEÁK & SCHIFFER. 2004, p. 12). Desprovidos de recursos financeiros 

suficientes, de meios administrativos adequados e de instrumentos normativos específicos, os 

Municípios foram levados de roldão pela abrupta transformação do perfil demográfico do país.  

A resposta institucional ao problema foi regida sob a batuta de VARGAS, no Governo 

Provisório e subsequente Estado Novo, adotando-se o planejamento urbano como atividade 

governamental específica para gerir as aglomerações urbanas que surgiam (DEÁK & SCHIFFER. 

2004, p. 12).13 Todavia, “ao fim da década de 1940, pensar o planejamento regional ou municipal 

                                                            
13 Vale nota a produção teórica da Sociedade da Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos 
Sociais – SAGMACS, fundada em 1947 pelo padre dominicano francês LOUIS-JOSEPH LEBRET, de matriz social-
cristã, destacada pela elaboração de inovadoras pesquisas multidisciplinares que subsidiavam propostas teórico-
metodológicas de planejamento urbano, contemplando temas como participação democrática e interação 
cooperativa entre técnicos, o poder público e a população, mas que infelizmente não contaram com implantação 
pelo poder público (LAMPARELLI. 1998, p. 281 et seq.).  
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ainda era ousado como uma ciência social aplicada” (FRIEDMANN. 2002, p. 119) e, subserviente 

aos setores dominantes na economia urbana, o aparelho estatal beneficiava uma minoria com 

investimentos públicos em infraestrutura, enquanto praticava um laissez-faire social à majoritária 

parcela da população que se agregava nas cidades sem alternativas habitacionais, empurrada a 

loteamentos precários, irregulares ou clandestinos, disseminando a massiva ocupação informal 

para além do pequeno núcleo municipal beneficiado com infraestrutura (FERREIRA. 2010, 

194). Como preleciona ERMÍNIA MARICATO:  

 
Inaugura-se assim o urbanismo que iria se consolidar durante todo o século XX no 
Brasil: a modernização excludente, ou seja, o investimento nas áreas que constituem o 
cenário da cidade hegemônica ou oficial, com a consequente segregação e diferenciação 
acentuada na ocupação do solo e na distribuição dos equipamentos urbanos (apud 
FERREIRA. 2010, p. 194). 

 

Seguindo os ditames da economia nacional, a economia urbana também se concentrou. 

Mas merece registro que o “aparente” caos era bastante funcional do ponto de vista das 

necessidades da acumulação capitalista. A autoconstrução tornou-se a alternativa de moradia que 

melhor permitia a manutenção do baixo custo da força de trabalho, resultando a segregação 

em loteamentos irregulares, cortiços e favelas, com a privação de acesso a bens, serviços e 

equipamentos urbanísticos essenciais (OLIVEIRA. 2011, p. 59) 

 

d) Nova ordem mundial 

 

O Com a desestruturação dos países centrais por conta da crise da Bolsa de Nova Iorque 

e das duas guerras mundiais que a seguiram por disputa de mercado entre potências econômicas 

europeias, a penúria dos trabalhadores e o cenário de expansão do regime comunista exigiram do 

capital medidas de contenção a fim de sustentar o stablishment. Na Europa, formou-se um 

consenso em torno dos três pilares de sustentação do welfare state formulado por JOHN MAYNARD 

KEYNES: (i ) um Estado proativo no campo econômico e social; (ii) a valorização do planejamento; 

e (iii) o pleno emprego (SACHS. 2009a). Com o Tratado de Bretton Woods firmado em solo 

americano em 1944 (IKENBERRY. 1993, p. 155), foram criadas duas instituições supranacionais 

para operacionalizar a reestruturação econômica mundial: (i) o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD ou simplesmente Banco Mundial,  inicialmente com 

a atribuição de fomentar a recuperação das economias degradadas, depois, de fomentar o 

crescimento econômico dos países subdesenvolvidos; e (ii) o Fundo Monetário Internacional – 

FMI, com a atribuição de fiscalizar a normatividade das novas regras monetárias e manter 

reservas para empréstimos que assegurem a funcionalidade do sistema cambial internacional. 
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Como não havia outras participações capazes de igualar a cota estadunidense e contrapor o poder 

de veto garantido aos Estados Unidos (SANDRONI. 1999, p. 56), as políticas monetária e fiscal dos 

países beneficiados passaram a ser geridas segundo os ditames daquele governo. O BANCO 

MUNDIAL passou a defender a construção de planos governamentais de desenvolvimento em 

escala nacional para articular as estratégias de divisão mundial de trabalho e sustentação da 

economia global (BANCO MUNDIAL. 1949. p. 9), enviando em 1949 uma “missão econômica” à 

Colômbia, chefiada por LAUCHLIN CURRIE, com o escopo de elaborar “um programa abrangente 

de desenvolvimento integrado” (BANCO MUNDIAL. 1950, p. ix ), a partir do qual estabeleceu 

o modelo a ser proposto (na verdade, imposto) pela instituição para balizar planos de 

desenvolvimento nacionais no terceiro mundo (BANCO MUNDIAL. 1951, p. 12).  

A posição contrária assumida pelo governo brasileiro a seus modelos europeus de 

Extrema-Direita e o encaminhamento da Segunda Grande Guerra a seu desfecho tornaram 

politicamente insustentável o regime ditatorial, com a deposição de VARGAS em outubro de 

1945.14 Durante a campanha presidencial seguinte, surge a Campanha Municipalista, ocupando 

lugar de destaque na agenda pública:  

 
O objetivo do municipalismo é pragmático: a reforma administrativa municipal. Essa 
reforma compreenderia objetivos múltiplos e abrangentes, a serem perseguidos através 
de atividades de assistência técnica: ampliação das bases fiscais dos municípios; 
elaboração de cadastros fiscais; instituição do sistema de mérito na política de pessoal; 
criação de planos de cargos e salários; racionalização administrativa; organização e 
métodos na administração municipal; implementação de modernos procedimentos e 
técnicas de elaboração e controle orçamentário e de prestação de contas; e 
racionalização da provisão dos serviços urbanos (MELO. 2008, p. 58). 

 
O governo do presidente eleito, General EURICO GASPAR DUTRA (que, como Ministro da 

Guerra, havia endossado a Constituição de 1937) inicia um processo de democratização. A 

criação da Associação Brasileira de Municípios – AMB em 15 de março de 1946, deu à “cruzada 

municipalista” maior articulação, alcançando grande influência na Assembleia Nacional 

Constituinte (MELO. 2008, p. 53). A Constituição Federal promulgada em 1946 destacou-se como 

“amplificadora das prerrogativas municipais, agora amparadas por uma maior generosidade 

fiscal” (SANTOS. 1987, p. 102). Os 1.700 Municípios brasileiros de 1946 poderiam estipular as 

alíquotas dos impostos de sua competência (IPTU, Licenças de Indústrias e Profissões, de 

Diversões Públicas e outros assuntos) e, ainda, a União deveria repassar 10% do Imposto de 

Renda para os Municípios (exceto as capitais); os Estados a devolver aos Municípios (exceto as 

capitais) 30% do excesso de sua arrecadação de impostos sobre o total das rendas locais de 

                                                            
14  Na década seguinte, dariam também lugar a Regimes Democráticos os Governos Militares de ROJAS PINILLA 
na Colômbia; de PEREZ JIMENEZ na Venezuela; de Manuel Odria no Peru.  
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qualquer natureza (excluindo-se o imposto de exportação); e finalmente, permitindo à União e aos 

Estados instituir novos impostos, desde que obedecido o repasse de 40% aos Municípios. 

DUTRA edita o Decreto-Lei nº 9.218/1946, instituindo a Fundação da Casa Popular – 

FPC, e o Decreto-Lei nº 9.777/1946, que em seu artigo 1º, a esta atribui no inciso IV, a 

incumbência de “financiar obras urbanísticas, de abastecimento dágua, esgôtos, suprimento de 

energia elétrica, assistência social, e outras que visem a melhoria das condições de vida e bem-

estar das classes trabalhadoras, de preferência nos municípios de orçamentos reduzidos” e, no 

inciso X, a de “cooperar com as Prefeituras dos pequenos municípios, que não disponham de 

pessoal técnico habilitado, quando de todo indispensável, e na medida dos recursos disponíveis 

da FCP”. O mandato de DUTRA, enfim, se encerra em 1950 com um acordo firmado para a 

composição da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos – CMBEU, incumbida de elaborar 

projetos de desenvolvimento que seriam financiados pelo Banco Mundial e pelo Eximbank.15  

Entre 1940 e 1950, o número de Municípios aumentou de 1574 para 1890, e a população 

brasileira passou dos 41,2 milhões para 51,9 milhões de habitantes – sendo que a população 

urbana cresceu de aproximadamente 12,8 milhões para cerca de 18,7 milhões (IBGE, 2006).16 A 

partir de 1951, já no segundo Governo de GETÚLIO VARGAS, a CMBEU elaborou 41 projetos com 

o objetivo eliminar os gargalos de infraestrutura e industriais. O Departamento Administrativo 

do Serviço Público – DASP, a Comissão Nacional de Assistência Técnica – CNAT e a Escola 

Brasileira de Administração Pública – EBAP (criada pela Fundação Getúlio Vargas como 

resultado do programa de cooperação técnica com o United States Agency for International 

Development – USAID) e o IBGE estruturam a criação do Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal – IBAM em 1952, estabelecendo condições para a difusão de técnicas e métodos de 

administração pública. Os obsoletos mecanismos de gestão municipais em voga e a 

precariedade estrutural dos Municípios não permitiam qualquer sistematização de políticas 

públicas com o escopo de proposições de objetivos e metas e, portanto, “planejamento 

municipal” não era sequer cogitado. A conjuntura exigia enfoque basilar, o que levou o IBAM a 

especializar-se na assessoria para a reformulação administrativa dos Municípios através da 

elaboração e controle orçamentário e da utilização de bases estatísticas (MELO. 2008, p. 58).17  

                                                            
15 Export and Import Bank of the United States – EXIMBANK, que havia sido criado em 1934 pelo governo 
com o objetivo de promover o comércio exterior (SANDRONI. 1999, p. 229). 
16  Enquanto em 1940, aproximadamente 31% dos habitantes brasileiros vivia nas cidades, a população 
classificada como urbana em 1950 correspondia a cerca de 36% dos habitantes do país (IBGE, 2006). 
17 A consolidação do IBAM como agência urbana teve como contrapartida o enfraquecimento de seus laços com a 
Associação Brasileira de Municípios – ABM. Enquanto a vocação urbana e a dimensão modernizadora-reformista 
do IBAM se consolida, o movimento municipalista assume cada vez mais o formato de uma frente nacional de 
prefeitos. Esses laços se romperão formalmente quando o estatuto do IBAM for reformulado, em 1959, e a ABM 
perder a prerrogativa de indicar quatro membros de seu conselho consultivo (MELO, 2008, p. 57).  
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Com a retomada da presidência dos EUA pelo Partido Republicano em 1952 com o 

General DWIGHT D. EISENHOWER representou uma guinada na política externa de financiamento 

aos países subdesenvolvidos e, com o descontentamento dos estadunidenses com o nacionalismo 

de VARGAS (consolidado com a criação de estatais, o monopólio do petróleo e a limitação da 

remessa de lucros ao exterior), em “1953, o Governo de Eisenhower resolveu, unilateralmente, 

extinguir a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos” (BANDEIRA & BELLUZZO. 1998, p. 344), 

secando as fontes de recursos para esses projetos que, por fim, não lograram efetivação.  

 

e) 50 anos em 5 

 

O Ainda que o Programa de Metas de JUSCELINO KUBITSCHEK ostentasse pretensões 

desenvolvimentistas como as de VARGAS, mostrava-se permissivo ao capital estrangeiro, sendo 

assim capaz de alcançar sucesso. Por muitos considerada a “31ª meta” de JK, empreende-se a 

transferência do Distrito Federal da cidade do Rio de Janeiro para uma área previamente 

reservada à União no Planalto Central, concretizando as previsões do artigo 3º da Constituição 

Federal de 1891 e do artigo 4º das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1946, 

sendo construída a nova Capital Federal, Brasília – conforme nome sugerido pelo patriarca da 

independência, JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA (CARVALHO. 2008, p. 895). O centenário 

projeto de mudança da capital finalmente levado a efeito por JUSCELINO era sustentado, dentre 

outros, por objetivos estratégicos de ocupação efetiva do ermo Brasil continental, de exploração 

de seus potenciais econômicos e de fortalecimento de uma identidade nacional (FARRET. 1985, p. 

17). A construção e transferência da Capital consistiram um novo polo e uma nova vertente de 

desenvolvimento, atraindo parte dos fluxos migratórios antes direcionados exclusivamente ao 

eixo Rio-São Paulo, resultando significativa colonização da região Centro-Oeste e, por 

conseguinte, a rápida ampliação da malha de Municípios brasileiros. Conquanto incentivasse a 

proliferação de municipalidades para a ocupação do Brasil continental, o Governo JK manteve o 

arremedo de “Estado de Providência” próprio do populismo getulista, dando continuidade ao 

laissez-faire do processo de crescimento desordenado das cidades herdado das décadas anteriores, 

não elencando os Municípios no rol de planejamentos da política desenvolvimentistas do Governo 

Central: Nem mesmo o assentamento da imensa mão de obra que ergueu Brasília na poeira do 

Cerrado contou com a atenção (ou mínimo planejamento) do Governo Federal, mantendo-se a 

tradição da autoconstrução em aglomerações urbanas desprovidas de bens, serviços e 

equipamentos urbanísticos essenciais, orbitando, marginalizadas, a cidade símbolo da 

modernidade nacional.  
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O crescimento da população brasileira se mantinha e os processos de urbanização e de 

emancipações municipais fluíam à revelia do planejamento estatal. A população urbana saltou 

para cerca de 38,8 milhões dos 70,2 milhões de habitantes entre 1950 e 1960 (IBGE. 2011, p. 17). 

Com a transferência da Capital Federal para o Planalto Central, num ambiente propício de divisão 

de receitas tributárias, a década de 1950 registra um crescimento de 32% no número de cidades, 

alcançado os 2.766 Municípios em 1960 (IBGE. 2011, p. 17).  

 
f) ‘Fi-lo porque qui-lo’ 

 
Com a celebração do Ato de Bogotá em 1960 e a aprovação da Carta de Punta del Este 

em 1961,18 o planejamento consagrou-se como mecanismo indispensável de desenvolvimento 

nacional (LIRA. 2006, p. 9). Durante sua breve passagem pela Presidência da República, 

JÂNIO QUADROS – que mantinha vínculos históricos com o movimento municipalista (MELO. 

2008, p. 57) – esboça pela primeira vez a iniciativa do Governo Federal no sentido de 

controlar o crescimento desordenado das cidades. Por meio dos Decreto nº 50.334/1961 e n° 

50.488/1961, JÂNIO criou o Serviço Nacional dos Municípios – SENAM, subordinado ao 

Gabinete Civil da Presidência, com a atribuição de prestar assistência técnica aos Municípios 

e, também, a de intermediar a relação entre estes e a União e, respectivamente, o Conselho 

Nacional de Planejamento de Habitação Popular, que deveria, dentre outras funções, 

coordenar a atuação conjunta entre União e Municípios; traçar a execução de planos de 

urbanização; e sugerir a legislação adequada à humanização do aproveitamento da terra.  

Em seguida, TRANCREDO NEVES, então Presidente do Conselho de Ministros do 

Governo JÂNIO QUADROS, editou o Decreto nº 283/1961 que, em seu artigo 2º, dispõe dentre as 

competências do SENAM, a de estabelecer contatos administrativos entre as autoridades 

Municipais e os Órgãos do Poder Executivo Federal com o objetivo de colaborar para solução dos 

problemas fundamentais das municipalidades; promover audiências das Autoridades Municipais 

                                                            
18 Em 1958, JUSCELINO KUBITSCHEK havia defendido uma reunião de cúpula para tratar da “doença do 
subdesenvolvimento”, pleiteando uma ajuda estadunidense aos países latino-americanos nos moldes antes 
garantidos aos países europeus (TIME. 1958). Em janeiro de 1959, cai a ditadura de FULGENCIO BATISTA Y 

ZALDÍVAR sob o golpe de Estado comandando por FIDEL CASTRO e a instauração do regime comunista no país 
vizinho aos EUA tornou efetivo no novo mundo o embate do conflito Leste-Oeste, exigindo uma resposta imediata 
da política externa daquela potência. Em 1960, o presidente DWIGHT D. EISENHOWER discursou sobre o 
problema da América Latina, manifestando apoio à “Operação Pan América”. Em seguida, é assinado a Ato de 
Bogotá, com o compromisso de financiamento e assistência técnica aos países latino-americanos, cujas 
condições são pormenorizadas na Carta de Punta del Este. O primeiro documento, dentre outras disposições, 
recomenda o exame das políticas existentes no campo da habitação, incluindo planejamento urbano e regional, 
com vista a melhorar as políticas, o fortalecimento das instituições públicas e da promoção da iniciativa privada e 
participação em programas nestas áreas (OEA. 1960); o segundo garante a esses países a assistência técnica para a 
formulação de programas de desenvolvimento, pela OEA, pela Comissão Econômica para a América Latina, e pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (CIES. 1961).  
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com o Presidente da República; encaminhar aos Órgãos do Governo Federal os despachos dos 

assuntos administrativos de interesse dos Municípios; prestar às Autoridades Municipais, 

assistência e informações relativas às suas municipalidades; responder às consultas sobre assuntos 

de caráter administrativo, jurídico, econômico, financeiro e outros pertinentes aos Municípios; 

elaborar anteprojetos de Lei relativos a problemas municipais; promover reuniões e concentrações 

de Prefeitos e Vereadores para o debate dos problemas locais; organizar Delegações aos 

Congressos Intencionais de assuntos municipais; organizar Grupos de Trabalho para estudar os 

problemas de infraestrutura do desenvolvimento econômico e social dos Municípios; organizar e 

manter um Cadastro completo da situação e necessidades prioritárias dos Municípios. 

Entretanto, a década de 1960 havia se iniciado com uma crise econômica interna cíclica, 

resultado do esgotamento do planejamento anterior, concomitantemente a um surto inflacionário e 

retração do crescimento (BORGES, et al. 1988, p. 51). Para gravame da situação, o país vivencia 

uma grave crise político-institucional que vai da precoce renúncia de JÂNIO QUADROS até o Golpe 

de Estado de 1964,19 fazendo que a inédita proposta de interação estruturada entre União e 

Municípios não superasse a condição literária da mera legiferação. Enquanto isso, entre 1960 e 

1963, 1548 novos Municípios foram criados e, decotadas as extinções, já perfaziam o total de 

3.950 Municípios em 1964 (IBGE. 2011, p. 18).20  

 

g) Contrarrevolução 

 

Nos primeiros anos da ditadura militar, a Constituição Democrática de 1946 foi 

mantida apenas pro forma, submergindo sob as alterações impostas pelo regime ditatorial por 

meio de 21 Emendas Constitucionais, 4 Atos Institucionais e 33 Atos Complementares – até a 

promulgação da Constituição Federal de 1967, que manteve uma federação apenas nominal. As 

atribuições das funções legislativas e judiciárias foram submetidas ao poder central do Governo 

Federal – estas pela suspensão das garantias da magistratura e aquelas por uma ditadura 

presidencial instrumentalizada por Decretos-leis, Leis Delegadas e Legislação de Urgência 

                                                            
19 Expectador e ator daquele período da História, com autoridade, ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS explica que o 
Golpe de 1964 deve ser entendido como um processo detonado não apenas pelas condições internas como 
também (e principalmente) pelo contexto internacional da época: O quadro externo era o da Guerra Fria, quando 
as altíssimas taxas de crescimento da União Soviética ameaçavam ultrapassar a economia americana; guerrilhas 
anti-imperialistas em todo o Terceiro Mundo (socialismo na China em 1949 e vitória da revolução de Cuba em 
1959; o visível movimento das esquerdas no Brasil). Nesse contexto, aos olhos do governo estadunidense, os 
militares no Brasil defendiam o país de um inimigo comum: o Comunismo Soviético. Daí o apoio dos Estados 
Unidos aos governos militares que assumiram o poder no Brasil após o golpe de 1964 (CAMPOS. 1994, p. 568). 
20 Em quatrocentos e quarenta e seis anos foram criados 1.700 Municípios, nos dezoito anos transcorridos entre a 
Constituinte de 1946 até o golpe militar de 1964, outros 2.535 Municípios foram criados (IBGE. 2011, p. 18).  
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(CARVALHO. 2008, p. 603-4).21 A prerrogativa de indicação federal, por fim, representou o 

esmagamento das autonomias locais.22 O economista e diplomata ROBERTO DE OLIVEIRA 

CAMPOS, então Ministro do Planejamento, defendeu a legitimidade da centralização estatal do 

regime militar como elemento estruturante das políticas públicas, nesses termos: 

 

Devemos, em suma, ter paixão pelo desenvolvimentismo, mas suficiente razão para 
organizá-lo. Devemos apurar as nossas qualidades, ao invés de buscar sempre o 
esporte infantil de transferir para outrem – os trustes, os EUA, os anjos ou o diabo – 
a culpa de nossa pobreza. Para conseguir a meta de termos uma sociedade justa e 
próspera, com o direito de gozar a riqueza, porque já superou a pobreza, é preciso 
que o Estado prossiga como o pulso firme (CAMPOS. 1965, p. 32).  

 

● Programa de Ação Econômica do Governo – PAEG 

 

Os Ministros do Planejamento e da Fazenda, ROBERTO CAMPOS e OCTÁVIO BULHÕES, 

elaboraram o Programa de Ação Econômica do Governo – PAEG para o combate a inflação por 

meio de ajuste fiscal, de uma política monetária restritiva e de contenção salarial. Promoveram 

também uma reformulação financeira e fiscal, conferindo caráter centralizador e restritivo ao 

sistema tributário nacional – centralizador, na medida em que se limitou a competência dos 

Estados e Municípios de legislar sobre a matéria; e restritivo por incidir proporcionalmente mais 

sobre os segmentos de menor poder aquisitivo, com a predominância de impostos indiretos ou 

sobre consumo (HERMANN. 2005, p. 74). Por outro lado, o Regime instaurado com a 

“contrarrevolução” precisava de um mecanismo capaz de angariar apoio popular e que, ao mesmo 

tempo, pudesse propiciar um aquecimento da economia sem aumento nas despesas estatais. O 

mecanismo eleito seria a política habitacional (GUGLIELMI. 1985, p. 97), seguindo o fluxo de 

recursos estadunidenses previstos pelo Ato de Bogotá e pela Carta de Punta del Este. Nesse 

esteio, HUMBERTO CASTELLO BRANCO publica a Lei nº 4.380/1964, estebelecendo em seu artigo 

1º a incumbência ao Ministro de Planejamento de formular não apenas a política nacional de 

habitação, como também o planejamento territorial. Em seu artigo 2º, dentre os instrumentos 

governamentais para intervenção estatal, cria o Banco Nacional da Habitação – BNH e o 

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo – SERFHAU (herdeiro, por disposição do artigo 54, 

                                                            
21 Logo após o Golpe Militar, os contratos firmados com a SAGMACS foram rescindidos; perseguidos pelo regime, 
seus integrantes se dispersam; sua biblioteca e seus arquivos são objeto de vandalismo, encerrando definitivamente 
suas atividades (LEME & LAMPARELLI. 2001, p. 686). 
22 A centralização político-administrativa brasileira alcançaria seu ápice com Ato Institucional nº 5, editado em 
1968 em represália às reivindicações em prol do restabelecimento da Democracia, que resultou no fechamento 
do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e Câmaras dos Vereadores, aniquilando, como pontua 
RAUL MACHADO HORTA, “o princípio da independência e da harmonia dos Poderes, tudo submetendo ao arbítrio 
e à vontade incontrolável do Presidente da República, convertendo o regime presidencial em ditadura 
constitucional” (apud CARVALHO. 2008, p. 604). 
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da estrutura da extinta Fundação da Casa Popular de DUTRA). Dentre as atribuições elencadas no 

artigo 55 da citada Lei, cabia à autarquia estabelecer normas técnicas para a – e assistir aos 

Municípios na – elaboração ou adaptação de Planos Diretores, além de promover, coordenar e 

prestar assistência técnica a programas regionais e municipais de habitação de interesse social, já 

que os “governos locais não saberiam nem o que exatamente era um ‘plano urbanístico’ e muito 

menos tinham condições de conhecer os meandros entre os fundos disponíveis e os 

escritórios especializados que por eles fariam os planos” (DEÁK & SCHIFFER. 2004, p. 12).  

Ao regulamentar as funções e recursos do SERPHAU, o Decreto n° 59.917/1966 

reformula o órgão federal, reforçando sua função instrumental de coordenação e implementação 

da política nacional de desenvolvimento. O artigo 5º do citado diploma legal conferia ao 

SERFHAU as atribuições de (i ) promover levantamentos, pesquisas, estudos e análises; (ii ) 

propor roteiros, padrões e instrumentos jurídicos; (iii ) orientar e prestar assistência técnica às 

entidades ligadas ao planejamento local, nos diversos níveis governamentais; (iv ) treinar pessoal 

técnico especializado para o implemento do sistema nacional de desenvolvimento dessa 

integração; (v ) difundir a técnica de planejamento do desenvolvimento local integrado, através da 

coleta, reprodução, publicação, distribuição e divulgação de dados, planos, pesquisas métodos e 

informes; e (vi ) coordenar as atividades de planejamento ligadas ao desenvolvimento local nos 

diversos níveis. Finalmente, por exigência dos artigos 23 e 24, para serem beneficiárias do Fundo 

de Financiamento de Planos de Desenvolvimento Local Integrado – FIPLAN (criado pelo artigo 

21 para prover recursos para o financiamento de planos e estudos de desenvolvimento local 

integrado), as municipalidades obrigavam-se não apenas a criar órgãos permanentes de 

planejamento e desenvolvimento local, como também a “aceitar” a assistência técnica que o 

SERFHAU – gestor do FIPLAN – julgasse necessária.  

Por força do Regimento Interno posteriormente aprovado pela Resolução do Conselho 

de Administração do BNH, RC nº 11- 67, as atribuições do SERFHAU contemplavam, em seu 

artigo 1º, a elaboração e coordenação da política nacional no campo do planejamento integrado a 

partir das políticas de desenvolvimento regional, bem como, promover pesquisas necessárias à 

elaboração de normas, roteiros e padrões, conforme artigo 2º. Finalmente, vale nota a previsão da 

alínea “a” do artigo 10, que determinava a proposição dos meios para a descentralização [parcial] 

dos serviços do SERFHAU por sua Superintendência, a fim de garantir amplo alcance e larga 

divulgação das operações visando uma maior participação do setor privado no processo – o que 

foi efetivado pela implantação de unidades regionais (GUGLIELMI. 1985, p. 97).  

Fica evidente, nesse cenário, que os crescentes desafios a que se sujeitavam os 

Municípios eram depreendidos no limitado viés do “problema urbano” – destacadamente com 
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relação ao déficit habitacional e à precariedade de infraestrutura urbana – e abordados sob a 

perspectiva do planejamento centralizado para o desenvolvimento regional componente de um 

projeto de crescimento econômico nacional. O modelo desenvolvimentista do regime militar 

inspirava-se na metodologia proposta por JOHN R. P. FRIEDMANN,23 que estabelece uma tipologia 

de regiões de desenvolvimento, propiciando políticas públicas adequadas para cada tipo 

delineado, partindo do axioma que regiões periféricas subdesenvolvidas, induzidas pelo 

planejamento tecnocrático estatal, poderiam tornar-se polos subsidiários de crescimento 

econômico (FIREDMANN. 2002, p. 130). Prevalecia a prática do planejamento regional vinculado 

ao plano de um projeto nacional e, portanto, centralizado no Governo Federal (PERLOFF. 1974, p. 

416) como articulador das interdependências entre as diversas partes do espaço geográfico 

nacional (MATTOS. 1974, p. 436). Sob essa perspectiva, o planejamento local tinha o escopo de 

promover o desenvolvimento regional, ou seja, não havia ainda na motivação estatal a perspectiva 

de planejamento municipal stricto sensu – os focos eram as grandes aglomerações populacionais  

e os conjuntos microrregionais de zonas fisiográficas compostas de pequenos e médios 

Municípios.24  

Em 1966 a Assembleia-Geral do Conselho Nacional de Geografia emite a Resolução nº 

595/1966, em cumprimento da qual o IBGE realiza sua primeira pesquisa acerca da rede de 

interações entre os Municípios brasileiros sob as balizas da Teoria Geral dos Sistemas (BECKER. 

1972, p. 101), buscando identificar os centros polarizadores, dimensionar suas áreas de influência 

e os fluxos socioeconômicos por estes estabelecidos (IBGE. 1967, p. 1-3). Naquele ano, 

Municípios com mais de 10 mil habitantes foram inquiridos quanto ao acesso a serviços de que 

não dispunham, bem como, quanto aos fluxos de bens (produtos industriais) e serviços (com 

destaque para recursos financeiros, administração e direção, educação e saúde), dados a partir dos 

quais seria delineado o sistema de interações entre os Municípios no espaço nacional (IBGE. 

1987, p. 11). Em 1967 foi apresentado o Esboço Preliminar da Divisão do Brasil em Regiões 

                                                            
23 Após publicar na Land Economics, em fevereiro e agosto de 1956, respectivamente, os artigos The Concept of 
a Planning Region e Locational Aspects of Economic Development, que cobriam os dois mais importantes temas 
de sua tese de doutoramento (elaborada sob orientação de HARVEY S. PERLOFF), JOHN FRIEDMANN foi enviado 
pelo programa de ajuda internacional dos Estados Unidos – International Cooperation Administration – para 
ministrar curso de planejamento regional no Brasil (FRIEDMANN. 2002, p. 126). 
24 A Resolução n.º 143/1945 da Assembleia-Geral do CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA, em seu artigo 1º, 
estabeleceu a Divisão do Brasil em 198 zonas geográficas formadas de agrupamentos de Municípios, baseadas 
em critérios econômicos. Conforme previsto em seu artigo 6º, os agrupamentos zonais foram desdobrados 
posteriormente por distritos, em uma expressão mais minuciosa das características das unidades geográficas 
brasileiras, fisiográficas e humanas (AG-CNG. 1945, p. 211). As 228 Zonas Fisiográficas assim estabelecidas 
subsidiaram, por mais de vinte anos, o planejamento, estudos e identificação das estruturas espaciais das 
aglomerações urbanas e rurais; embasando a elaboração de políticas públicas até a edição, pelo IBGE, da 
Resolução nº 1/1969 (IBGE. 1969, p. 1) 
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Naquele mesmo ano, foi promulgado por CASTELLO BRANCO o Código Tributário 

Nacional – CTN, Lei nº 5.172/1966, centralizando a arrecadação fiscal no Governo Federal, 

deixando prerrogativas apenas residuais às Unidades da Federação e, em um nível ainda mais 

restritivo, aos Municípios. De toda a receita concentrada na União, em seu artigo 86, o CTN 

previa o destacamento de tão-somente 10% do valor arrecadado com apenas dois impostos (o 

Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados) para a composição do Fundo 

de Participação dos Municípios – FPM. No ano seguinte foi promulgada a Constituição 

Federal de 1967, que em seu artigo 26, consolidava o FPM, ao qual direcionaria a cota 

destacada aos Municípios, com distribuição em cotas mensais a serem calculadas pelo Tribunal de 

Contas da União – TCU. 

A ideia do planejamento municipal em blocos microrregionais se corporifica com a 

institucionalização do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL e do MINISTÉRIO 

DO INTERIOR, reforçando o plano de integração nacional (BECKER. 1972, p. 111). O Decreto-Lei 

n° 200/1967, pela combinação das diposições dos artigos 39, 171 e 179 delineava, dentre as 

muitas atribuições do MINISTÉRIO DO INTERIOR, as de prestar assistência aos Municípios e de 

aperfeiçoar as estruturas do Governo Local, não somente no nível administrativo como também 

com relação a serviços públicos essenciais, a partir de uma estrutura de planejamentos plurianuais 

em escalas regionais, afinadas em objetivos e etapas com os planos gerais do Governo Federal. 

As funções referentes ao desenvolvimento local consistiam basicamente em prestar assistência 

técnica aos Municípios para a elaboração de Planos de Desenvolvimento Local Integrado. 

“A primeira fase, iniciada na década de 1960 e que prossegue até meados dos anos 70, 

caracteriza-se por projetos públicos de larga escala, produção em massa de serviços urbanos como 

habitação, água e esgoto, design e rígido funcionalismo urbanos” (ULTRAMARI. 2005, p. 53). 

 

● Programa Estratégico de Desenvolvimento – PED 
 

O PAEG da gestão CASTELLO BRANCO havia alcançado uma significativa redução da 

inflação e um representativo aumento de arrecadação tributária, mas por outro lado, apresentara-

se deficiente com relação às ufanistas expectativas de crescimento econômico nacional. Em 

1968, ARTUR DA COSTA E SILVA lança o Programa Estratégico de Desenvolvimento – PED. A 

estratégia de legitimação do Golpe de 1964 expandiu-se da construção de habitações populares 

para um conjunto de grandes investimentos estatais em obras monumentais (como a 

Transamazônica e a hidrelétrica de Itaipu), que injetaram grandes somas de dinheiro na 

economia (mesmo que ao preço de um grande endividamento externo), contribuindo para uma 

bolha de crescimento conhecida por “milagre econômico brasileiro”. No plano local, uma vez 

delimitadas as “regiões polarizadas” a partir das relações de autoridade-dependência estruturais 
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e econômicas microrregionais (BECKER. 1972, p. 101), o MINISTÉRIO DO INTERIOR publicou a 

Portaria nº 214/1969, instituindo o Programa de Ação Concentrada – PAC, que em seu item 

“1” é descrito como... 

 
...destinado a promover, por etapas, o Desenvolvimento Local integrado de comunidades 
urbanas em todo o país, mediante a implantação de providências a serem 
necessàriamente adotadas de forma coordenada pelos órgãos do Ministério do Interior 
responsáveis pelo desenvolvimento regional, saneamento básico, programa habitacional, 
auxílio aos municípios e incentivos à ação comunitária, em colaboração com as 
administrações estaduais e municipais que se dispuserem a participar do Programa 
(MINISTÉRIO DO INTERIOR. 1969, p. 5158). 

 

A meta política do PAC era o fortalecimento da estrutura político-administrativa 

microrregional, compatibilizando planos locais à política nacional de desenvolvimento: Segundo 

o Manual do Programa de Ação Concentrada editado pelo MINISTÉRIO DO INTERIOR em 1970, 

foi adotado o critério de Microrregiões Homogêneas conforme publicação preliminar de 1968 do 

trabalho realizado pelo IBGE em 1967 (MINISTÉRIO DO INTERIOR. 1970, p. 5).25 De acordo com o 

Manual, as limitações de recursos, de mobilização a curto prazo de equipes especializadas e do 

necessário mecanismo de coordenação e controle para a definição da Primeira Etapa do Programa 

eram empecilhos para o desencadeamento de um programa de cobertura maciça para os 3.938 

Municípios brasileiros, portanto: 

 

O Programa será desenvolvido em etapas, das quais a primeira abrange pouco mais de 
10% do número de sedes municipais, porém cerca de 50% da população urbana. 
[...] 
A partir da definição dessas Microrregiões Homogêneas, foram selecionadas cidades que 
atendessem simultaneamente aos seguintes requisitos:  
a) a mais populosa de cada Microrregião;  
b) as de população igual ou superior a 20.000 habitantes em 1967 nos Estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco, e a 15.000 habitantes 
nos demais;  

c) as cinquenta primeiras, pela ordem dos itens a) e b), para cada Estado.  

 (MINISTÉRIO DO INTERIOR. 1970, p. 6). 

 

Com o cerceamento de receitas tributárias aos Municípios e a interveniência direta da 

União nas administrações municipais e estatuais, o Governo Militar estancou os processos de 

emancipações, estabilizando em 3.959 o número de Municípios (IBGE. 2011, p. 17). O 

crescimento populacional e a urbanização, por outro lado, tornam-se especialmente intensos nesse 

período. Em 1970, os brasileiros já eram 93,2 milhões, dos quais 52,1 milhões viviam nas cidades 

                                                            
25 A partir de 1967, com base no método de inter-relação de fenômenos complexos, essencialmente de ordem 
econômica (IBGE. 1970[1968]), o IBGE estabeleceu novos padrões para as subdivisões territoriais em grupos de 
Municípios que, pela relativa proximidade e grau de similitude em termos físicos, sociais e econômicos, guardavam 
entre si um determinado nível de compatibilidade, as Micorregiões Homogêneas (MINISTÉRIO DO INTERIOR. 1970, 
p. 5). Em 1968 foram delineadas 361 Microrregiões Homogêneas que, por força do artigo 1º da Resolução n° 1/1968 
da Comissão Nacional de Planejamento e Normas Geográfico-Cartográficas – CONPLAN-GE, substituíram 
oficilamente as antigas zonas fisiográficas aplicadas desde 1945 (CONPLAN-GE. 1968, p. 119).  
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(IBGE, 1971; IBGE, 1994). Ainda assim, a individualidade municipal só se afigurava como 

objeto de interesse ao planejamento central quando representava uma core region – um 

polo de desenvolvimento a que se subordinassem outros Municípios periféricos de menor porte.  

 
● Plano Nacional de Desenvolvimento – PND 

 

O Governo EMÍLIO GARRASTAZU MÉDICI propõe-se a inserir o Brasil no rol de 

nações desenvolvidas até o final daquele século e o Ministério do Planejamento divulga em 1º de 

outubro de 1969 o Programa de Metas e Bases para a Ação do Governo (1970-73). Em 

cumprimento ao dispositivo do artigo 1º do Ato Complementar nº 43/1969, MÉDICI formaliza o 

Plano Nacional de Desenvolvimento – PND por meio da Lei nº 5.727/1971. O planejamento 

municipal mantém-se estranho aos objetivos em foco, esperando-se o desenvolvimento dos 

Municípios como um corolário desejável, por via reflexa, do crescimento econômico 

microrregional segundo o planejado nacional.  

O novo Regimento Interno do SERFHAU, vigente a partir da Resolução do Conselho de 

Administração do BNH, RC nº 40-69, de 30 de dezembro de 1969, cria em seu artigo 8º o 

Centro de Informações para o Desenvolvimento Urbano e Local – CIDUL, um braço da 

autarquia encarregado de produzir um sistema que centralizasse o elenco das informações 

necessárias ao funcionamento do sistema nacional de planejamento do desenvolvimento local 

integrado, fornecendo ainda os subsídios necessários à tomada de decisões em qualquer dos 

níveis governamentais, conforme artigo 24. Em 1970, o SENAM de JÂNIO foi oficialmente 

incorporado por MÉDICI ao SERFHAU de CASTELLO BRANCO por determinação expressa do 

Parágrafo Único do artigo 17 do Decreto nº 66.882/1970.26 Com essa regulação legal, MÉDICI 

colocou o SERFHAU como entidade competente para tratar do desenvolvimento urbano e local 

integrado. Sua função seria a de promover a elaboração de Planos de Desenvolvimento Local 

Integrados de acordo com o planejamento nacional e regional. “Uma leitura atenta, entretanto, 

sugere que as Metas e Bases (e o posterior I PND) cumprem papel essencialmente retórico, não se 

constituindo no guia da política econômica do governo” (MACARINI. 2005, p. 60). Como assevera 

LYSIA BERNARDES: 

 

Apesar dos esforços para implantar o sistema, o SERFHAU não teve como assumir 
a proposição e a implantação de uma política de desenvolvimento local e foi, antes 
de tudo, uma agência de financiamento voltada essencialmente para a elaboração de 
planos municipais. Era um governo eminentemente centralista, que retiraria do 

                                                            
26 A princípio, depreende-se a concorrência formal das atribuições do SERFHAU (elencadas artigo 5º do Decreto 
n° 59.917/1966) e do SENAM (enumeradas no artigo 2º do Decreto nº 283/1961). Até a incorporação, as 
atribuições eram divididas operacionalmente, enquanto a este se submetiam os aspectos administrativos locais 
ficaram sob a tutela daquele os planos diretores. 
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poder local boa parte de sua autonomia com o Código Tributário e numerosas outras 
medidas. O SERFHAU, assim, iria atuar junto a esse poder local esvaziado, sem 
uma diretriz que integrasse suas iniciativas. Sua atuação seria reconhecida como 
descentralizada, ou hiperdescentralizada, pois os planos locais eram totalmente 
desvinculados entre si e não se pautavam por nenhuma diretriz de política espacial, 
ou mesmo setorial (BERNARDES. 1986, p. 92). 

 

De fato, com a edição do Ato Institucional nº 5, todo repasse de verbas da União para 

os Municípios (literalmente, “nos diversos setores e sob qualquer forma”) passou a ser, por 

força de seu artigo 10º, “condicionado à contrapartida de recursos próprios, de valor pelo 

menos equivalente àquele a ser transferido” (BRASIL. 1969, p. 33). Em seguida, com o Ato 

Complementar nº 40/1968, o artigo 26 da Constituição de 1967 passou a estabelecer que a 

União distribuiria apenas 5% da receita com IR e IPI ao Fundo de Participação Municipal, 

condicionando ainda a entrega das cotas não apenas à vinculação de recursos próprios pelos 

Municípios para execução dos programas, como também à: (i) transferência efetiva aos 

Municípios de encargos executivos da União; (ii) liquidação prévia das dividas dos Municípios e 

de seus órgãos da Administração Indireta para com a União e; (iii) aprovação de programas 

elaborados pelos Municípios com base nas diretrizes e prioridades do Governo Federal. Nesse 

esteio, a Resolução nº 79/1969 do TCU, em seu artigo 3º, determinava que os recursos 

transferidos da União aos Municípios deveriam “ser aplicados segundo as prioridades indicadas 

no Plano Estratégico de Desenvolvimento” condicionados ainda ao prévio encaminhamento ao 

TCU de um “plano sintético de aplicação dos recursos” até o fim de março de cada ano, ex vi 

do artigo 10º (TCU. 1969, p. 3356).27  

Segundo relata MARIA ADÉLIA APARECIDA DE SOUZA, sob sua coordenação e de JORGE 

GULHERME FANCISCONI, por determinação do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

GERAL, foi criada a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano do Brasil em 1973 (SOUZA, 

2004, p. 113). Sob uma perspectiva econômica, buscava-se “a manipulação da rede e da 

hierarquia urbana brasileira” (SOUZA, 2004, p. 117). Todavia MÉDICI já havia voltado as atenções 

do Governo Central às Metrópoles, editando a Lei Complementar nº 14, em junho de 1973, que 

na forma do artigo 164 da Constituição, estabelecia as regiões metropolitanas brasileiras. 

Em 1973, através da Resolução n° 7/73 de seu Conselho de Administração, o BNH 

instituiu o projeto Comunidades Urbanas de Recuperação Acelerada – CURA, instrumento de 

política macroeconômica para o controle da especulação imobiliária, que deveria contribuir para 

normalizar a oferta de terrenos urbanizados e baixar seu preço por meio de financiamento, aos 

Municípios, de obras capazes de reduzir ou eliminar a capacidade ociosa de infraestrutura e 

                                                            
27 “O governo militar põe fim a coexistência de três sistemas tributários relativamente autônomos – federal, 
estadual e municipal – instituídos pela Carta de 1946. A centralização era tamanha que até técnicos das Receitas 
estaduais eram nomeados pelo ministro da fazenda” (CARDOZO. 2004) 
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equipamentos urbanos e comunitários, racionalizando o uso do solo sob o ponto de vista 

econômico, social e espacial, bem como, contendo a desordem do crescimento das cidades 

(BATISTA FILHO. 1985, p. 63). Para terem os Municípios aprovados seus projetos, estes deviam 

convergir com as diretrizes do planejamento microrregional e, havendo maior preocupação 

com o atendimento das normas técnicas que compunham os projetos, do que em atender 

efetivamente as necessidades locais. A política urbana que acabou sendo implementada, ainda 

que sob o rótulo de programas estratégicos como o foi o das cidades médias, foi de caráter 

estritamente setorial e já era na época, segundo MARIA ADÉLIA APARECIDA DE SOUZA, um 

retrocesso em relação ás visões que se tinha de políticas urbanas nos países de referência, como 

França e Inglaterra (SOUZA. 2004, p. 118). As intervenções assistemáticas de projetos 

financiadas pelo CURA – elaborados à revelia de um planejamento multissetorial do Município 

– apresentaram consequências opostas aos resultados pretendidos, promovendo o agravamento 

da segregação socioespacial: Os investimentos implicaram significativa valorização do solo 

urbano e a abrupta desproporção entre os custos de habitação e capacidade financeira dos 

habitantes locais, impelindo muitos a loteamentos mais distantes (BATISTA FILHO. 1985, p.110).  

 

● Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND 

 

A herança que o período de 1964-73 transmitiu ao governo ERNESTO GEISEL foi o 

aumento da dependência externa do país nos setores industrial (bens de capital, petróleo e seus 

derivados) e financeiro (como reflexo da política de endividamento). Essas condições cobrariam 

um alto preço a partir das crises mundiais de petróleo que trouxeram a reboque o aumento dos 

preços da vasta gama de matérias-primas, bens intermediários e bens de capital, cujas importações 

massivas alimentavam o boom de crescimento econômico brasileiro (MANTEGA. 1997, p. 30).  

Em cumprimento ao Ato Complementar nº 43/1969, GEISEL publica a Lei nº 6.151/1974, 

que trazia anexo o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND, para o período de 

1975 a 1979. Reconhecendo expressamente o cada vez mais grave desequilíbrio do processo de 

urbanização no país – tendo de um lado, “a proliferação de grandes aglomerados urbanos, que 

continuam crescendo a taxas aceleradas, e, de outro lado, a excessiva pulverização de pequenas 

cidades, sem um número adequado de cidades médias que dê razoável equilíbrio ao conjunto” (II 

PND. 1974, p. 52), o Governo Federal direciona suas atenções aos Municípios de médio 

porte (como tal considerados aqueles com população superior a 50.000 e inferior a 

500.000 habitantes) buscando criar “centros periféricos” de desenvolvimento regional indutores 

da descentralização das atividades produtivas, com o objetivo de promover a “expansão 

ordenada” de metrópoles regionais (II PND. 1974, p. 55).  
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Com vistas a propor diretrizes, estratégias e instrumentos da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, o Governo GEISEL implanta o sistema de regiões metropolitanas por 

meio do Decreto-Lei nº 74.156/1974, criando em seu artigo 1º a Comissão Nacional de Regiões 

Metropolitanas e Política Urbana – CNPU, com as atribuições previstas em seu artigo 3º de 

(i) acompanhar a implantação do sistema de regiões metropolitanas; (ii) propor as diretrizes da 

política nacional de desenvolvimento urbano, formulando a estratégia para a sua implementação e 

os objetivos a serem atingidos; (iii) propor as normas e os instrumentos de ação necessários 

ao desenvolvimento urbano; e (iv) articular-se com Ministérios, Superintendências de 

Desenvolvimento Regional e demais órgãos governamentais envolvidos com a execução 

da política nacional de desenvolvimento urbano, de modo a assegurar a implementação 

compatibilizada dos programas e projetos estabelecidos. Uma vez mais, buscava-se promover 

uma reestruturação da organização do território nacional, sem atenção ao papel do poder local, 

sem a criação de mecanismos de indução à modernização e ao fortalecimento dos Municípios 

para melhorar a gestão, e tampouco a instrumentos legais e institucionais destinados à 

regulamentação do uso do solo (BERNARDES. 1986, p. 100). De caráter executivo, a CNPU foi 

criada no âmbito da Secretaria de Planejamento da Presidência da República – SEPLAN que, 

por força da Lei nº 6.036/1974, ocupou o lugar do agora extinto Ministério do Planejamento e 

Coordenação Geral – portanto, “vinculada diretamente ao gabinete do presidente da República” 

(SOUZA. 2004, p. 141), que assumiu a formulação de política urbana nacional, alijando do 

processo o SERFHAU e o próprio MINISTÉRIO DO INTERIOR.  A Lei nº 6.256/1975 cria o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Urbano – FNDU, munindo a CNPU de recursos a serem aplicados 

nos programas de desenvolvimento urbano das Regiões Metropolitanas e dos Municípios de 

Médio Porte Populacional, abandonando a significativa maioria dos Municípios brasileiros. 

Na Conferência da Biosfera realizada em Paris pela UNESCO em 1968, os países do 

Primeiro Mundo apresentaram sua ‘preocupação’ com a evidente “deterioração do meio 

ambiente” ocorrida em uma taxa acelerada nas décadas anteriores “por causa do rápido 

crescimento da população humana e sua agregação em grandes concentrações urbanas e por 

causa da explosiva industrialização que se espalha pelos países em desenvolvimento e que vem 

sendo igualmente concentrada em volta das cidades” (UNESCO. 1969, p. 34 – destacou-se). 

Naquele mesmo ano, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução nº 2398 (XXIII), 

com a decisão de convocar uma conferência sobre o Meio Ambiente Humano a se realizar em 

Estocolmo em 1972, conforme Resolução nº 2581 (XXIV). Em 1970, antecipando o relatório 

definitivo a ser publicado estrategicamente dois anos mais tarde, circulava o documento The 

Club of Rome Project on the Predicament of the Mankind, que instaurava o discurso 
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neomauthusianista justificador da proposição de Zero Economic Growth – ZEG como único 

meio possível a evitar um futuro colapso global (LAGO. 2006, p. 28). A celeuma do discurso 

“zerista” gerava um clima de desconfiança no Terceiro Mundo quanto a Conferência de 

Estocolmo, cabendo então ao Secretário-Geral do evento, MAURICE STRONG, confeccionar uma 

agenda de eventos preparatórios, dentre os quais destacou-se a convocação de um grupo de 27 

experts para uma reunião na cidade de Founex, Suíça, em 1971. Por mérito da postura 

combativa do embaixador brasileiro MIGUEL OZÓRIO DE ALMEIDA – um dos peritos daquele 

encontro – a manipulação do discurso ambiental pelos interesses dos países desenvolvidos foi 

embaraçada, permitindo que o Encontro de Founex produzisse “um documento seminal28 que 

articulava as relações essenciais entre meio ambiente e desenvolvimento [econômico], e que 

forneceu o suporte intelectual e a base para políticas com vistas à Conferência de Estocolmo” 

(STRONG apud LAGO. 2006, p. 37). Por fim, a ONU aprova a Resolução nº 2849 (XXVI) sobre 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, afinada com as disposições do Relatório Founex.  

Dois meses antes da data prevista para a Conferência de Estocolmo o Clube de Roma 

publica Os Limites do Crescimento com a previsão de colapso do planeta em cem anos. Mas 

já na abertura da Conferência, STRONG refuta a proposição de ‘crescimento zero’ e a 

irredutibilidade desta posição cristaliza a indissociabilidade conceitual entre “meio ambiente” e 

“desenvolvimento econômico” (LAGO. 2006, p. 45). A aguerrida atuação da diplomacia 

brasileira em Founex e Estocolmo ecoaram visivelmente na postura governamental frente às 

questões intestinas e o II PND inaugura uma nova perspectiva ao ladear expectativas de 

desenvolvimento econômico regional, o controle da poluição e a preservação ambiental 

(BERNARDES. 1986, p. 100, 102). O problema da poluição industrial e veicular atrelado à 

prematura metropolização brasileira é destacado juntamente com a ameaça aos recursos naturais 

do país com o “rápido e multiforme” desenvolvimento da economia nacional (II PND. 1974, p. 

52). Vale trazer à colação o seguinte excerto do documento: 

 
O País precisa defender, sistemática e pragmaticamente, esse patrimônio de recursos 
naturais, cuja preservação faz parte do desenvolvimento, como também o faz a proteção 
ao patrimônio cultural representado pelas cidades históricas. 
Ao mesmo tempo, é necessário reconhecer que a poluição da pobreza – ou seja, a 
carência dos requisitos básicos de saneamento e controle biológico indispensáveis à 
saúde das populações de baixa renda – ainda constitui prioridade imperiosa. É preciso 
realizar, até o fim da década, avanço substancial nesse sentido, principalmente provendo 
água e esgotos às populações e eliminando as endemias da pobreza: esquistossomose, 
malária, mal de Chagas, etc.  
[...] 

                                                            
28 [The Founex] Report on Development and Environmen, emitido em 1971 e publicado com os trabalhos de 
MIGUEL OZÓRIO DE ALMEIDA, WILFRED BECKERMAN, IGNACY SACHS, e GAMANI COREA pela Carnegie 
Endowment for International Peace, em 1972. 
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A conclusão a tirar é que, mais uma vez, a política a seguir é de equilíbrio, para conciliar 
o desenvolvimento em alta velocidade com o mínimo de efeitos danosos sobre a 
ecologia e garantindo o uso racional dos recursos do País, com garantia de permanência 
dos de caráter renovável. 
A montagem de uma política eficaz, nesse campo, sob orientação federal, compreende: 
legislação básica; institucionalização da ação de governo, para organicidade e 
continuidade, à luz de estudos que ainda são preliminares, em certos campos; e 
mecanismos de controle e fiscalização, capazes de assegurar razoável implementação da 
orientação estabelecida. 
Tal política atuará em três áreas principais: 
 Política de meio-ambiente na área urbana, para evitar a ação poluidora, no ar e na 
água, principalmente, em decorrência da instalação de unidades industriais, em locais 
inapropriados e do congestionamento do tráfego urbano; e a fim de assegurar às 
populações das áreas metropolitanas, e dos outros centros urbanos, a infra-estrutura 
mínima de fornecimento de água, de boa qualidade, de um sistema de esgotos adequado 
e de áreas de recreação (PLANASA, Programa Especial de Controle de Enchentes e Re-
cuperação de Vales). 
 Política de preservação de recursos naturais do País, utilizando corretamente o 
potencial de ar, água, solo, subsolo, flora e fauna; possibilitando a ocupação efetiva e 
permanente do território brasileiro, a exploração adequada dos recursos de valor 
econômico, o levantamento e a defesa do patrimônio de recursos da natureza; e evitando 
ações predatórias e destruidoras das riquezas naturais. 
 Política de defesa e proteção da saúde humana. 
Nesse quadro, terão particular significação as políticas de uso do solo, urbano e rural, 
dentro de zoneamento racional, e de reflorestamento, a serviço dos objetivos de 
desenvolvimento e defesa do meio-ambiente. 

(II PND. 1974, p. 59) 

 
Mas essa importante inovação não repercutiria em termos práticos na realidade municipal. 

O II PND tinha como eixo central, em um cenário mundial de recessão econômica, a meta 

ambiciosa de crescimento econômico de 10% ao ano por meio da criação de incentivos para que a 

indústria brasileira suprisse a dependência econômica nacional de importação de bens de capital e 

insumos básicos (em especial: química pesada, siderurgia, metais não ferrosos e minerais não 

metálicos), bem como, por meio da exportação de matérias-primas (notadamente: celulose, ferro, 

alumínio e aço) e, finalmente, a ampliação da produção de petróleo e de geração de energia 

hidrelétrica (SERRA. 1982, p. 112).  

Evidentemente, as vantagens locacionais imediatas para as atividades econômicas eram 

vitais para o sucesso do ambicioso plano econômico no curto prazo estabelecido e, por corolário, 

os órgãos de planejamento dificilmente poderiam levar adiante suas proposições quando do 

embate com os núcleos de maior poder, em especial se representassem óbices os interesses de 

grupos econômicos influentes (BERNARDES. 1986, p. 91). Na prática, a prevenção de impactos 

ambientais e o contingenciamento do crescimento desordenado vivenciados pelos Municípios 

eram descartados em prol das metas de crescimento econômico (BERNARDES. 1986, p. 85-86) e 

parte significativa dos planos elaborados não superava a condição de abstração teórica nos 

escaninhos do SERFHAU (DEÁK & SCHIFFER. 2004, p. 12). O Sistema Nacional de Planejamento 

Local Integrado que o SEFHAU pretendeu implantar (com o apoio do Escritório de Pesquisa 
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Econômica Aplicada – EPEA), não veio a se caracterizar como um sistema e não resultou uma 

política coerente, “essas políticas setoriais permaneceram desvinculadas entre si, apesar de em um 

primeiro momento, terem sido criados mecanismos de coordenação” (BERNARDES. 1986, p. 91).29 

Por fim, mesmo os planejamentos locais que atendiam aos interesses do planejamento central e 

lograram implantação, mostraram-se canhestros e ambientalmente agressivos (ULTRAMARI. 2005, 

p. 53).  

Em 1974, as unidades descentralizadas do SERFHAU foram desativadas (GUGLIELMI. 

1985, p. 109) e, no ano seguinte, o Decreto nº 76.149/1975 liquida formalmente o SERFHAU, 

sendo suas funções divididas entre vários fundos e empresas estatais criadas para tratar da 

“questão urbana” (GUGLIELMI. 1985, p. 112). Ao BNH foram transferidas as atribuições técnicas 

do FIPLAN e do CIDUL. “Por algum tempo, em uma atitude mais pragmática – e modesta –, 

elaboravam-se ainda planos ‘setoriais’ – um sistema de saneamento, um programa habitacional ou 

um plano de transportes – mas com o abandono do II PND em 1976, o planejamento urbano 

perdeu todo o vigor” (DEÁK & SCHIFFER. 2004, p.14).  

Em 1977, a CNPU elabora o primeiro esboço de um anteprojeto de lei para a reforma 

urbana, de um lado, identificando enfrentamentos de típicos problemas municipais como a 

contenção da excessiva concentração urbana; a prevenção e correção das distorções do 

crescimento urbano; e, por outro lado, propondo diretrizes como a integração e complementação 

das atividades rurais e urbanas; a participação da iniciativa privada nos processos de urbanização, 

com a concessão de implantação e operação de serviços rentáveis; a participação popular coletiva 

fiscalizadora. Constatando que “as administrações locais não dispunham de um instrumental 

urbanístico para enfrentar a especulação imobiliária e a distribuição dos serviços públicos 

urbanos” (GRAZIA. 2003, p. 57), o anteprojeto reforçava a concentração de poderes no governo 

central. 

Com a edição do Decreto-Lei nº 1.754/1979,  alterando a composição do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano – FNDU 

(criado pela Lei nº 6.256/1975 para financiar programas de desenvolvimento urbano de Regiões 

Metropolitanas e Municípios de Médio Porte) foram absorvidos pelo orçamento da União. As 

                                                            
29 “Nos anos de 1970, os planos passam da complexidade, do rebuscamento técnico e da sofisticação intelectual 
para o plano singelo, simples – na verdade, simplório – feito pelos próprios técnicos municipais, quase sem 
mapas, sem diagnósticos técnicos ou com diagnósticos reduzidos se confrontados com os de dez anos antes. [...] 
Na verdade, o novo tipo de plano é o novo mecanismo utilizado pelos interesses das facções da classe dominante 
na esfera urbana para contemporizar as medidas de interesse popular. A idéia do plano diretor de princípios e 
diretrizes está associada à de “posterior detalhamento”, e isso nunca ocorre. Passam, então, a aparecer os planos 
que dizem como serão os planos quando eles vierem a ser feitos. [...] O plano de políticas e diretrizes gerais para 
posterior detalhamento [dentre os quais se destacam Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI de 1971 em 
São Paulo e o Plano Urbanístico Básico do Rio de Janeiro – PUB-Rio, de 1977] o é o plano predestinado à prateleira.” 
(VILLAÇA. 1999, p. 221) 
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atividades de planejamento urbano foram realocadas da Secretaria de Planejamento para a 

Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano do Ministério do Interior. É extinta a CNPU e criado o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano – CNDU através do Decreto-Lei nº 83.355/1979, 

composto por quatro coordenadorias (Política e Legislação Urbanas, Planejamento Setorial, 

Regiões Metropolitanas e Cidades de Médio e Pequeno Porte) com a finalidade de orquestrar uma 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano de acordo com as diretrizes e prioridades 

estabelecidas nos Planos Nacionais de Desenvolvimento. Todavia, o CNDU foi estruturado 

aquém da esfera decisória do Governo, alijado de instrumentos executórios os planos elaborados, 

por conseguinte, frustrando sua eficácia.  

 

3 – Falência do Sistema Tecnoburocrático Centralizado 

 

Após a Primavera de Praga, “a segurança da zona soviética ficou solidamente 

confirmada pela disposição demonstrada por Moscou a recorrer à força, se necessário. Porém, 

nunca mais [...] seria possível afirmar que o comunismo se alicerçava no consentimento 

popular, ou na legitimidade de um partido reformado, ou mesmo nas lições da História” (JUDT. 

2008, p. 451). A decisão de manter as acirradas corridas espacial e nuclear contra os Estados 

Unidos durante a Guerra Fria, mais que estancar o vertiginoso crescimento da URSS que vinha da 

revolução bolshevique até o pós II Guerra, levou ao colapso sua economia, não sendo possível 

encobrir os sintomas de seu esgotamento já em meados da década de 1970. Assim, mesmo 

persistindo entre a URSS e os Estados Unidos antagonismos de grande potência, não era mais 

possível esperar um apoio soviético a movimentos revolucionários em regiões de importância 

estratégica para os Estados Unidos (GORZ. 2006, p. 35). Nesse cenário, cada vez mais 

desnecessário aos países desenvolvidos como baluarte do capitalismo brasileiro, o regime militar 

viu minguar sua sustentação internacional tanto político-ideológica quanto financeira. 

Ao mesmo tempo, inicia-se uma sequência de “crises do petróleo”, desencadeadas por 

estratégicos déficits de oferta levados a efeito pelos membros árabes da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo – OPEP em retaliação ao apoio ocidental a Israel na Guerra dos Seis 

Dias em 1967 e depois levados a efeito com dramática repercussão na Guerra de Yom Kipur em 

1973. Por fim, com a Revolução Islâmica no Irã e a longa guerra a este país declarada em 1979 

pelo Iraque (avalizada e patrocinada pelas potências ocidentais – em especial os Estados Unidos 

– com o intuito de conter a proliferação de Estados Teocráticos Islâmicos sobre os países 

produtores de petróleo), o surto inflacionário e a retração econômica experimentadas pelos 

países desenvolvidos foram graves e a recessão implicou a carestia do crédito internacional, 

com a elevação, pelos Estados Unidos, da Prime Rate (taxa flutuante que corrigia as dívidas 

externas do Terceiro Mundo).  



62 
 

Como a estratégia desenvolvimentista do Governo Militar era financiada por 

empréstimos externos, o salto dos juros aumentou o déficit público com crescimento da dívida 

externa; a dívida interna também seguiu crescente em decorrência da continuidade da política 

fiscal expansionista; a situação econômica interna tornou-se cada vez mais recessiva e a 

escalada inflacionária seguiu a passos largos para a hiperinflação (ULTRAMARI. 2005, p. 51). 

Com a eclosão de greves operárias no Brasil na década de 1970, em meados de 1978, oito 

lideres empresariais,30 reunidos no Clube Monte Líbano, divulgaram o Primeiro Documento 

dos Empresários do Fórum da Gazeta Mercantil (BRESSER-PEREIRA. 2003, p. 210), um 

documento de conteúdo eminentemente político, intitulado “Manifesto dos Oito” (MOTTA. 

1979, p. 125). O empresariado brasileiro, que desde 1964 tinha no regime ditatorial de direita 

uma garantia para a manutenção do status quo, passa criticar a forte presença do Estado na 

economia, a defender a adoção de uma política neoliberal e a propor abertamente o retorno à 

democracia – regime mais conveniente para “absorver tensões sem transformá-las em um 

indesejável conflito de classes” (MOTTA. 1979 p. 127). A bancarrota do Governo Federal, 

evidentemente, entravou o centralismo ditatorial e retirou do Regime Militar também seus 

sustentáculos internos:  

 
Essa tutela [do Estado] era agora cada vez mais difícil de ser aceita em face da redução 
do crescimento de excedente disponível [tanto na queda da taxa de crescimento do PIB 
per capita quanto no crescimento da massa salarial dos trabalhadores] para ser dividido 
na forma de lucros dos capitalistas e ordenados dos tecnoburocratas.31 [...]  
Em uma economia capitalista, a redução da taxa  de lucro na desaceleração cíclica é um 
fenômeno natural. No caso de uma economia como a brasileira, onde a influência do 
Estado na repartição do excedente é muito grande, a situação se agravava. Quando o PIB 
crescia a taxas superiores a 10%, as eventuais arbitrariedades burocráticas na repartição 
do excedente eram aceitáveis. [...] Quando, porém, o excedente reduzia-se relativamente, 
a arbitrariedade da tutela tecnocrática tornava-se inaceitável. (BRESSER-PEREIRA, 2003, 
p. 215). 

  
                                                            
30 Os signatários do documento haviam sido eleitos em consulta realizada pelo jornal Gazela Mercantil a 5 mil 
empresários de todo o país. Faziam parte do chamado “grupo dos oito”: Antônio Ermírio de Morais, Diretor-
Presidente do grupo Votorantin; Cláudio Bardella, Diretor-Presidente do grupo Bardella e ex-Presidente da 
Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB); José Mindlin, Diretor-Presidente da Metal 
Leve e Diretor da FIESP; Jorge Gerdau Johanpeter, Diretor do grupo Gerdau, Severo Gomes, Diretor-Presidente  
do grupo Parayba e ex-Ministro da Indústria e Comércio; Paulo Villares, ex-Presidente do Instituto Brasileiro de 
Siderurgia e Diretor do grupo Villares; Paulo Velinho, Diretor do grupo Springer-Admiral, Diretor da 
Associação Brasileira da Indústria de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos (ABINEE) e vice-Presidente da CNI; e 
Laerte Setúbal Filho, Diretor-Presidente do Grupo Duratex. Apenas Augusto Trajano de Azevedo Antunes e 
Amador Aguiar, do Bradesco, estavam entre os eleitos e não assinaram o documento (DINIZ, 1984, p. 42; 
MOTTA, 1979, p. 125). 
31 “O número de ‘empresas’ [públicas brasileiras] passou de 35, em 1939, para 440, em 1983. [...] Em 1950 
havia 66 ‘empresas’; em 1960, 128; em 1970, 267; e em 1980, 431 (mais 9, em 1983), incluindo empresas 
públicas propriamente ditas, sociedades de economia mista, subsidiárias e empresas controladas direta ou 
indiretamente, autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, todas com existência real até 
setembro de 1983. Deste formidável total, destacam-se 205 empresas do setor produtivo, [...] criadas sobretudo 
nos anos 70, haja visto que existiam 11 em 1939, 42 em 1960, 100 em 1970, número que mais que dobrou em 
1980 (203)” (DINIZ E LIMA JR. 1986, p. 28). 
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Superadas as circunstâncias que justificavam o apoio das potências capitalistas 

mundiais aos regimes totalitários na América Latina, um a um, esses foram dando lugar a 

democracias políticas – mais adequadas ao sistema neoliberal. No Brasil, na defesa de seus 

interesses, o empresariado nacional impõe um processo de liberalização controlada e conduzida 

pelo Estado durante o governo do General JOÃO BAPTISTA DE OLIVERIA FIGUEIREDO – que 

deveria entregar o governo a um civil ao fim do mandato, processando-se assim a transição 

político-econômica entre o intervencionismo ditatorial e o Estado de Direito, sem ruptura do 

status quo do capital vigente na ordem anterior (GROS. 1985, p. 150).  

 

● Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento – III PND 

 

Em obediência às disposições do Ato Complementar nº 43/1969, FIGUEIREDO edita o 

Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento – III PND, um documento criado apenas pro 

forma, (LOPES. 1990, p. 96) cujo conteúdo nada contém que justifique sua abordagem no 

presente estudo: 

 

O III PND, o plano de desenvolvimento do Governo Figueiredo, é, indiscutivelmente, 
o mais pobre dos documentos até agora analisados. Concebido como um documento 
de caráter qualitativo, reproduz uma série de ‘lugares comuns’ formulados em um 
nível de grande generalidade. É impossível evitar a impressão de que se trata de um 
documento meramente formal, impotente e incapaz de formular uma estratégia de 
adaptação da economia brasileira à crise interna do modelo econômico e às pressões 
oriundas do exterior. Trata-se de manejar, no curto prazo e da maneira possível, as 
enormes restrições internas e externas a que estava submetida a economia nacional no 
início dos anos 80 sem qualquer outra perspectiva real, senão a de que o barco não 
naufrague (sic) inteiramente. [...] Sua estratégia de crescimento reduz-se a uma 
descuidada retórica a respeito da possibilidade de crescimento com contenção da 
inflação, redução do endividamento externo e correção das desigualdades na distribuição 
pessoal e regional da renda, centrada no tripé agricultura-exportação-política energética. 
Nunca foi implementada, inclusive, porque nunca foi formulada com seriedade. Na 
verdade, a política econômica do Governo Figueiredo caracterizou-se pela 
inexistência de planejamento, de políticas setoriais (sic) definidas coerentemente, 
prevalecendo, até o final de 1982, uma espécie de pragmatismo esperto – muitas vezes 
desastroso – frente às óbvias e dramáticas restrições internas e externas, um tipo de 
política de ‘stop and go’. A partir daí, o fundamental das medidas de política econômica 
segue os acordos com o FMI. (DELGADO. 1985, p. 93, 97) 

 

Eclodiu então a segunda onda de greve operária em 1980. Além do controle das 

despesas públicas, as medidas tomadas para a contenção da crise econômica que prevaleceram 

até 1982 impuseram a elevação de impostos para incrementar a arrecadação; elevação da taxa 

de juros para contenção do crédito e uma política cambial adversa às importações. As 

intervenções do Governo em resposta à crise econômica mundial tiveram por resultado o 

agravamento das condições internas, trazendo um surto inflacionário e o aprofundamento das 
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dívidas externa e internas do Estado. A decretação de moratória pelo México dificultou o 

acesso do Brasil ao já encarecido crédito externo, agravando a crise de liquidez e o país 

sucumbe incondicionalmente aos ditames do FMI.  

Com a edição do Decreto-Lei nº 1754/1979, a extinção do FNDU já havia sido 

planejada para ser efetivada no prazo de três anos, com a previsão de redução gradativa dos 

repasses de verbas do Tesouro Nacional até voltarem todos os recursos ao orçamento geral da 

União. Em 1981, entrou em vigência o Decreto nº 85.916/1981 que, reafirmando a premissa 

de integração entre os programas do governo central e os de desenvolvimento das regiões 

metropolitanas, insistia no propósito de consolidar um sistema metropolitano nacional sob a 

coordenação do CNDU – desempoderado e, agora, depauperado. Nessas condições, pouco de 

factível restou ao CNDU, restando-lhe elaborar instrumentos normativos que pudessem 

contribuir para o aprimoramento da gestão urbana, tendo apresentado ainda naquele ano uma 

versão preliminar de um anteprojeto de lei dispondo “sobre  os  objetivos e a promoção do 

desenvolvimento urbano” (LIRA. 1997, p. 213), aprovada por meio da Resolução nº 18/1983. 

Todavia, conquanto o Ministério do Interior ainda submetesse o resultado das discussões do 

anteprojeto idealizado pela CNPU ao exame do Congresso Nacional – agora na forma do 

Projeto de Lei nº 775/1983 – apresentando um referencial de medidas técnicas e de instrumentos 

jurídicos com o fito de criar um “sistema nacional de cidades”, a proposta de uma Lei de 

Desenvolvimento Urbano jamais chegou a ser votada.  

Com a bancarrota do poder central na crise mundial de 1982/1983, o planejamento 

municipal centralizado virtualmente acabou (DEÁK & SCHIFFER. 2004, p. 14), conduzindo uma 

indução forçada aos padrões locais. Evidentemente, esse abrupto deslocamento de custos e 

responsabilidades encontrou um cenário de precariedade dos recursos técnicos e financeiros das 

administrações locais e de debilidade da cultura de participação cívica da população (ULTRAMARI. 

2005, p. 53). 

 

4 – República Nova e Democracia Política 

 

a) Governo de Transição, Plano de Desenvolvimento e Pacote Econômico 

 

A segunda etapa da transição para a democracia política nacional ocorreu sob o mandato 

presidencial de JOSÉ ARRIBAMAR SARNEY em substituição a TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

morto pouco depois de sua eleição indireta, em 1985. O governo de JOSÉ SARNEY foi marcado 

pela prioridade ao combate à hiperinflação por meio dos chamados “pacotes econômicos”, nada 
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sendo elaborado a guisa de planejamento municipal que releve ao tema do presente estudo. 32 O 

“Plano Cruzado”, impondo um longo “congelamento de preços” provoca o desequilíbrio dos 

fatores de produção e o surto inflacionário que se seguiu aprofundava a crise no planejamento 

centralizado desenvolvimentista herdado do III PND (LOPES. 1990, p. 110). 

 

● Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República – I PND/NR 

 

Como registro histórico, vale apontar a edição da Lei nº 7.486/1986 com as diretrizes do 

Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República – I PND/NR. Afinado aos 

ditames neoliberais do FMI e Banco Mundial e coerente com os movimentos elitistas que 

instauraram a Nova República, o I PND/NR difere expressamente dos anteriores ao atribuir ao 

setor privado “papel de destaque na retomada do desenvolvimento” e circunscrever o papel do 

Estado “aos serviços públicos essenciais e atividades produtivas estratégicas para o 

desenvolvimento nacional de longo prazo e complementares à iniciativa privada”, todavia, tal 

como o III PND, o I PND/NR se mostrou mera formalidade retórica para cumprimento do 

ainda vigente Ato Complementar nº 43/1969 e “não foi sequer considerado um instrumento de 

suporte ou indicador de tendências” (LOPES. 1996, p. 97).  

 

b) Estado de Direito e Descentralização Administrativa 

 

Na virada entre as décadas de 1970 e 1980, com a falência do Regime Militar em 

marcha, o planejamento centralizado foi abandonado, impingindo-se às autoridades 

Municipais toda a responsabilidade pelo planejamento de seu crescimento/desenvolvimento, 

assim como a de implantar e gerenciar a execução desses planos. Com a redemocratização 

política do país finalmente consolidada na Constituição Federal promulgada em 1988, a 

indução fática de obrigações perpetrada na crise econômico-institucional iniciada no ocaso do 

regime anterior foi minuciosamente disciplinada pela “Constituição Cidadã” – com tal 

amplitude que o legislador constituinte não se constrangeu em elencar o Município no rol dos 

entes da federação já no artigo 1º da Constituição.  

Como no movimento oscilatório do pêndulo, quanto maior é o ângulo total de sua 

oscilação, mais vigoroso é o movimento do pêndulo à posição oposta: Os referenciais 

totalitários do Regime Militar e de tecnoburocracia exacerbada do positivismo do Regime 

Militar, que suplantavam os elementos políticos, foram abandonados pelo Estado Democrático 

de Direito em prol de uma estruturação radicalmente política do planejamento e da gestão, 

                                                            
32 Mantido o mesmo cenário no primeiro governo democrático partilhado por FERNANDO COLLOR DE MELLO e 
ITAMAR FRANCO. 
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baseada na “crença no poder quase que mágico da participação popular” (GOHN. 2003, p. 203), 

com o pronunciamento de uma aptidão do poder local, tomada como axiomática, para 

conhecimento dos – e atuação sobre os – problemas municipais. Pelas nuanças de civismo da 

liberdade que representava a “Nova República”, a Resolução da Assembleia Nacional 

Constituinte nº 2/1987, em seu artigo 24, assegurou a apresentação de propostas de emendas ao 

Projeto de Constituição por eleitores em listas organizadas pelo conjunto de ao menos três 

entidades associativas legalmente constituídas. Dentre as 122 emendas populares regularmente 

apresentadas, coube às Federações Nacional dos Engenheiros e Nacional dos Arquitetos e 

ao Instituto de Arquitetos do Brasil propor termos para uma “Reforma Urbana” que, mesmo 

sofrendo relevantes supressões ao longo das votações (SOUZA. 2002, p. 159), logrou gravar 

como norma constitucional a obrigação do Poder Público Municipal de “ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”.  

Ante a precariedade e a inépcia dos arranjos administrativos em nível local, o Estado 

Democrático de Direito apostou basicamente na orientação geral por parâmetros normativos 

como recurso para criar a necessária acuidade da gestão pública municipal quando, no caput do 

artigo 182 da Constituição, determina que a política de desenvolvimento de todo Município 

deverá obedecer a diretrizes gerais fixadas em lei e, em seu § 1º atribui força constitucional a 

uma antiga proposição que o CNDU esperava formalizar em lei ordinária: A obrigatoriedade de 

um plano diretor, “instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana” para 

os municípios com mais de vinte mil habitantes. Para regulamentar o artigo 182 da nova 

Constituição, que havia promovido o planejamento municipal como atividade obrigatória, foram 

resgatadas diretrizes e instrumentos propostos no anteprojeto esboçado pelo CNPU e respectivo 

Projeto de Lei nº 755/1983 do Ministério do Interior, ajustados ao novo ambiente constitucional 

no Projeto de Lei nº 2.191/1989 que, após apensado ao Projeto de Lei substitutivo nº 5.788/1990 

(e a este, por sua vez, dezenas de outros projetos) aguardou por mais de uma década até sua 

aprovação pelo Congresso, sendo finalmente sancionado no final do segundo mandato de 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 33  com vetos, como o Estatuto das Cidades (Lei nº 

10.257/2001). 

As diretrizes gerais fixadas no Estatuto das Cidades – através das quais o Governo 

Federal esperava garantir a proficiência da gestão local – apresenta novos paradigmas para o 

planejamento municipal, destacadamente a instituição da gestão democrática nas cidades, a nova 

relação entre o setor público e a iniciativa privada para uma ordenação mais eficiente do 

                                                            
33 Assim como o governo de transição de JOSÉ SARNEY e o primeiro governo democrático partilhado por FERNANDO 

COLLOR DE MELLO e ITAMAR FRANCO foi marcado pela prioridade ao combate à hiperinflação por meio dos 
chamados “pacotes econômicos”, nada sendo elaborado a guisa de planejamento municipal que releve ao tema do 
presente estudo. 
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território municipal como um todo (urbano e rural) sob a perspectiva do desenvolvimento 

integrado de suas funções sociais, com respeito ao patrimônio socioambiental. 

Em 2003, o governo de LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA cria o MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

formado por quatro Secretarias Nacionais: (i) Habitação; (ii) Saneamento Ambiental; (iii) 

Transporte e Mobilidade Urbana; e (iv) Programas Urbanos; além da Secretaria Executiva 

responsável pela integração entre os organismos do Ministério; que passa a ser o formulador das 

políticas públicas urbanas e o gestor da aplicação de recursos do FGTS e do Orçamento Geral 

da União aos temas a ele concernentes; onde a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, operam as políticas urbanas (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2006).   

 
c) Fóruns paragovernamentais de participação cívica 

 
● Instrumentos nacionais 

 
Com a bancarrota estatal a partir da crise econômica que se instaurou no final da 

década de 1970, o governo totalitário foi constrangido à pulverização do poder de gestão, 

empurrando obrigações – aos atropelos – ao poder público local. Mais que isso, com o 

declínio do poder político do regime ditatorial, abriu-se espaço para que setores organizados 

da sociedade civil pudessem reivindicar a universalização de direitos sociais e a participação 

popular na gestão das políticas públicas. A década de 1980 se inaugura já com a promulgação 

de diplomas legais que garantem instrumentos jurídico-institucionais para a interação cívica 

nos processos de formulação e controle de políticas sociais,34 culminando com a consolidação 

                                                            
34 Destaca-se na presente pesquisa a Lei nº 6.938/1981 que, ao delinear a estrutura do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente – SISNAMA, em seu artigo 6º, prevê a criação de “órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo 
controle e fiscalização dessas atividades [de proteção e melhoria da qualidade ambiental], nas suas respectivas 
jurisdições”. Esses “órgãos locais” são os Conselhos Municipais de [Defesa do] Meio Ambiente, uma estrutura 
administrativa peculiar à gestão ambiental no Brasil. Posteriormente, ao instituir a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, a Lei nº 9.433/1997 adotou o modelo descentralizado e participativo de gerenciamento, conforme 
inciso VI de seu artigo 1º, determinando a criação de Comitês de Bacia Hidrográficas com composição prevista 
no artigo 39, contemplando a participação dos usuários. Das mais importantes, a Lei Complementar nº 101/2000 
– Lei de Responsabilidade Fiscal – que no inciso I de seu artigo 48 exige o incentivo à participação popular e 
realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamentos e, em seu artigo 67, determina a criação de um Conselho de Gestão Fiscal com 
participação de representantes de entidades técnicas representativas da sociedade. Seguindo também esse 
direcionamento, a Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, que no 
inciso X de seu artigo 2º estabelece como princípio fundamental dos serviços de saneamento o “controle social”, 
assim entendido como um “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 
representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de 
avaliação” (conforme definição do inciso do artigo 3º), estabelecendo como condição de validade para o contrato 
de prestação de serviços de saneamento, no inciso V do § 2º do artigo 11, a criação de “mecanismos de controle 
social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização”. 
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das bases para a participação popular como característica intrínseca ao Estado Democrático de 

Direito pela Constituição de 1988, com a previsão de institutos de democracia direta como, 

por exemplo, os plebiscitos, referendos e a iniciativa popular (pelo artigo 14) com a 

prerrogativa apresentação de projetos de lei (no âmbito federal pelo § 2º do artigo 61, no 

âmbito estadual pelo § 4º do artigo 27, e no âmbito municipal pelo inciso XIII do artigo 29); a 

previsão de participação nas políticas públicas de educação (pelo artigo 206, inciso VI), de 

saúde (pelo inciso III do artigo 198), de seguridade e de assistência social (respectivamente, 

pelo artigo 194, inciso VII e pelo artigo 204, inciso II); e dentre os mais relevantes para o 

presente estudo: o dever da coletividade de defender e preservar o meio-ambiente (previsto no 

caput do artigo 225) e a previsão de participação popular no planejamento municipal (pelo 

inciso XII do artigo 29). 

Os CONSELHOS MUNICIPAIS se inserem na estrutura administrativa como um instrumento 

mediador entre a população e o Governo, que deve corporificar o princípio fundamental gravado 

no Parágrafo Único do artigo 1º da Constituição Federal, que garante ao povo o direito do 

exercício direto do poder deste mesmo emanado, funcionando assim como um veículo formal 

tanto para trazer ordenadamente ao planejamento governamental as demandas sociais, quanto 

para propiciar o controle social sobre a execução das políticas públicas.  

Ao MINISTÉRIO DAS CIDADES criado pelo Governo LULA, está afeto o CONSELHO 

NACIONAL DAS CIDADES que, composto por representantes de diversos setores entre poderes 

públicos federal, estadual, municipal, movimentos sociais e populares, organizações não 

governamentais, academia, entidades sindicais, empreiteiros, operadores e concessionários de 

serviços públicos, tem a atribuição de aglutinar a sociedade civil organizada, de modo a 

contribuir para a definição da política urbana e das políticas setoriais, bem como equacionar a 

distribuição e fiscalização de recursos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006).  

 

● Agenda 21 

 

Em 1988 a Assembleia Geral da ONU edita a Resolução nº 43/196, determinando a 

realização de uma conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento. No ano seguinte, as 

condições para a United Nations Conference on Environment and Development – UNCED são 

estabelecidas pela Assembleia Geral através da Resolução nº 44/228. A Rio-92 produz uma 

série de documentos posteriormente ratificados pela Resolução nº 47/191, sendo a Agenda 21 

o mais elaborado e abrangente (WEISSMAN. 1992, p. 12). Trata-se de um programa de 
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planejamento participativo não vinculativo 35  que busca conciliar métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica. O capítulo 28 da Agenda 21 estabelece que 

“cada autoridade em cada país implemente uma Agenda 21 local tendo como base de ação a 

construção, operacionalização e manutenção da infraestrutura econômica, social e ambiental 

local, estabelecendo políticas ambientais locais e prestando assistência na implementação de 

políticas ambientais nacionais”.  

No âmbito da Câmara de Políticas dos Recursos Naturais do Conselho de Governo36 

foi criada a por Decreto Presidencial (não numerado) de 26 de fevereiro de 1997 a Comissão 

de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 – CPDS que, em 2002 entregou à 

sociedade a Agenda 21 Brasileira. A partir de 2003, entrou na fase de implementação, com a 

implantação de Fóruns de Agenda 21, responsáveis pela construção do Plano Local de 

Desenvolvimento, apontando prioridades locais e discutindo os meios de concretização e 

as responsabilidades do governo e dos demais setores da sociedade na implementação, 

acompanhamento e revisão de projetos e ações de curto, médio e longo prazos. 

  

                                                            
35 A Agenda 21 é uma modalidade de regulação que no Direito Internacional se costuma qualificar como Soft 
Law ou “quase-lei”: Instrumentos que viabilizam combinações políticas, desprovidos do caráter juridicamente 
vinculativo dos Tratados Internacionais. Nessa seara, valem citação também o projeto Cidades Sustentáveis, 
estabelecido em 1990 pelo United Nations Centre for Human Settlements-Habitat – UNCS; e o projeto Cidades 
Saudáveis, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde em 1991. 
36  O Conselho de Governo é o primeiro “órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República” 
enumerado na alínea “a” do Parágrafo Único da Lei nº 8.028/1990. 
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CAPÍTULO IV – VICISSITUDES ESTRUTURAIS E ESTRUTURANTES 

 

« Por que o Governo não cuida?! 

Ah, eu sei que não é possível.  Não me assente o senhor por beócio.  

Uma coisa é pôr idéias arranjadas, outra é lidar com país de pessoas,  

de carne e sangue, de mil-e-tantas misérias... » 

GRANDE SERTÃO: VEREDAS... 

 

1 – Deficiências estruturais dos Modelos de Planejamento Municipal 

 

Contextualizada a administração pública municipal no conjunto de forças econômicas e 

políticas que lhe deram forma, é mister que se promova uma análise crítica da realidade trazida à 

lume, buscando identificar os fatores que condicionam o insucesso dos modelos de gestão até 

então implementados quanto ao objetivo de garantir um crescimento socioambientalmente 

equilibrado dos Municípios.  

 

a) Planejamento tecnocrático centralizado  

 

Os planejamentos locais no país foram uma realidade característica da ditadura militar do 

Golpe Contrarrevolucionário de 1964. Sob a concentração de poderes da ditadura no Executivo 

Federal, os planejamentos eram sempre dimensionados em termos microrregionais afinados aos 

planos nacionais centrais, com ênfase (nem sempre explícita) para as cidades de grande porte, 

bem como, para as de médio porte que representavam um polo microrregional. Sob esse viés, o 

Programa de Ação Concentrada – PAC, editado pelo MINISTÉRIO DO INTERIOR no Governo 

COSTA E SILVA representou a única proposta a que se pode atribuir características de plano 

municipal em sentido estrito e, por esse plus, mostra-se pertinente destacá-lo como exemplar mais 

apropriado para análise no presente estudo – ressaltando que, como as demais elaborações de 

planos puramente microrregionais, o PAC valha quase que exclusivamente por sua expressão em 

nível teórico e não por seus resultados práticos. 

Para o alcance de seus objetivos, o programa previa a elaboração de três modalidades de 

documentos com os quais se instrumentalizariam os gestores municipais para a adoção do 

planejamento como norma das práticas político-administrativas locais, prevendo complexidade 

proporcionalmente crescente ao porte populacional dos Municípios – um destinado aos pequenos 

Municípios, assim considerados aqueles com população inferior a 50 mil habitantes (68% dos 
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então 3.938 Municípios brasileiros); outro apropriado aos Municípios de médio porte, com 

população entre 50 mil e 250 mil habitantes (28% do total); e, finalmente, um indicado aos 

grandes centros urbanos de importância nacional, assim considerados os Municípios com 

população com população superior a 250 mil habitantes (4% do total) – como se depreende do 

recorte do Manual do PAC editado pelo MINISTÉRIO DO INTERIOR em 1970 a seguir colacionado:  

 

IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO LOCAL E DE 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

A urgência da necessidade de se intervir na realidade urbana brasileira levou o Ministério 
do Interior a adotar um método gradativo de trabalho, que per mita, em diferentes fases, 
o aprofundamento dos níveis de conhecimento e a elaboração de propostas.  
Assim sendo, no processo de planejamento, foram destacados os seguintes instrumentos: 

1º - Relatório Preliminar (R.P.) 
2º - Plano de Açáo Imediata (P.A.I.) 
3º - Plano de Desenvolvimento Local Integrado (P.D.L.I.). 

Embora cada um deles apresente nível de aprofundamento e grau de especialidade 
diversos, terão em comum o fato de que deverão, sempre, conhecer, avaliar e propor. 

2.1 O RELATÓRIO PRELIMINAR – RP 

O R.P. consubstancia a etapa inicial do planejamento local integrado naqueles 
Municípios selecionados pelo PAC.  
Trata-se de documento simultaneamente operacional e prospectivo, elaborado 
bàsicamente para orientar as decisões das autoridades quanto às ações de interesse 
do desenvolvimento local, a serem empreendidas a curto prazo.  
São os seguintes os objetivos do Relatório Preliminar: 

- obter um conhecimento geral e preliminar do Município; 
- identificar os principais problemas e os agentes, reais e potenciais, mais 
importantes do desenvolvimento local; 
- propor formas de atuação objetivando solucionar os problemas locais mais 
urgentes, abrangendo: 

a) o uso de recursos municipais, estaduais e federais para a solução dos 
problemas mais urgentes da coletividade; 
b) o fornecimento de informações preliminares e recomendações necessárias, 
referentes aos setores prioritários do desenvolvimento local, com ênfase naqueles 
setores afetos ao Ministério do Interior, quais sejam: habitação, abastecimento 
de água, saneamento básico, ação comunitária e organização administrativa 
municipal. 

- sensibilizar as autoridades e as lideranças locais para a adoção do planejamento 
como norma da vida político-administrativa municipal. 

Como outros instrumentos do planejamento do desenvolvimento local integrado, o 
Relatório Preliminar deverá caracterizar-se por: 

- considerar de forma integrada os diferentes aspectos sociais, econômicos e 
físicos da área, bem como os diferentes aspectos da Administração Municipal, 
interrelacionando-os e relacionando a área em estudo com os outros níveis 
geopolíticos e administrativos; 
- propor medidas para a ação político-administrativa federal, estadual e 
municipal, referente ao desenvolvimento urbano e municipal; 
- diferir de outros instrumentos básicos de planejamento do desenvolvimento 
local integrado, pelo seu caráter preliminar expresso: 

a) no aproveitamento de experiências e observações pessoais, bem como de 
informações existentes ou de fácil apuração; 
b) na proposição de medidas, apenas para aqueles problemas identificados 
como os mais urgentes; 
c) no tempo reduzido e no baixo custo de sua elaboração. 
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2.2 O PLANO DE AÇÃO IMEDIATA – PAI 

A primeira obrigatoriedade fixada pelo PAI é: a elaboração dos ‘Termos de Referência’ 
necessários ao dimensionamento da etapa seguinte, e a indicação das atividades a serem 
desenvolvidas visando iniciar o processo de planejamento integrado do Município.  
Normalmente, o prazo para a conclusão dos Termos de Referência varia entre 30 e 
90 dias.  
Nesse período, serão realizadas reuniões entre os funcionários e técnicos dos mais 
importantes setores administrativos e de diferentes níveis de Governo que atuam no 
Município, e representantes da comunidade, quando lhes será explicada a natureza 
dos trabalhos que visam a elaboração do PAI para a localidade.  
Além disso, os técnicos responsáveis pela preparação do PAI deverão assessorar o 
Prefeito na forma de um núcleo municipal de planejamento, realizar seminários 
informativos, levantar e examinar os recursos humanos e efetuar as demais análises 
necessárias à elaboração de um planejamento integrado.  
Após o conhecimento do contexto específico do Município, será iniciada a elaboração 
do PAI, cuja resultante, de relevância, é a Institucionalização de efetivos sistemas 
de ordenamento de ação governamental, de controle e de harmonização do 
desenvolvimento municipal.  
O PAI aborda, de forma mais profunda e detalhada, todos aqueles aspectos já referidos 
no Relatório Preliminar; apresenta e debate alternativas de desenvolvimento físico e 
diretrizes de opção; prepara códigos, leis e regulamentos; dimensiona os principais 
problemas e pontos de estrangulamento, orientando sua solução; quantifica demanda de 
recursos, estima custos para projetos e programas setoriais, contribuindo com êsses 
dados para a seleção de prioridades; estabelece programas setoriais relevantes; relaciona 
a etapa seguinte, determinando o nível de aprofundamento necessário para cada aspecto 
setorial. 

2.3 O PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO – PDLI 

Apresenta a mesma sistemática do PAI, inclusive quanto à elaboração dos Termos 
de Referência.  
É um plano indicado, geralmente, para os grandes centros urbanos, onde a solução dos 
problemas locais se afigura complexa, ditando a necessidade de um detalhamento e de 
um estudo integrado.  
Suas recomendações, além de se apresentarem mais específicas, serão amplamente 
detalhadas. 
O PDLI quantifica e orça as necessidades e recursos; elabora planos setoriais ou 
mesmo anteprojetos de certas obras; codifica o plano, de acôrdo com sua lei e 
regulamentação; estrutura o órgão local de planejamento e estabelece suas primeiras 
metas de trabalho; determina projetos, estabelecendo os respectivos cronogramas; 
detalha os instrumentos administrativos e elabora o orçamento-programa.  
As instruções, com as devidas especificações, para elaboração dos Relatórios 
Preliminares e os Planos de Ação Imediata, cuja padronização é necessária, já foram 
concluídas e impressas pelo SERFHAU e se encontram à disposição dos interessados.  

(MINISTÉRIO DO INTERIOR. 1970, p. 11-15) 

 

O recorte fornece a essência da estrutura do planejamento governamental em prol do 

desenvolvimento microrregional com vistas ao crescimento econômico nacional: “conhecer, 

avaliar e propor”. Partir-se-ia do levantamento de informações acerca do Município com a 

identificação dos problemas em curso ou potenciais, passando à previsão dos recursos necessários 

e ao levantamento dos disponíveis, para enfim propor e divulgar meios de atuação idôneos a 

solucionar os problemas considerados prioritários. Tomando como parâmetro para análise da 

estruturação do planejamento tecnoburocrático as referenciais proposições teóricas de CARLOS 

TULIO ROMO MATUS, fica evidente o cumprimento do requisito básico do planejamento – a 
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mediação entre o conhecimento que se obtém com a pesquisa e a ação que se vai empreender logo 

em seguida – por outro lado, não se verifica “aí a articulação do cálculo situacional de futuro”, o 

que resume a ação administrativa a um cálculo formal e reflexivo, porém imediatista, 

assistemático e limitado em suas perspectivas (MATUS. 1993a, p. 18). O referencial 

tecnoburocrático do regime militar era marcado pelo “imediatismo situacional” que MATUS 

qualifica como característica marcante do “político comum” (MATUS. 1993a, p. 18). 

Parafraseando ADOLFO CHORNY, o planejamento tecnocrático incorpora pressupostos 

básicos característicos das ciências físicas e naturais. O primeiro e mais relevante pressuposto, do 

ponto de vista de suas consequências sobre o enfoque é que, sob a perspectiva cartesiana 

(tradicional naquelas ciências) pressupõe-se uma realidade fenomênica externa ao – e 

independente do – observador, que a considera um sistema-objeto caracterizado por 

comportamentos mais ou menos estáveis e previsíveis e, por isso, controlável. Este pressuposto 

valida a prerrogativa técnica de um planejador que não guarda relação com o todo social nem com 

o município em particular (CHORNY. 1990, p. 28-9). O poder central tomava a administração local 

como tão somente uma operadora dos planos federais, sem dimensionar interesses nem 

capacidade de – ou disposição a – responder positivamente aos compromissos exigidos. Assim, 

outro ponto de que se exige destaque refere-se ao fato de que as políticas de desenvolvimento 

regional se estruturavam rigidamente no sentido top-down,37 ditadas do Governo Central 

para os Municípios (DINIZ & CROCCO. 2006, p. 9). Positivistas, ao implantarem este modelo 

tecnoburocrático verticalizado para o planejamento municipal, os militares suplantaram o 

elemento político, desconsiderando que... 

 

...cada força social representa versões e inserções sociais distintas lutando, 
conseqüentemente, por diferentes desenhos de futuro. Tais desenhos guiam as ações 
cotidianas que produzem a realidade. Se os objetivos dos homens sobre o futuro são 
conflitantes, o planejamento não se faz num mar de rosas comandado pelo cálculo 
técnico-científico. [...] O planejamento poderia ser um problema técnico caso se referisse 
à relação do homem com as coisas, mas essas coisas sempre ocultam outros homens. [...] 
Mais ainda, na relação do homem com as coisas surge sempre a relação entre os homens 
como um processo de cooperação e conflito (MATUS. 1993a, p. 13). 

 

Os “superplanos” do governo militar, como chamados por VILLAÇA (2004, p. 216), 

baseavam-se no axioma de que os problemas da cidade poderiam ser resolvidos pela ciência e 

pela técnica, ignorando – até mesmo os planos geridos sob as diretrizes do PAC – a importância 

dos aspectos políticos-institucionais na conformação dos Municípios. Os planejamentos locais, 
                                                            
37 As ações dos atores são estritamente condicionadas ao cumprimento de um objetivo previamente delimitado 
por uma decisão política anterior, seguindo a cartilha segundo a qual a estratégia deve ser “formulada e 
legitimada no ápice da pirâmide e repassada ao sistema administrativo para execução e, sucessivamente refinada 
e traduzida em instruções operacionais, ela se move para baixo na hierarquia de agentes na base da pirâmide” 
(BARRETT. 2004, p. 252). 
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assim como os microrregionais, eram peças da mais pura tecnocracia elaborados geralmente 

por especialistas técnicos de firmas de consultoria externas às administrações municipais, que 

comumente desconheciam a individualidade fática político-social e administrativa dos 

Municípios. Apresentavam um volume excessivo de informações que os tornavam de difícil 

assimilação e adoção pelos funcionários dos governos municipais, cuja participação no 

processo de planejamento era nula ou irrisória, além de comumente não contarem com 

conhecimentos técnicos necessários à sua compreensão (CORRÊA. 2010, p. 7). Enfim, “quando 

havia recursos a serem repassados aos municípios, e a escassa capacidade técnica e gerencial 

relegava o gestor público a uma simples posição operativa” (ULTRAMARI. 2005, p. 50).  

Se aos operadores da administração pública causavam estranheza, ainda mais 

estranhos eram os planejamentos à população municipal. ANTÔNIO BARROS DE CASTRO os 

qualifica, assim, como um típico “produto de gabinete, incapaz de obter o apoio (e muito menos 

a mobilização) de uma sociedade, que não participou de sua elaboração e não tinha como 

controlar sua execução” (CASTRO. 1985, p. 46). 

É fato que a desconsideração do elemento político no modelo centralizador ditatorial foi 

um dos fatores capitais ao fracasso o modelo proposto. Outro fator relevante diz respeito ao 

enfoque do financiamento público ao desenvolvimento econômico do país. Os planejamentos 

microrregionais centralizados no Governo Federal mantiveram a tradição de meros “esquemas 

para distribuição de verbas orçamentárias, faltando-lhes a consciência, as características e a 

amplitude do verdadeiro planejamento, pois nêles não se integram os diferentes elementos do 

comprehensive planning” (MODESTO & MELLO. 1965, p. 11).38 O arcabouço legal e a organização 

estrutural do Governo Central voltados para o mister de balizar, implementar e gerir políticas 

municipais, portanto, confluiu na produção de planos estranhos às realidades tratadas e, 

consequentemente, tal discrepância inviabilizava uma distribuição racional e controlada dos 

recursos financeiros que, quando chegavam aos Municípios, propiciavam tanto sua aplicação 

                                                            
38   Segundo a AMERICAN PLANNING ASSOCIATION – APA, permitidos ou exigidos pelas legislações das 
diferentes unidades federativas dos Estados Unidos, o comprehesive planning... 

...“é a declaração oficial adotada por um órgão legislativo do governo local para o desenvolvimento e 
conservação futuros. Estabelece metas; analisa condições e tendências existentes; descreve e ilustra uma 
perspectiva para as características físicas, sociais e econômicas da comunidade nos próximos anos, e 
descreve políticas e diretrizes destinadas a implementar essa perspectiva. 
Comprehensive plans abordam uma ampla gama de temas interrelacionados de ama maneira unificada. Um 
comprehensive plan identifica e analisa as relações importantes entre a economia, os transportes, 
equipamentos e serviços coletivos, habitação, meio ambiente, uso da terra, serviços humanos, e os 
componentes da comunidade. Faz isso com base em toda a comunidade e no contexto de uma região mais 
ampla. Um comprehensive plan aborda o futuro de uma comunidade a longo prazo, com um horizonte de 
tempo de até 20 anos ou mais. A função mais importante de um comprehensive plan é fornecer orientações 
valiosas para os setores públicos e privados em que são tomadas as decisões que afetam a qualidade de vida 
futura dos residentes atuais e futuros, bem como os ambientes naturais e construídos em que vivem, 
trabalham e se divertem” (APA. 2006, p. 6). 



75 
 

segundo interesses clientelistas quanto aos desvios de recursos em esquemas de corrupção, “com 

a consequente desorganização do próprio planejamento que pretendia implantar” (ARAÚJO FILHO. 

1996, p. 66).  

Por fim, como já asseverado alhures, os planejamentos locais que atendiam aos 

interesses do planejamento econômico central e que por isso lograram execução (o que não 

é sinônimo de efetiva implantação) mostraram-se canhestros e ambientalmente agressivos 

(ULTRAMARI. 2005, p. 53), e por corolário, durante as duas décadas do regime militar, os 

Municípios brasileiros cresceram desordenadamente, com gravíssimos danos de ordem 

estrutural, social e ambiental.  

 

b) Planejamento Local  

 

A pulverização das obrigações de planejamento e gestão entre União, Estados e 

Municípios iniciada no ocaso do Regime Militar e sacramentada pela Constituição do Estado 

Democrático de Direito não representou mudanças no processo de crescimento urbano 

socioambientalmente agressivo até então experimentado no Brasil. O movimento oscilatório do 

pêndulo político-ideológico que sustenta as políticas públicas (e, por conseguinte, o modelo de 

administração pública) seguiu para o extremo oposto, mantendo o desequilíbrio: Assim como a 

intervenção estatal tecnoburocrática era desprovida de balizamentos políticos no Regime Militar, 

a atual postura do Estado de Direito mostrou-se meramente política, carente de disposições 

técnicas de referência ao planejamento municipal e, nessas circunstâncias, a escrita histórica do 

crescimento desordenado vem se mantendo, aprofundando a gravidade dos danos de ordem 

estrutural, social e ambiental. 

Evidentemente, à época da decadência do regime ditatorial, os Municípios não tinham 

condições para fruir das prerrogativas que lhe foram subitamente atribuídas, porque “para ser 

eficiente na sua implementação, a descentralização exige o desenvolvimento de uma capacidade 

gerencial” (AURELIANO. 1996, p. 31), que por sua vez, demanda recursos cuja disponibilidade 

depende de uma divisão equilibrada das receitas tributárias – ambas as condições inobservadas 

tanto prévia quanto concomitante à transferência dos ônus da União para os Municípios. 

Enquanto na constituinte redemocratizante de 1946 – época em que as cidades eram vistas 

como a possibilidade de avanço e modernidade (MARICATO apud SILVA. 2010, p. 23) – o 

municipalismo se fez representar fortemente na estrutura constitucional com o fortalecimento da 

autoridade local dos 1.700 Municípios brasileiros (IBGE. 2011, p. 17) por meio de uma 

distribuição contrabalançada das receitas fiscais (SANTOS. 1996, p. 101), paradoxalmente, o 
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Congresso Constituinte de 1988 encontrou a imagem das cidades “associada à violência, 

poluição, criança desamparada, tráfego caótico – entre outros inúmeros males” (MARICATO 

apud SILVA. 2010, p. 23) mas conservou do regime totalitário anterior a centralização fiscal em 

favor da União, assim estruturando um “federalismo cooperativo centralizador” (MAGALHÃES. 

2000, p. 19). 

Sem a necessária repartição da receita tributária – que se mantém superconcentada na 

União após a redemocratização política do país, encontra-se cerceada ao poder local a 

independência para agir em busca do cumprimento das obrigações inerentes ao amplo mandato 

político que a Constituição outorga ao Município na estrutura da nação, destacadamente, a de 

garantir aos cidadãos o acesso aos benefícios sociais e à qualidade de vida; a de proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservando as florestas, a fauna e 

a flora; a de registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais – dentre outras tantas (LOBO. 2006, p. 189; PFEIFFER. 

2000, p. 5). Logo, a partir da última década do século XX, os Municípios brasileiros passam a 

se sujeitar a um duplo e contraditório movimento: de um lado, pesam os deveres constitucionais 

de garantir aos munícipes o acesso aos benefícios sociais e à qualidade de vida, de proteger o 

meio ambiente e combater a poluição, etc.; de outro, padecem com a detenção da receita fiscal 

por um governo central neoliberal sem compromisso com os deveres típicos do “Estado 

de Providência” cominados ao poder local. Nessas condições, embora o processo de 

descentralização tenha atendido a antigas exigências políticas, os Municípios mantêm-se sem 

condições financeiras, organizacionais, técnicas e administrativas para fruir das benesses que 

deveriam advir desta autonomia (PFEIFFER. 2000, p. 5). Na medida em que se garante ao 

Governo Federal uma posição de injustificada concentração fiscal e força política em relação 

aos demais entes – repetindo-se no Estado Democrático de Direito os velhos sistemas de 

transferências de receita do regime militar – não apenas se comprometem os orçamentos 

municipais e se desequilibram as finanças locais, como principalmente, mantêm-se arcaicos 

vínculos de dependência, afetando a autonomia dos Municípios (CITADINI. 1998, p. 4).  

Como já demonstrado alhures, o modelo tecnocrático do Regime Militar fora descartado 

com a adoção de uma perspectiva exclusivamente legalista para o planejamento e a gestão dos 

Municípios, determinando expressamente no caput do artigo 182 da Constituição que a política de 

desenvolvimento municipal obedece a diretrizes gerais fixadas em lei (que demorou mais de dez 

anos para ser promulgada – o Estatuto das Cidades) e, no § 1º do citado dispositivo, atribui ao 

plano diretor – de caráter obrigatório para os municípios com mais de vinte mil habitantes – o 
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condão de “instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”. A toda 

evidência, o abandono radical das referências técnicas federais de planejamento em um cenário de 

acesso a recursos concentrados via repasse não perfaz as condições mínimas a prover melhorias 

na realidade dos Municípios brasileiros. Como assevera PETER PFEFFER... 

 

Na prática, o Plano Diretor tem uma aplicação muito limitada. Primeiro, porque a sua 
elaboração geralmente leva vários anos e, quando finalmente recebe a aprovação 
política, as informações nele contidas já estão ultrapassadas. Segundo, porque o seu 
caráter é extremamente normativo, mas carece de orientações concretas para tomar 
decisões sobre o que fazer e como fazer. Com isso, o Plano Diretor permanece um 
instrumento primordialmente político, enquanto o desenvolvimento das cidades ocorre 
independente dele (PFIFFER. 2000, p. 6). 

 

O problema revela-se ainda maior quando observadas as condições dos Municípios de 

pequeno porte populacional, onde se afigura ainda mais conflituosa a dimensão do poder-dever 

das atribuições socioambientais. No antigo projeto do CNDU que serviu de balizador da 

construção constitucional e legal acerca do planejamento e da gestão municipal, era proposto que 

Municípios com população inferior a vinte mil habitantes – que não estariam obrigados a elaborar 

um plano diretor – deveriam criar uma lei urbanística subsidiária de planejamento, contendo, no 

mínimo, a proposta de estrutura urbana, os limites de área de ocupação e expansão, com indicação 

das áreas preferenciais de urbanização as diretrizes de uso e utilização do solo (MOREIRA. 2006, p. 

37). Esse dispositivo não foi recepcionado na Constituição nem logrou formalização no Estatuto 

das Cidades. A situação de tensão estabelecida entre a dimensão do poder-dever das atribuições 

ambientais e o abandono a que estão relegados para concretizá-los é, portanto, ainda mais grave 

para a significativa parcela de Municípios com população inferior a vinte mil habitantes, que 

sequer tem a obrigação de criar uma programação legal – via eleita pelo Estado Democrático de 

Direito para conduzir a questão da gestão municipal – para cumprir seu mister.  

Por fim, a criação do Ministério das Cidades e do Conselho das Cidades no Governo 

LULA significou avanço no sentido de abrandar a omissão do Governo Federal com relação ao 

necessário apoio técnico ao planejamento local, mas tacanho – ainda muito longe de suprir a 

lacuna de prover ferramentas e recursos técnicos para uma proficiente estruturação dos 

Municípios. Sem uma dinâmica nacional de financiamento e capacitação, a ação municipal ainda 

se desenrola de forma descontínua e extremamente precária, através de atos isolados meramente 

reativos e processos assistemáticos (PFEIFFER. 2000, p. 6), perpetua-se essa debilidade 

de planejamento, fomentando os efeitos deletérios do crescimento das cidades ao capital 

socioambiental dos Municípios. 
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c) Instrumentos Participativos Paragovernamentais  

 

Concomitantemente a essas disfunções administrativas governamentais, a população 

passou a ser instada a tomar parte como coadjuvante das políticas públicas, com o dever de 

defender e preservar o meio-ambiente expressamente previsto na Constituição Federal, sendo-

lhe formalmente garantidas as prerrogativas de propor leis, de participar do planejamento 

municipal por meio de associações representativas, bem como, de participar diretamente dos 

processos de gestão em conselhos fiscais, conselhos nas áreas de saúde, educação, assistência 

social, saneamento, meio-ambiente, etc.;39 sendo ainda a todo cidadão garantido (pelo inciso 

LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal) o direito de pleitear a anulação ou declaração de 

nulidade de atos lesivos à moralidade administrativa, ao patrimônio público, ao patrimônio 

histórico-cultural ou ao patrimônio ambiental (SILVA. 2005, p. 43), tanto pessoalmente (por meio 

do ajuizamento de Ação Popular), quanto através da representação do Ministério Público. 

Entretanto, não obstante tão sortidos os instrumentos previstos no ordenamento jurídico para a 

participação da população como proponente e fiscalizadora das políticas públicas, uma gestão 

efetivamente democrática dos bens comuns é arranjo muito distante da realidade nacional.  

Os instrumentos participativos paragovernamentais, como mecanismos de exercício 

de democracia direta, devem constituir espaços em que a ampla atuação comunal propicie: 

(i) o conhecimento seguro das peculiaridades locais; (ii) a escolha das condições socioambientais 

futuras desejáveis; (iii) as negociações para a eleição das prioridades; (iv) a definição dos meios e 

a fixação dos prazos para a consecução dos objetivos deliberados, a partir da realidade estrutural 

do Município. Para que exerçam de fato esses papéis, evidentemente, é absolutamente essencial a 

efetiva participação de todos os setores da sociedade, bem como, que esta se dê em condições 

equitativas, i.e., esse fóruns devem ser tanto heterogêneos quanto paritários (MATA-MACHADO. 

2005, p. 71).  

Todavia, a sociedade brasileira ignora tais prerrogativas de cidadania, sendo agravado esse 

estado de inconsciência política pela autoimagem coletiva de inépcia do homem comum para 

as questões políticas – pressuposição deletéria que sustenta uma cultura de heteronomia dos 

poderes decisórios, sedimentando o senso comum de uma espécie de dependência filial a 

                                                            
39 Vale nota que esses fóruns de participação popular têm a prerrogativa de assessorar o executivo municipal e 
opinar nas questões relativas a sua temática, mas suas manifestações não consistem instrumentos 
autoexecutáveis, estando sujeitas à discricionariedade dos órgãos legiferantes e dos gestores dos Municípios. Nos 
casos em que a lei municipal que os institui ou regulamenta prevê faculdades normativas, estas são circunscritas 
à emissão de resoluções e deliberações, com limitada competência de intervir efetivamente na gestão, no 
planejamento e nos processos legislativos municipais. 
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lideranças populares (figuras paternas que se espera capazes de compreender as adversidades e os 

desafios a que se sujeitam a população, de vislumbrar as soluções e de, de per si, implementá-las 

em prol da coletividade). Essas circunstâncias induzem à concentração de poderes em figuras de 

liderança comunitária locais, produzindo um processo de “oligarquização” (MICHELS. 1982, p. 

174) da participação popular na gestão pública que perverte os mecanismos de participação direta: 

A participação popular em processos decisórios nessas condições de delegação circunstancial 

induz o assenhoramento, por um número reduzido de pessoas, de conhecimentos que deveriam 

ser de domínio público (nomeadamente, o cenário político em que se inserem as questões 

socioeconômico e ambientais e o arcabouço burocrático em que estas são tratadas). Na medida em 

que aumentam de um lado a aptidão para o trato político e, de outro lado, o acesso à estrutura 

administrativa e a uma rede de contatos pessoais, crescem o reconhecimento e o prestígio dessas 

lideranças, dando-lhes acesso às benesses abundantes em um Estado marcado pelo clientelismo 

(como favorecimentos, empregos e retribuições monetárias diversas). Põe-se assim marcha uma 

progressiva diferenciação entre essas lideranças e sua comunidade de origem (HALL. 1984, p. 

125), evoluindo para sua estratificação como uma “elite”, mais das vezes, confluindo para sua 

ulterior “profissionalização” político-partidária (MICHELS. 1982, p. 174-79). 

É justo que se pondere que o processo de delegação circunstancial e seus efeitos 

diferenciadores – tal como demonstradas por ROBERT MICHELS – sejam características 

sociológicas inerentes ao comportamento das massas. Mas tal constatação, por si só, não 

descredencia os instrumentos de participação como importantes mecanismos de democracia 

direta, vez que a atuação popular concomitante à das lideranças garantiria a salvaguarda de sua 

eficácia. Ocorre que a forte cultura de heteronomia do povo brasileiro se manifesta na minguada a 

participação popular nas Reuniões Plenárias dos Conselhos (oportunidade em que são 

postos os problemas e expostos os interesses, evidenciados os conflitos de interesses e 

criados espaços de negociação para soluções possíveis) frustrando tal salvaguarda: Quem já 

teve oportunidade de tomar parte de tais eventos – notadamente na área ambiental – pôde 

certamente constatar que, contrapondo-se à fraca participação popular nas atividades, 

representantes dos interesses econômicos envolvidos e da administração pública mobilizam-se 

na defesa de seus posicionamentos. Assim, o desequilíbrio de forças resultante desse 

alheamento tem como resultado direto a debilidade de articulação entre comunidade e governo, 

tornando praticamente sem efeito a grande conquista social da democracia direta, mantendo as 

condições propícias às políticas clientelistas danosas ao bem comum. 

Só há democracia participativa o cidadão apresenta e debate propostas, delibera sobre 

elas e, sobretudo, tem real oportunidade de mudar o curso de ação estabelecida pelas forças 



80 
 

constituídas, formulando rumos alternativos de ação (FILLA & BATTINI. 1993, p. 22). De fato, 

em publicação do PNUD, CELINA SOUZA atesta que a existência desses conselhos não é 

suficiente para fazer seus participantes – especialmente aqueles que representam interesses 

coletivos ou usuários dos serviços – sejam realmente agentes de decisão e fiscais da aplicação 

dos recursos (SOUZA. 2008, p. 170).  

 

2 – Deficiências estruturantes da Gestão Pública brasileira 

 

A análise crítica pontuada em cada modelo de gestão adotado nos respectivos momentos 

históricos, contudo, não é suficiente a esgotar a exposição dos elementos impeditivos da eficácia 

da Administração Pública dos Municípios brasileiros. Faz-se necessário o aprofundamento 

da questão a elementos mais basilares, subjacentes às práticas administrativas e destas condi-

cionantes, qualquer que seja o modelo eleito: Nesse esteio, ainda que apenas pontualmente, 

empreende-se um levantamento retrospectivo da formação cultural sociopolítica brasileira, 

fator importante que, embora perpasse todo o desenrolar da prática administrativa sobre a 

coisa pública, vem sendo inadvertidamente ignorado pelos estudiosos de técnicas e modelos 

de gestão e pelos atores quando da sua implementação. 

 
a) Cultura paternalista e Patrimonialismo 

 
Na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, a pulverização governamental em 

feudos com cunhagem e circulação de moedas; cobrança de pedágios; a vigência de uma 

miríade de sistemas de pesos e medidas (sem relação lógica entre si); a multiplicidade 

legislativa representavam graves entraves aos interesses econômicos da burguesia (PEDRO & 

CÁCERES. 1988, p. 120) cuja superação foi alcançada pela concentração do poder político no 

vértice da pirâmide nobiliária: Como bem resume DAVID SAUL LANDES, “os negócios, em  

outras  palavras, fizeram reis” (LANDES. 2003, p. 15).40 Com o novo papel real, a política dos 

feudos perniciosa à economia comercial que se estabelecia nos burgos vai dando lugar a uma 

estrutura territorial marcada pela ordenação jurisdicional coerente em propósitos e princípios, 

caracterizada pela  regulação centralizada sobre todo um território onde nenhum outro poder 

maior se reconhece (nem o da Santa Sé), começando os processos de centralização política em 

                                                            
40 A burguesia comercial portuguesa foi vanguarda nesse pacto de empoderamento político, cingindo o Mestre de 
Avis com a Coroa lusitana para livrar-se da ameaça castelhana e do poder da nobreza (PRADO JR. 1988, p. 11). 
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Portugal no final do Século XIV; na  Inglaterra, França e Espanha, durante o Século XV.  

Em meados do Século XVI, a fim da “Guerra dos Trinta Anos”,41 são assinados os 

Tratados de Münster e Osnabrück que formalizaram o princípio do cuius regio, eius religio 

(“para cada governante, sua própria religião”). A Paz de Vestfália (como passaram a ser 

conhecidos esses tratados) concentrou o poder político ao governante local (STEINER. 2009. p. 

95), marcando não apenas a consolidação do poder internamente, como também uma declaração 

de soberania em relação aos outros reinos a partir de determinadas fronteiras: o Estado-Nação.  

O absolutismo europeu da Idade Moderna, sintetiza MAX WEBER, caracterizou-se como 

um sistema de governo patriarcal (WEBER. 1978, p. 1020). A simbiose entre monarca e 

Estado42 condicionava a indistinção entre as esferas pública e privada, levando ao sistema 

de autoridade política legitimar a presunção de que a universalidade de bens e direitos 

privados e coletivos – e, em especial, de toda a coisa pública – como patrimônio pessoal do 

governante, o que posteriormente convencionou-se denominar patrimonialismo (WEBER. 1978, p. 

1006). Além da prerrogativa divina da própria família real, o moderno Estado Nacional europeu – 

dentre os quais, Portugal – sustentava, com recursos públicos, uma camada social associada ao 

soberano, que se aproveitava da proximidade e do prestígio junto ao monarca para auferir 

benefícios em proveito próprio e em detrimento dos demais segmentos da sociedade (FAORO. 

1958, p. 262). Outro importante aspecto característico desses Estados Modernos – e negligenciado 

pelos autores que tratam da origem da hodierna “promiscuidade público-privada” – é que, como 

assinalado alhures, a legitimidade do poder real nas monarquias absolutistas fundamentou-se em 

fatos mais relevantes que a premissa de origem divina: Se no trato administrativo intestino do 

Estado o monarca tinha total liberdade para a gestão pessoal da coisa pública, nas diretrizes 

políticas gerais do Estado, a sustentação do regime dependia da submissão da política pública 

aos interesses dos capitalistas comerciais, característica posteriormente denominada como 

clientelismo (WEBER. 1978, p. 296, 1057 et seq.). 

Na condição de domínio da monarquia portuguesa, o território brasileiro foi 

colonizado por meio do processo de concessão hereditária de títulos de terras, outorgando aos 

donatários e seus herdeiros o exercício do poder político de fato (PRADO. 1988, p. 29). Com a 

ampla outorga de poderes, essas porções territoriais se estruturavam politicamente como os 

antigos feudos europeus, replicando a cultura patriarcal e patrimonialista. O clientelismo, por 

                                                            
41 Série de guerras por toda a Europa por motivos religiosos, mas também dinásticos, territoriais e por rivalidades 
comerciais, que configuraram o mapa de poder no continente como uma comunidade de Estados Soberanos, o 
lugar do anterior domínio geral pelo papa, assumindo a França o papel de liderança na Europa continental. 
42  Sintetizada na célebre afirmação de le Roi Solei, Louis XIV: “L’État c’est moi” (O Estado sou eu). 
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outro lado, mantinha-se por força da submissão dos donatários às diretrizes políticas da 

Metrópole, por sua vez, subserviente aos interesses econômicos da coroa inglesa – que levou 

à histórica proibição de manufaturas no Brasil pelo Alvará de 05 de janeiro de 1785 (PORTUGAL. 

1828, p. 370). A migração da família real para o Brasil no início do século XIX implicou a 

importação da estrutura administrativa da monarquia, sedimentando, no primeiro esboço de 

Estado no Brasil – o Reino Unido a Portugal e Algarves – o patriarcalismo patrimonialista e o 

clientelismo típicos do absolutismo lusitano: Por um lado, a aristocracia parasitária da Metrópole 

foi acomodada na nova estrutura (FAORO. 1976, p. 251); por outro lado, através da Carta Régia de 

28 de fevereiro de 1808, os portos brasileiros são abertos à liberdade de comércio com as “Nações 

Estrangeiras amigas e aliadas” (PORTUGAL. 1818, p. 275), estruturando-se esse tertium genus 

entre Colônia e Metrópole para atender a exigências políticas europeias, mas também aos 

interesses mercantilistas bretões.  

Sobre esse alicerce, constrói-se a cultura do Estado brasileiro, cujos movimentos têm 

como principal característica a reacionária antecipação política das elites à eventualidade de 

qualquer reação das demais classes sociais. Todas as modificações político-econômicas na 

História do Estado brasileiro foram sempre perpetradas pelas elites, por meio da assimilação, 

pela oligarquia em ascenso, dos padrões de dominação em voga, e da celebração de pactos 

políticos garantidores da acomodação dos interesses da elite em descenso configurando o 

novo quadro de coexistência de ambos padrões de dominação – processo que BARRINGTON 

MOORE JR. define como “modernização conservadora” (MOORE JR. 1975, p. 503).  

Com a proclamação da independência, o Brasil foi o único país das Américas a 

instituir um Império nos moldes das monarquias europeias, aqui arraigando a estrutura e 

robustecendo a cultura administrativa clientelista e paternalista portuguesa (HOLANDA. 1995, 

p. 167), legando à posteridade a tradição de altos ocupantes de cargos públicos e segmentos 

da classe política que conjuntamente legislam e administram a coisa pública, de um tanto, sob 

patrocínio e balizamento dos interesses econômicos de potências internacionais e, de outro 

tanto, imiscuindo o público com o privado para favorecer muito poucos em detrimento aos 

interesses e ao bem de toda a coletividade.43  

Nesse esteio segue-se a proclamação da República que, modificando as estruturas 

de poder político, manteve os mesmos padrões de dominação socioeconômica – adaptando os 

princípios e instituições democráticas à continuidade do domínio absoluto das elites agrárias 

                                                            
43  “De certo modo, o malogro comercial de um [Barão de] Mauá também é indício eloquente da radical 
incompatibilidade entre as formas de vida copiadas de nações socialmente mais avançadas, de um lado, e o 
patriarcalismo e personalismo fixados entre nós por uma tradição de origens seculares” (HOLANDA. 1995, p. 79). 
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(FAORO. 1993, p. 21) modelando-se, assim, uma estrutura de relações político-estratégicas 

de compromissos entre o Presidente da República, os então Presidentes dos Estados e os 

detentores locais do poder econômico: o coronelismo.44 

 
 

b) Burocracia Weberiana 

 

A Revolução de 1930, movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, 

Paraíba e Rio Grande do Sul que culminou com o golpe de Estado, deu fim à República Velha. 

Inicia-se então uma ampla reforma administrativa destinada a organizar e a racionalizar a 

administração pública brasileira, a esta aplicando os princípios centralizadores e hierárquicos, 

formalizantes e padronizadores da Teoria Burocrática proposta pelo sociólogo MAXIMILIAN 

KARL EMIL WEBER. Em 1934 foi promulgada a Constituição do novo Estado Democrático de 

Direito que, no § 2º de seu artigo 170, introduz o Princípio do Mérito para o ingresso em 

carreira pública. Uma série de decretos estruturantes de órgãos e procedimentos administrativos 

foram publicados buscando a primazia técnica governamental, em especial, nas áreas 

administrativa, política e econômica. Foram criados órgãos técnicos para conduzir a implantação 

do modelo weberiano, como as Comissões de Eficiência instituídas pelo artigo 15 e com 

competências elencadas no artigo 17 da Lei nº 248/1936; o Conselho Federal do Serviço 

Público Civil – CFSPC, criado pelo artigo 8º e com atribuições enumeradas no artigo 10 do já 

citado diploma legal. Em 1938, o CFSPC é substituído pelo Departamento Administrativo do 

Serviço Público – DASP, criado pelo Decreto-Lei nº 579/1938, com a responsabilidade de 

regular e normatizar as atividades administrativas governamentais, a este articuladas as 

Comissões de Eficiência de cada Ministério, segundo critérios e atribuições previstas no 

Capítulo II da citada norma.  

                                                            
44 “Termo que designa, no Brasil, o tipo social do grande proprietário rural de comportamento despótico e 
patriarcal que, por força do consenso geral de um sistema de obrigações e favores, confunde em sua pessoa 
atribuições de caráter privado e público. O ‘coronel’ protege e sustenta economicamente seus agregados, 
exigindo deles obediência e fidelidade a sua chefia política. [...] Com o correr do tempo, o termo “coronel” 
passou a designar os fazendeiros mais abastados que, em cada município, ocupavam posições de liderança 
política, tornando-se os pontos de apoio locais do ordenamento político que caracterizou a Primeira República 
(1889-1930). O grande proprietário rural estendia seu domínio econômico e político a centenas e até milhares de 
pessoas, que dependiam dele como agregados, meeiros ou colonos, tipificando-se no exercício de um poder 
mercantil e patriarcal-patrimonial. Embora produzisse para o mercado, muitas vezes para o mercado externo, o 
‘coronel’ comportava-se como patriarca e chefe de clientela em seus domínios. Em torno do latifúndio, formava-
se uma teia de reciprocidades e de lealdades mútuas. Em troca de emprego, de um pedaço de terra para cultivar, 
de empréstimos ou outros ‘favores’, os agregados deviam incondicional fidelidade ao partido do coronel. [...] 
Desse modo, durante a Primeira República, o poder central apoiou-se nos coronéis, que dele obtinham todas as 
prerrogativas no setor municipal, onde controlavam a vida econômica e política e dominavam o aparelho 
administrativo, judiciário e policial” (SANDRONI. 1999, p. 133). 
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Esses esforços, todavia, não lograram êxito em configurar uma administração pública 

moderna nos termos weberianos de uma burocracia racional-legal. Por um lado, legitimava-se 

o governo centralizador do Governo VARGAS frente à população exatamente por sua postura 

paternalista, na medida em que o instrumento aplicado para o controle da ordem estabelecida 

foi a tutela de antigas reivindicações de direitos sociais. Em que pese sua política de orientação 

desenvolvimentista – portanto, avessa tanto aos ditames da política econômica internacional 

quanto aos interesses da oligarquia agrícola nacional – o governo VARGAS não estabeleceu 

novos parâmetros políticos e, na medida em que a predominância do poder dos velhos coronéis 

sobre o Estado minguava, era substituída pela crescente predominância da burguesia industrial 

urbana em uma feição nova – e não menos perniciosa – de controle: Ao contrário dos antigos 

coronéis que tinham relativa autonomia econômica em relação ao Estado (FAORO. 2001, p. 708), a 

classe dominante acedente e a nova classe política que representa seus interesses apresentam 

forte dependência do poder econômico do Governo, a este então ofertando, como elemento de 

barganha, sua cumplicidade e negligência frente ao denso e volumoso patrimonialismo vigente 

no Estado brasileiro, subjacente à frágil e superficial estrutura racional-burocrática da “nova” 

Administração Pública (HOLANDA. 1995, p. 146) – em troca de políticas clientelistas de Estado.  

Assim, a hierarquização própria da estruturação burocrática e a diretriz de previsão e 

registro se estruturaram mais como um fetiche da forma do que um elemento de efetividade das 

atividades estatais; e a impessoalidade no trato público, no que tange aos direitos da população, 

tornou-se nefasta indiferença: A burocracia implementada à moda brasileira – sobreposta à 

cultura não erradicada do patriarcalismo patrimonialista – mostrou-se (e ainda se mostra) um 

exemplar caricatural da teoria de MAX WEBER, em que se realçam todos os aqueles efeitos 

adversos que impõem à “burocracia” o sentido pejorativo que atualmente lhe atribui o senso 

comum: A mistura perversa entre a burocracia enrijecida e o patrimonialismo contumaz, 

sustenta o paradoxo entre os custos estratosféricos da administração pública brasileira e a sua 

absoluta ineficiência (BRESSER-PEREIRA. 1995, p. 13; 2007, p. 41). 

 

c) Nova Gestão Pública – NGP  

 

O contexto de crise de um lado e de outro da “cortina de ferro” a partir do fim da década 

de 1960 criou condições propícias para que o capital restaurasse a doutrina do liberalismo 

econômico como corrente dominante, consolidado em um projeto econômico-político que levou 

ao poder Margaret Thatcher na Grã-Bretanha em 1979 e o ator Ronald Reagan nos Estados 
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Unidos em 1980 (LEITE. 2007, p. 53, 58). O modelo de Estado de Bem-Estar vigente no Primeiro 

Mundo, com sua ampla gama de compromissos e funções a um alto custo para os contribuintes, 

com os rigores e morosidades de sua gestão burocrática, a manutenção de monopólios e a falta 

de obrigação quanto à prestação de contas, passa a ser taxado como um aparato incompatível 

com as ações então consideradas necessárias à superação da crise.45 Os países desenvolvidos 

– destacadamente a Inglaterra e os Estados Unidos – empreendem campanhas internas e 

internacionais de minimização estatal e de adequação de seus mecanismos administrativos a 

modelos privados de disciplina, eficiência e eficácia (FERLIE et al. 1996, p. 03). Ampliou-se o 

papel interventor e ideológico do FMI e do Banco Mundial. A mudança de paradigma fez com 

que estas instituições liderassem as reformas neoliberais mundo afora; com base no conceito de 

“Estado Mínimo”, passaram a impor aos governos dependentes de crédito: a privatização, a 

disciplina fiscal, a desregulamentação do processo econômico, a liberalização do comércio 

exterior e eliminação de restrições alfandegárias e de fluxos transfronteiriços de capitais.  

Se antes as reformas da administração pública foram pontuais e progressivas (mais das 

vezes, desaparecendo como modismos), a partir da década de 1970 estas tomaram proporções 

gerais e amplitude global, levando a uma mudança revolucionária não só na forma de gerir com 

base nos conceitos de “choque radical” – imposição de uma ideologia diferente da vigente; e 

“vontade política persistente” – a aplicação repetitiva de um único conjunto de objetivos 

políticos identificados como significativos (FERLIE et al. 1996 p. 35, 37 e 52). Essas reformas 

em busca da aplicação de práticas e modelos de gestão privada na administração do serviço 

público – destacadamente, a mercantilização, a privatização, o gerencialismo, a medição de 

desempenho e a prestação de contas – passaram a ser chamadas Nova Gestão Pública – NGP 

(NIKOS. 2000, p. 39).   

O Brasil havia também esboçado tentativas anteriores de aprimoramento da gestão 

pública, a exemplo do Decreto-Lei nº 200/1967, com o qual se buscava superar a rigidez 

burocrática do Estado, criando um maior dinamismo operacional por meio da descentralização 

funcional, com a transferência de atividades para autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista. Todavia, amplas reformas administrativas só ocorreriam a partir 

dos anos de 1980, por pressão da onda neoliberal vinda do Hemisfério Norte: Justificando-se 

pelos déficits orçamentários, o Fundo Monetário Internacional-FMI, e o Banco Mundial-BIRD, 

                                                            
45 Não se sustenta a proposição comum na literatura sobre o tema – de origem ou de inspiração anglo-saxônica, 
principalmente – de que a série de reformas administrativas que se espraiaram mundo afora nesse período da 
história teriam por motivo a insatisfação dos cidadãos com a administração pública, como se vê, e.g. em 
POLLITT, VAN THIEL & HOMBURG (2007a, p. 2 e 7; 2007b, p. 1). 
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impuseram reformas de governança e NGP 46 em toda a América Latina (BOVAIRD & LÖFFLER. 

2001, p. 6): A imposição da política econômica neoliberal sobre os países latino-americanos 

formalizaria seu modelo em 1989, quando o Institute for International Economics (entidade 

privada) convoca economistas do governo dos Estados Unidos, do FMI, do BIRD, do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento-BID, e economistas latino-americanos neoliberalistas para 

um encontro onde foram estruturadas proposições de caráter acadêmico, formalizadas no 

Consenso de Washington. Estas proposições teóricas neoliberais, entretanto, tornaram-se 

imposições práticas condicionantes para concessão de crédito pelas agências internacionais: 

“Para garantir e ‘auxiliar’ no processo das chamadas reformas estruturais [...], o FMI e as 

demais agências do governo norte-americanas ou multilaterais incrementaram a monitoração – 

novo nome da velha ingerência nos assuntos internos – das alterações ‘modernizadoras’” 

(NEGRÃO. 1988, p. 41). Com o objetivo de transitar do modelo burocrático para o gerencial, os 

governos latino-americanos passam a incorporar crescentemente a agenda da NGP.  

A crise da forma burocrática de gestão estatal emergiu antes mesmo que a própria 

administração pública burocrática pudesse ser satisfatoriamente instaurada no país (BRESSER-

PEREIRA. 2002, p. 175). A Constituição de 1988 havia imposto um revés na tendência 

modernizante iniciada em 1967, cristalizando um modelo administrativo rígido e direito, 

marcantemente hierarquizado e centralizador, evidenciando o intuito constituinte de garantir a 

continuidade da exploração patrimonialista do Estado brasileiro (BRESSER-PEREIRA. 2002, 

p. 175). Paradoxalmente a essa formalidade burocrática, sob a batuta das organizações 

internacionais de crédito, os governos brasileiros passam a implantar o modelo de gestão 

neoliberal: A minimização estatal se inicia em 1990, quando FERNANDO COLLOR DE MELLO 

edita a Medida Provisória nº 155/1990 (convertida pelo Congresso na Lei nº 8.031/1990) 

instituindo o Programa Nacional de Desestatização – PND; nos governos do sociólogo 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, a cartilha neoliberal alcança no Brasil sua aplicação máxima, 

levando a efeito o que AMAURY RIBEIRO JR. conceituou como “A Privataria Tucana” (RIBEIRO 

JR. 2011) de quase todo o patrimônio público nacional.47
  

Inicia-se um movimento desarticulado de reconfiguração da máquina estatal em busca 

de um perfil operacional de empresa privada (com severos planos de austeridade fiscal e 

                                                            
46  Não é raro encontrar a aplicação dos termos “Governança” e “Nova Gestão Pública” como sinônimos. 
Afigura-se de melhor técnica, entretanto, a diferenciação proposta por JO ANN EWALT, que atribui ao primeiro o 
sentido de criação de estratégia global ou de estrutura global de governo e aplica o segundo em referência ao 
aspecto operacional do novo tipo de administração pública (EWALT. 2001, p. 1).   
47 Processos de privatizações nos mesmos moldes ocorreram, na mesma época, na Argentina de CARLOS MENEM; 
no Peru de ALBERTO FUJIMORI; na Bolívia de GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA; e no México de CARLOS SALINAS 

DE GORTARI, dentre outros (MALAGUTI, CARCANHOLO & CARCANHOLO. 2000, p. 88). 
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contenção de investimentos e gastos públicos, dentre outras medidas) balizado por objetivos e 

metas (com controle a posteriori de resultados, em substituição ao controle weberiano sobre 

cada etapa do processo administrativo), passando pela promoção de várias formas de relações 

com empresas privadas (como terceirização e parcerias público-privadas) e, por fim, 

estabelecendo sistemas de gestão de resultados (voltada ao atendimento das demandas do 

contribuinte-cliente em substituição ao viés burocrático autorreferenciado). Em 1998, a 

Emenda Constitucional nº 19 promoveu diversas mudanças no sentido da modernização do 

aparelho estatal (dentre as quais se destaca a possibilidade de aumento da autonomia gerencial, 

orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, mediante 

contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a 

fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade). É sintomática a inclusão, no artigo 

38 da Constituição, do Princípio da Eficiência: A administração pública gerencial surge com o 

propósito de reduzir custos e aumentar a capacidade de resposta – ainda que a eficácia continue 

como objetivo estranho ao rol dos princípios constitucionais do Estado brasileiro.  

 

d) Nova Gestão burocrático-patrimonialista  

 

Embora sinótica e pontual a abordagem aqui empreendida acerca da formação político-

gerencial do Estado brasileiro, a delineação desse cenário é suficiente a configurar premissas 

sólidas o suficiente a propor como silogismo que, assim como a implantação dos modelos 

weberianos de gestão da coisa pública no Brasil foi deturpada e corrompida pela arraigada 

herança patrimonialista estruturante da cultura e do Estado brasileiros, a atual implantação da 

Nova Gestão Pública – que se vem defendendo como apanágio aos entraves causados pela mal 

engendrada burocracia brasileira – ainda que apresente (como vem apresentando) melhorias na 

qualidade da administração pública (assim como ocorreu com o modelo anterior em 

comparação ao que lhe precedeu), está fadada à implantação canhestra e a resultados pífios 

(em face do potencial de aprimoramento que teoricamente propõe), vez que aqui não enseja a 

substituição dos modelos anteriores, implantando-se o novo modelo de gestão acochambrado a 

um entravado arcabouço burocrático supérstite, alicerçado nos persistentes clientelismo e 

patrimonialismo patriarcalistas. 
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CAPÍTULO V – SETORIALISMO E TRANSDISCIPLINARIDADE  

 

« Perdemos o direito de ter um ponto de vista em favor do especialista  

que monopoliza o direito à decisão, já que ele tem competência.  

Como pode funcionar uma democracia a não ser cada vez mais esvaziada  

quando o cidadão é desqualificado pelo especialista?  

E, infelizmente, os especialistas são totalmente incompetentes  

quando surge um problema novo. O especialista é competente  

para resolver problemas já solucionados no passado. »  
EDGAR MORIN 

 
1 – A especialização da Administração 

 

As classificações racionais dos conhecimentos em busca de estabelecer um quadro 

ordenado de todo o real iniciam-se em ARISTÓTELES, chegando à sua mais alta especialização 

no Século XIX com ISIDORE AUGUSTE MARIE FRANÇOIS-XAVIER COMTE. Entre o logos 

aristotélico e o positivismo comteano,48 na chamada Revolução Científica da Renascença,49 

duas correntes filosóficas se firmaram como meios de apreensão da realidade: As propostas do 

empirismo de FRANCIS BACON, defensor da proposição de que todo saber só pode provir da 

experiência sensível; e as do racionalismo de RENNÉ DESCARTES, defensor da proposição de que 

o conhecimento só pode advir da lógica dedutiva e do raciocínio. Na medida em que a Ciência 

Moderna se constitui pela combinação entre empirismo e racionalismo (BRONOWSKI & MAZLISH. 

1963, p. 54), o conhecimento racional positivo põe de parte o contraponto aristotélico primordial 

holista50 – avant la lettre 
51 – e a Ciência se corporifica com feitio reducionista não só em seus 

                                                            
48 ARISTÓTELES distribui os conhecimentos entre teoréticos, que buscam o saber por ele mesmo – Matemática, Física, 
e Filosofia Primeira; práticos, que buscam o saber tendo em vista alcançar a perfeição moral – Lógica, Ética e Política; 
e poiéticos, que buscam o saber para produzirem alguma coisa – Estética e Técnica (PADOVANI & CASTAGNOLA. 
1958, p. 73; JOLIVET. 1968, p. 77); AUGUSTE COMTE classificou as ciências a partir do cotejo entre as diferentes 
complexidades fenômenicas cujas leis têm cada uma por objeto de estudo, arranjados de tal modo que o estudo de cada 
categoria possa basear-se nas principais leis da que lhe antecede, resultando uma dependência sucessiva, partindo da 
álgebra, passando pela física, química e biologia até a generalidade da sociologia (COMTE. 1896, p. 26). 
49 “O período de tempo que vai mais ou menos da data da publicação do De revolutionibus de Nicolau Copérnico, 
isto é, de 1543, à obra de Isaac Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica, que foi publicada pela 
primeira vez em 1687, hoje é comumente apontado como o período da ‘revolução científica’.” (REALE & ANTISERI. 
2005b, p. 185). 
50 Como quando, dentre várias outras asseverações disseminadas em sua extensa produção intelectual, estabelece em 
As Tópicas que “a parte não é de modo algum predicado do todo” (ARISTÓTELES. 1853, p. 435).  
51 Ainda que a noção perpasse as considerações fundantes de ARISTÓTELES, a proposição conceitual de totalização 
vem com JAN CHRISTIAN SMUTS, em 1905, nesses termos: “A proximidade uns com os outros, entre os conceitos de 
matéria, vida e mente, e suas superposições parciais nos domínios uns dos outros, levanta a questão se por detrás deles 
não haveria um princípio fundamental de que são o resultado progressivo. [...] Tanto a matéria quanto a vida consistem 
em estruturas unitárias cujo agrupamento ordenado produz conjuntos naturais que chamamos de órgãos ou 
organismos. Este caráter de ‘totalidade’ nos encontra em todos os lugares e aponta para algo fundamental no universo. 
Holismo (de ὅλος = todo) é o termo cunhado para esse fator fundamental operativo na criação de totalidades no 
universo. Seu caráter é tanto geral quanto específico, e satisfaz a nossa dupla exigência para um ponto de partida da 
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métodos, mas em si mesma, pois na medida em que subdivide os objetos de estudo em níveis 

de crescente especialização, fragmenta cada vez mais a percepção da realidade, inclinando-se a 

tomar os elementos como fundamentais em detrimento à composição do todo (BERTALANFFY. 

1975, p. 150). Foi sob a influência do viés empírico predominante na ciência inglesa e 

racionalista predominante na ciência da Europa continental que, respectivamente, as proposições 

de FREDERICK WINSLOW TAYLOR nos Estados Unidos e de JULES HENRI FAYOL na França – e 

como um tertium genus, as de MAX WEBER na Alemanha – vieram pleitear à Administração 

um lugar no rol das ciências positivas no início do Século XX.  

O modelo organizacional da Administração Pública segue parâmetros cartesianos: 

Departamentalização temática em compartimentos estanques (fazenda, obras, cultura, saúde, 

educação, esportes, transporte, moradia, segurança pública, meio ambiente, planejamento 

urbano, saneamento básico, segurança social, etc.) coordenados por sistemas burocráticos 

rígidos que operam com procedimentos verticalizados de comando e controle. Indiferente à 

segmentação setorial da gestão, a realidade dessas searas mantêm entre si muitas sobreposições 

e interseções, configurando problemas complexos 
52 cuja abordagem exige mais que a tradição 

de tratamento setorial com pontuais cooperações interdepartamentais, que perpetua a 

incapacidade do poder público de promover as mudanças necessárias sequer para conter o avanço 

do desequilíbrio socioambiental, quanto menos de reverter o os quadros atuais de degradação. 

 

2 – Setorialidade e transdisciplinaridade na Gestão Pública 

 

Em 1931, MAX HORKHEIMER assume a diretoria do Institut für Sozialforschung de 

Frankfurt e, em seu discurso de posse, critica a intensa fragmentação das ciências e aponta para 

um novo caminho de contínua permeação e evolução dialéticas entre a teoria da filosofia da 

natureza e as praxes empírico-científicas (HORKHEIMER. 1989[1931], p. 31). Partindo das 

premissas que o quadro caótico advindo da especialização não se pode superar pela síntese dos 

resultados das pesquisas especializadas e que a imparcialidade da pesquisa empírica não é 

assegurada pela eliminação de seus elementos teóricos, propõe – e solenemente assume o 

                                                                                                                                                                                          
evolução natural. Totalidades não são meras construções artificiais de pensamento, pois realmente existem; elas 
apontam para algo real no universo, e Holismo é um fator operativo real, a vera Causa” (SMUTS. 1927, p. 87/88). 
52  Problemas complexos são caracterizados por sistemas cujos elementos e dimensões apresentam 
interconectividade e interdependência e têm seu comportamento configurado por interações não-lineares tanto 
intrassistêmicas quanto intersistêmicas (RAMALINGAM & JONES. 2008, p. 8), o que torna a previsibilidade de suas 
evoluções e a capacidade de intervenção inversamente proporcionais à especialização de sua abordagem, na medida 
em que a fraciona a um ou alguns dos fatores interagentes internos ou externos enquanto a configuração da 
realidade advém das interações desses fatores e não como propriedades dos próprios fatores individualmente. 
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compromisso de – agregar especialistas das mais variadas disciplinas, cujas cooperações 

recíprocas contribuiriam para alcançar maior precisão das questões abordadas e poderiam 

desenvolver novos métodos de pesquisa mais adequados a compreender a realidade em sua 

universalidade (HORKHEIMER. 1989[1931], p. 32-33), aplicando – ainda que não expressamente – 

a noção de totalidade da realidade que asseverava ARISTÓTELES na antiguidade clássica ou o 

conceito de holismo de JAN SMUTS. A prescrição de renovação na produção de conhecimento 

inerente à perspectiva de HORKHEIMER desenvolveu-se para noção de interdisciplinaridade, 

firmando-se como conceito em 1970, quando o Centre for Educational Research and Innovation 

– CERI da Organization for Economic Cooperation and Development – OECD, com patrocínio 

da UNESCO, realiza na Universidade de Nice, a primeira Conferência Internacional sobre 

Interdisciplinaridade, em cujo relatório foram adotadas as seguintes definições e distinções 

elaboradas por GUY MICHAUD:  

 

Interdisciplinar ..... Um adjetivo que descreve a interação entre duas ou mais disciplinas diferentes. Essa 

interação pode variar desde a simples comunicação de ideias à integração mútua 

na organização de conceitos, metodologia, procedimentos, epistemologia, termi-

nologia, dados e organização de pesquisa e educação em um campo bastante amplo. 

Um grupo interdisciplinar composto por pessoas treinadas em diferentes áreas do 

conhecimento (disciplinas) com diferentes conceitos, métodos e dados e termos 

organizados em um esforço comum para um problema comum com intercomunicação 

contínua entre os participantes das diferentes disciplinas.  

Transdisciplinar ..... Estabelecer um sistema comum de axiomas para um conjunto de disciplinas (e.g. 

antropologia considerada como ‘a ciência do homem e suas realizações’, de acordo 

com a definição de Linton).  

(apud BERGER in CERI. 1972, p. 25) 

 

A horizontalidade científica dessas definições clássicas (deste então amplamente 

difundidas) encontram fundamentação nas exposições do psicólogo suíço JEAN WILLIAM 

FRITZ PIAGET naquele mesmo evento e, posteriormente, em O Manifesto da Transdisciplina-

ridade, em que o físico romeno BASARAB NICOLESCU, ratifica o conceito de interdisciplinaridade 

como o compartilhamento de métodos, objetos e objetivos ultrapassando as disciplinas, ainda 

que mantendo um caráter disciplinar; enquanto amplia a perspectiva da transdisciplinaridade 

como o “que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além 

de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos 

imperativos é a unidade do conhecimento” (NICOLESCU. 2001, p. 51). 

Esses paradigmas de pesquisa e ensino são imediatamente assimilados pelo pensamento 

ambientalista que se instaurara no hemisfério norte juntamente com os movimentos de direitos 
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civis que eclodiram na década de 1960, sendo aqui formalizadas no inciso I do artigo 5º da Lei nº 

9.795/1999, que dispõe como primeiro objetivo fundamental da Política Nacional de Educação 

Ambiental... “o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 

sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos”. A proficiência da inter- e transdisciplinaridade 

própria das ciências ambientais, ecoa nas demandas da gestão ambiental e fazem figurar esses 

conceitos frequentemente como proposições das pastas de Meio-Ambiente nas três esferas 

da Administração Pública. Em 2003, em seu discurso de posse no Ministério do Meio 

Ambiente, MARINA SILVA assume o compromisso de estabelecer como eixos estratégicos: 

(a) a transversalidade interna e externa na construção de políticas públicas de governo e; 

(b) a participação e controle social (SILVA. 2003a). Naquele mesmo ano, em outro discurso, 

asseverou que os problemas ambientais da nação brasileira não poderiam ser tratados como a... 

 

... preocupação exclusiva de um setor, um Ministério, mas como um componente de 

todos os setores. A política ambiental do governo deve estar no Ministério dos 

Transportes, da Agricultura, de Minas e Energia, em todas as ações de todos os setores 

[...] Dessa forma, poderemos planejar a infraestrutura pensando desde o princípio nas 

questões socioambientais e não mais somente quando, uma vez o projeto pronto, o 

Governo tiver de submetê-lo ao processo de licenciamento Ambiental (SILVA. 2003b).  

 

Entretanto, a política presidencial não se afinou com essa visão sistêmica e os confrontos  

com as posturas tipicamente feudais da Casa Civil e dos diversos ministérios – notadamente, 

do Planejamento, de Minas e Energia, e da Economia – inviabilizaram as pretensões do Ministério 

do Meio-Ambiente de orquestrar a transdisciplinaridade nas políticas públicas federais.  

O fracasso da iniciativa ministerial pode ser compreendida analisando-se o contexto sob o 

viés do conceito de transdisciplinaridade apresentado pelo físico austríaco ERICH JANTSCH no já 

citado seminário de 1972: Diferentemente do modelo defendido por MICHAUD, PIAGET, e 

posteriormente por NICOLESCU, que se encerra na horizontalidade entre os elementos interagentes, 

JANTSCH acrescenta como condição funcional para a interdisciplinaridade, um segundo fluxo, 

de relações verticais, estabelecendo a existência de um estrato superior com a prerrogativa de 

estabelecer o axioma comum às relações horizontais; enfim, considerando a transdisciplinaridade 

como um sistema organizacional composto de múltiplos objetivos que operam em vários 

subsistemas dispostos em estratos interdisciplinares compondo uma pirâmide em cujo vértice 

superior são determinados, controlados e revisados os objetivos globais que balizam os 

objetivos dos subsistemas (JANTSCH. 1972, p. 104). Da teoria à prática, a assunção das inter- e 



92 
 

trans- disciplinaridades como mote dos órgãos que tratam das questões ambientais ou sociais 

na estrutura administrativa de governo, conquanto necessárias e proveitosas, não são 

suficientes a tornar a Administração Pública socioambientalmente proficiente, vez que ocupam 

um estrato inferior àquela instância decisória efetivamente capaz de impor, controlar e 

alterar os objetivos globais de gestão da coisa pública. Por consequência da rigidez da 

ordem monocêntrica característica do sistema de governo (OSTROM. 2000, p. 34), o sucesso 

de estruturações inter- e/ou trans- disciplinares depende de prévios compromisso e estruturação 

supradisciplinares. 
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CAPÍTULO VI – DAS POLÍTICAS SETORIAIS À ECOGESTÃO MUNICIPAL 

 

« A História é o campo da mudança e da inovação.  

Cabe à razão acompanhar e tentar entender as mudanças  

e não pretender congelar o que nunca permanece o mesmo,  

por mais que se queira, pelas mais diferentes razões. » 

HERBERT JOSÉ DE SOUZA (BETINHO) 

 

1 – Ecologia 

 

As primeiras percepções acerca da interligação sistêmica dos elementos de conhecimento 

da realidade surgiram ao mesmo tempo em que se consolidava o caráter de solipsismos 

disciplinares na Ciência positiva. A ideia de uma “Economia da Natureza” é levantada no final 

do Século XVIII por CARL NILSSON LINNÆUS como um princípio de inteligência transcendental 

(LINNÆUS. 1972, p. 57) e, no início do Século XIX, IMMANUEL KANT assevera a existência 

de uma relação interfuncional entre todos os fenômenos individuais da superfície da terra, dada 

como um estatuto constitutivo da realidade (KANT. 1998, p. 189; FÖRSTER in KANT. 1998, p. 

ix/xv). Influenciado pelo idealista alemão, ALEXANDER VON HUMBOLDT defende que na grande 

sequência de causa e efeito do sistema natural, nada pode ser considerado isoladamente 

(HUMBOLDT & BONPLAND. 2009[1807], p. 79). Finalmente, na segunda metade do século XIX, 

ERNST EINRICH PHILIPP AUGUST HAECKEL inverteu formalmente a perspectiva a partir do vértice 

que se restringe cada vez mais ao máximo acerca do mínimo, para uma perspectiva que se 

amplia à necessidade do mínimo em sua relação com o todo, ao propor uma disciplina 

polifílica dedicada ao estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem 

(HAECKEL. 1866, p 286) a que nomeou Œcologie, em referência expressa à “economia da 

natureza” (HAECKEL. 1866, p. 314).  

Faz-se aqui importante destacar que, embora utilizados indiscriminadamente um em 

lugar de outro, “Ecologia” e “Ambientalismo” não são conceitos sinônimos e, por corolário, 

não são equivalentes os termos “ecológico” e “ambiental”. MANUEL CASTELLS, por exemplo, 

considera Ambientalismo “todas as formas de comportamento coletivo que, em seu discurso 

e em sua prática, visam corrigir formas destrutivas de relacionamento entre a ação humana e seu 

ambiente natural” e Ecologia o “conjunto de crenças, teorias e projetos que consideram a 

humanidade como um componente de um ecossistema mais amplo e deseja manter o 

equilíbrio do sistema, numa perspectiva dinâmica, evolutiva” (CASTELLS. 2010b, p. 170). Prefere-

se aqui, entretanto, tomar o primeiro conceito como o ideal ou o movimento de defesa do Meio-
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Ambiente, considerado como o conjunto de elementos naturais, antrópicos ou híbridos e suas 

interações em dada disposição espacial, acrescido ou não do elemento antropocêntrico do viés 

jurídico que, tomando as configurações e interações sob uma perspectiva finalista, leva em conta 

“a preservação, saúde e bem-estar” dos seres humanos e demais organismos vivos (SILVA. 

2005, p. 906); já para Ecologia, resgata-se a origem do conceito, como referência expressa 

à Economia da Natureza: O radical œikos (οἶκος) significa “casa de morada” e, por extensão, a 

unidade familiar; o radical nómos (νόμος), nessa composição, expressa os padrões subsumidos 

de comportamento que garantem uma determinada ordem das relações interpessoais no 

âmbito gregário (OSTWALD. 1979, p. 40, 54). O segundo termo componente do conceito, a 

Natureza – Physis (φύσις), representava para os gregos, em contraposição à multiplicidade e 

volubilidade dos nómoi (νόμοι), a realidade eterna, invariável e imutável subjacente a todas as 

coisas (BYRON. 1984, p. 2). A Ecologia (Οἶκολογία), portanto, tem por objeto de estudo – logos 

(λόγος) – as dinâmicas de causa-e-efeito nas relações entre todos os elementos constitutivos do 

meio-ambiente (οἶκος) sob o balizamento das determinantes da natureza – physis (φύσις) e das 

condicionantes consuetudinárias (νόμοι) que regem essas inter-relações.  

Ainda que na construção original do conceito “Ecologia” eventualmente não permeasse 

tal severidade semântica sócio-ambiental – ou, mais precisamente, antropológico-fisicista –, esta é 

aqui volitivamente adotada tanto por evidenciar que o objetivo da presente abordagem não é 

propor um modelo de “Política Municipal de Meio Ambiente”, quanto para alicerçar a proposição 

de diretivas inteligíveis para uma superestrutura administrativa para Municípios de pequeno porte 

populacional, factível e mais eficiente para a gestão do patrimônio socioambiental. Em suma, é 

essencial ter em mente que é exclusivamente nessa acepção interrelacional antropológico-

fisicista que o termo deverá ser compreendido na presente proposição. 

 

2 – Gestão 

 

As adversidades conjecturais no caso das Administrações Públicas Municipais estão 

postas: De um lado, a ampla gama de responsabilidades socioambientais; e de outro lado, (i) 

dependência de recursos concentrados na União Federal; (ii) burocracia enjambrada; (iii) 

precariedade do aparato administrativo; (iv) patrimonialismo e clientelismo; (v) lassidão cívica. 

Às adversidades até aqui tratadas, deve-se ainda acrescer (vi) a descontinuidade de projetos e 

modelos, resultante da combinação entre a cultura patrimonialista da classe política e os curtos 

ciclos eleitorais. 
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Para custear suas despesas, inclusive as despesas com sua própria administração, os 

pequenos Municípios dependem fortemente das transferências de impostos, especialmente dos 

impostos federais, via Fundo de Participação dos Municípios. À medida que se regride nas classes 

de tamanho da população – dos mais populosos para os menos populosos – é decrescente 

o percentual de participação de receitas próprias, chegando ao ínfimo patamar de 2,9% em 

Municípios do Nordeste com menos de 5000 habitantes, como se depreende da tabela abaixo: 

 

 

Tabela 4: Receita Corrente Própria dos Municípios como Percentagem de sua Receita Corrente Total, por 
Grupos de Municípios, com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional-STN e Contagem da 
População do IBGE em 1996 (GOMES & MACDOWELL. 2000, p. 12). 

 

Com as arrecadações tributárias da União alcançando cifras recordes ano após ano, há 

sempre garantia aos recursos aprovados no Orçamento da União para os Municípios.53 Todavia, a 

aprovação desses recursos não implica a liberação automática das verbas, que está condicionada à 

aprovação de projetos ou programas seguindo requisitos específicos. A norma geral que 

regulamenta a assinatura de convênios ou repasses entre o Governo Federal e os Municípios é a 

Instrução Normativa nº 01/1997 da Secretaria do Tesouro Nacional, que em seu artigo 2º enumera 

uma extensa lista de requisitos para a validade da proposição municipal, dentre as quais a 

descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente; as etapas ou fases da 

execução do objeto, com previsão de início e fim; e o plano de aplicação dos recursos. Leis 

Federais Modernas referentes ao meio-ambiente (a exemplo da Lei das Águas, da Lei de 

Saneamento Básico e da Lei de Resíduos Sólidos) já ostentam a obrigação do planejamento, 

esboçando a tendência legiferante de exigência de planejamento ambiental para outros setores da 

administração pública. O mesmo acontece com recursos disponíveis em orçamentos do Poder 

                                                            
53 A Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República – 
SAF/SRI/PR emitiu um Catálogo de Programas Federais para Municípios disponível para download em: 
http://www.portalfederativo.gov.br/pub/Inicio/DivulgacaoProgramasFederais/Catalogo_Programas_Federais.pdf 
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Público dos Estados,54 de organismos internacionais,55 e de instituições regionais e nacionais de 

financiamento (vide Lei de Responsabilidade Fiscal; Resolução nº 2.827/2001 do Conselho 

Monetário Nacional; Resolução nº 43/2001 do Senado Federal; Portaria nº 115/2008 da Secretaria 

do Tesouro Nacional). Enfim, a tendência inexorável é de que o acesso a receitas correntes 

exógenas venha a ser, cada vez mais rigorosamente, condicionado às condições municipais de 

implementar e manter uma estrutura efetivamente funcional de planejamento e gestão, bem como, 

de políticas socioambientais sérias e bem definidas.  

Como dependência de recursos federais advém de regulamentação constitucional, a 

descomunal mobilização política pluripartidária necessária em nível nacional para engendrar 

reforma de tal magnitude (e francamente contrária aos interesses do privilegiado poder central) 

lança tal agenda às calendas gregas, inexequível a curto ou médio prazo e, cœteris paribus, 

improvável a longo prazo. Nesse cenário, é imprescindível ao Poder Público Municipal 

implementar a estrutura organizacional capaz de otimizar os instrumentos vigentes de 

distribuição de receitas, sob risco de ver minguar, em um futuro próximo, os recursos de que 

depende para atender às suas necessidades.   

Semelhante condição de rigidez situacional se afere acerca da burocracia: O Brasil é 

herdeiro do sistema legalista codificado da Europa Continental (inflexível, em comparação ao 

sistema consuetudinário anglo-saxão). Via de consequência, no complexo emaranhado legal 

a que se submete compulsoriamente a Administração Pública, processos modernos de gestão 

privada implantados vêm sendo – e serão – inexoravelmente deformados por uma miríade 

de condicionantes legais não operantes nos modelos originais (a exemplo da destinação 

obrigatória de verbas; estruturas administrativas obrigatórias; limites de endividamento e de 

gastos com pessoal; processos licitatórios; estabilidade vitalícia da mão de obra; restrições a  

contratações em anos eleitorais, dentre outros), levando esses novos formatos – ainda que 

apresentando eventual ganho em eficiência – a confirmar a asseveração de RAFAEL BIELSA 

acerca da incompatibilidade entre a “ciência da Administração” e o Direito Administrativo 

(BIELSA. 1937, p. 45) e, em termos práticos, a reverberar a ineficácia da burocracia estatal. 

Ante as imensas dificuldades de se adequar as modernas teorias de gestão ao rígido 

sistema da Administração Pública, impõe o bom senso a adoção de modelos mais elementares 

                                                            
54  A equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, p. ex., avalia e elabora um ranking 
ambiental dos Municípios, estabelecendo preferências no acesso aos recursos públicos. 
55 Estímulos externos à ação municipal, para a qual há inclusive movimentos transnacionais, como a organização 
internacional Local Governments for Sustainability – ICLEI; incentivos de agências de desenvolvimento 
internacionais, que favorecem cada vez mais as iniciativas descentralizadas – exemplificadas pelos financiamentos 
diretos a Municípios para ações ambientais, contratados com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Bancos de fomento locais com maior liberdade de financiar, como os Bancos de Desenvolvimento 
dos Estados e o BNDES. 
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suficientes a balizar meios adequados a alcançar os objetivos esperados. Aplicando assim a lex 

parsimoniæ de WILLIAM DE OCKHAM – princípio da parcimônia, segundo o qual entre hipóteses 

concorrentes, aquela que introduz menor número de pressupostos e postula menor número de 

entidades deve ser selecionada (CHANG. 2012, p. 150) – toma-se das proposições elementares 

de JULES HENRI FAYOL as referências básicas para uma Gestão Pública proficiente.56  

Em 1888, o brilhante engenheiro de minas francês foi nomeado Diretor Gerente da 

Commentry-Fourchambault et Decazeville, um grande empreendimento então em condições 

falimentares. Sem qualquer incremento dos preexistentes recursos financeiros, técnicos e 

humanos ou qualquer modificação das condições de mercado, este logrou êxito na recuperação 

do empreendimento em apenas dois anos, seguindo-se daí um quadro de franco crescimento 

(WREN. 2001, p. 475). Em 1908, no Congresso da Société de l’Industrie Minérale realizado 

em Saint Étienne, ministra a palestra Principes generaux d’administration – Princípios 

gerais da administração, atribuindo aos procedimentos administrativos as causas tanto do 

declínio quanto da recuperação da Commentry-Fourchambault et Decazeville (FAYOL in 

WREN, BEDEIAN & BREEZE. 2002, p. 910). Nessa palestra, FAYOL assevera que... 

 
...‘administrar’ é governar ou gerenciar um negócio público ou privado. Isto significa, 
portanto, procurar fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis para atingir os 
objetivos do empreendimento. [...] Pode-se então definir o departamento administrativo 
[...] de modo mais positivo, dizendo que é especialmente responsável por:  
1 – garantir que exista uma unidade de ação, disciplina, antecipação, atividade, ordem, 
etc. em todas as partes da empresa;  
2 – recrutar, organizar e dirigir a força de trabalho;  
3 – garantir boas relações entre os vários departamentos entre si e [destes] com o 
mundo exterior;[57]  
4 – coordenar todos os esforços em direção ao objetivo global;  
5 – dar satisfação aos acionistas e aos trabalhadores, ao trabalho e ao capital.  

(FAYOL in WREN, BEDEIAN & BREEZE. 2002, p. 911) 
 

FAYOL define a empresa como uma organização que começa por uma definição de 

objetivos ou plano estratégico, evolui para uma estrutura para operacionalizar o plano, depois 

atuando de forma controlada.58 Um gestor, portanto, deve ser capaz de formular planos e 

                                                            
56 No início do Século XX, concomitantemente às teorizações de HENRI FAYOL, vieram a lume as proposições 
Administração Científica de FREDERICK WINSLOW TAYLOR (medrada no Fordismo e replicada na Teoria das 
Relações Humanas de ELTON MAYO) e a Teoria Burocrática de MAX WEBER. A partir desses esteios basilares, 
novas proposições surgiram à medida que as ciências apresentavam elementos que poderiam ser tomados como 
subsídios, como a Teoria dos Sistemas, a Psicologia Behaviorista, etc. Considerando o enfoque sobre uma 
estrutura generalista de planejamento e gestão, as peculiaridades teóricas das proposições de FAYOL se 
apresentam como as mais adequadas a sustentar a presente proposição. 
57 “Ao contrário do mito perpetuado por escritores modernos, Fayol não via a empresa como um sistema 
fechado” (WREN. 1995, p. 10). 
58 Além de outros elementos envolvendo aspectos estruturais das organizações, a Teoria Clássica se preocupa 
com a divisão no nível dos órgãos que compõem a organização, isto é, com os departamentos, divisões, seções e 
unidades (FAYOL. 1994[1916], p. 23-26), contemplando, portanto, também os elementos considerados importantes 
para o que o engenheiro mecânico estadunidense FREDERICK WINSLOW TAYLOR passaria a denominar Scientifc 
Management – Administração Científica (TAYLOR. 1911[1903], p. 58-59). 
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organizar os esforços para conseguir esses planos. Assim, atribui cinco funções ao administrador 

dentro de uma estrutura organizacional, o POCCC: Prever e planejar – visualizar o futuro e traçar 

o programa de ação; Organizar – constituir o duplo organismo material e social da empresa; 

Comandar – dirigir e orientar a organização; Coordenar – unir e harmonizar os atos e esforços 

coletivos; Controlar – verificar se as normas e regras estabelecidas estão sendo seguidas (FAYOL. 

1994[1916], p. 26).  

Os processos de gestão da tradicional Administração Pública são estruturados segundo 

o raciocínio compartimentado próprio da abordagem epistemológica clássica (com ênfase 

na divisão temática de tarefas e funções), enquanto a gestão desses processos opera-se por 

mecanismos hierarquizados de comando e controle. A partir de toda a exposição engendrada 

nos capítulos anteriores, afere-se que, concentrada nas funções de Comando, a Administração 

Pública no Brasil se mostra obsoleta nos quesitos Organização e Coordenação, além de canhestra 

com relação aos demais elementos básicos da Administração Clássica – o Planejamento 

de um lado; de outro, o Controle.  

  

3 – Ecogestão  

 

Em 1905, FREDERIC EDWARDS CLEMENTS publica Research Methods in Ecology, 

defendendo uma fusão da Ecologia a outra disciplina de altíssima especialização em uma 

combinação ponderada que eliminasse ao mesmo tempo as tendências superficiais e extremas 

(CLEMENTS. 1905, p. 2). No caso da proposição original de CLEMENTS, a disciplina em questão 

era a Fisiologia; no presente estudo adere-se à mesma pretensão, propondo-se incorporar 

as propriedades polifílicas da Ecologia à particularidade da Teoria Clássica da Administração 

para formatar um modelo supradisciplinar de gestão da transdisciplinaridade (tal como delineada 

por ENRICH JANTSCH) na gestão publica. 

Dada a rigidez formal e situacional inerentes à Administração Pública, para que seja 

factível um novo modelo de Gestão Municipal idôneo a suprir lacunas e hiatos da tratativa atual 

das políticas públicas, é essencial abandonar a utopia de um empreendimento revolucionário 

capaz de extinguir a um só golpe todo o aparato e os paradigmas vigentes – ao contrário, a 

proposta deve ser forçosamente concebida como um passo evolutivo, oferecendo novos 

mecanismos operacionais que sejam funcionais dentro dos preexistentes elementos estruturantes 

legais, organizacionais e culturais, contribuindo assim para sua gradual transformação. Nesse 

cenário, a proposição de uma Ecogestão deve ser intrinsecamente superestrutural: A 

transposição da trandisciplinaridade como sistema organizacional da pesquisa científica para 

um novo modelo às praxes administrativas exige estrita observância a sua natureza 
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“complementar à abordagem disciplinar”, tal como expressamente reconhece o artigo 3º da 

Carta da Transdiciplinaridade (CIRET. 1994).59 

É com rigorosa obediência a esse pressuposto que, à guisa de proposição, com base 

nos fundamentos apresentados até aqui, são a seguir esboçadas as linhas gerais para uma 

superestrutura de Ecogestão Municipal, acompanhando as diretrizes elementares da Teoria 

Clássica de HENRI FAYOL:  

 

a) Comandar 

 

Para a assimilação por base do ideário e a assunção como referência dos valores 

ecológicos, não bastam formulações jurídicas e propostas institucionais como a formalização 

retórica da importância das questões socioambientais em “Valores, Missão e Visão” comum nos 

planos de governo: É condição indispensável decidir por uma gestão pública positivamente 

ecológica (entendida como tal segundo a valoração semântica aqui adotada). Tomado em seu 

rigor etimológico, decisão é um ato impetuoso de cisão (GALIMBERTI. 2006, p. 43);60 assim 

considerado, o ato de decidir implica reconhecer que os modelos, praxes e estruturas vigentes 

– perpetuados como tradição por mero “condicionamento operante” ou por inércia dolosa – 

são ineptos para a garantia do bem comum; imbuir-se da ideia-força de que o Município, qualquer 

que seja seu porte, tem potencialidade para progressivamente criar melhores condições 

socioambientais e para disciplinar seu crescimento, evitando a via desastrosa de hipertrofia 

desgovernada que percorrem os Municípios de médio e grande porte; enfim, implementar o 

desenvolvimento institucional da Administração Pública, adotando novas perspectivas de 

planejamento e novos arranjos de gestão com a criação de estruturas cooperativas que viabilizem 

progressivamente criar (e conservar) melhores condições de saúde, educação, segurança, 

equilíbrio ambiental e qualidade de vida. Em suma, ecologizar a Gestão Pública pressupõe, 

de início, uma combinação entre propósito e iniciativa políticas.  

Evidentemente, dado o mote da presente abordagem, o termo “política” aqui contempla 

não só o exercício do poder público por condução dos processos institucionais de representação, 

mas seu sentido mais autêntico de exercício pleno do poder cívico: Os munícipes considerados 

coletivamente como, no berço da civilização, a assembleia de cidadãos – ekklesia (ἐκκλησία) – 

                                                            
59 Editada em 1994 no Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, realizado em Portugal pelo 
Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires – CIRET, sob a batuta de NICOLESCU.  
60 “Falamos da violência de qualquer decisão, porque de-cidir significa cortar (de-cædere) e, portanto, estabelecer uma 
vez por todas o sentido das coisas, eliminando de um golpe todos os significados adjacentes e todas as oscilações 
possíveis [...]. O gesto da razão é violento porque dizer que algo é isto e não outra coisa [...] é uma decisão e não 
[necessariamente] uma verdade” (GALIMBERTI. 2006, p. 43). 
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que constituía e instituía a Politeia (Πολιτεία) onde eram tratadas as questões das cidades-estados 

na antiga democracia grega (CASTORIADIS. 1991, p. 109).61 Sob essa perspectiva, a decisão – 

ruptura resultante da combinação entre propósito e iniciativa – pode advir tanto da deliberação 

proativa seguida de reivindicação direta da sociedade civil mobilizada (e ideal, no sentido 

filosófico do termo, seria que desta adviesse) quanto da iniciativa de qualquer um de seus 

elementos políticos institucionalizados, fruto de coerção socioeleitoral ou de autoilustração – 

seja o chefe do Poder Executivo ou os representantes do Poder Legislativo.  

Ainda que a possibilidade teórica exija a referência às hipóteses de uma mudança da 

estrutura – ou melhor, da cultura – administrativa na Gestão Pública Municipal em consequência 

da iniciativa social cidadã ou de uma prodigiosa confluência político-partidária do Poder 

Legislativo Municipal, o histórico das relações institucionais e das iniciativas populares no 

Brasil confluem na configuração de um quadro de estreitamento das probabilidades de decisão 

política por uma gestão pública socioeconômico e ambientalmente equilibrada à iniciativa do 

Poder Executivo Municipal. Senão por isso, é de fato mais simples a moção do Prefeito, que 

individualmente detém as prerrogativas políticas e os poderes de gestão que comportam “as 

chefias de alto nível, que são planejar, dirigir, coordenar, controlar e articular-se com atores 

públicos e privados” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 2008, p. 7) do que a uma ampla mobilização 

social e/ou pluripartidária no seio do poder legislativo.  

Por fim, ainda que a origem da decisão por um novo modelo de gestão pública seja a 

pressão socioeleitoral e/ou a mobilização político-parditária, a estrutura organizacional inerente 

ao sistema presidencialista consolida na função do chefe do Poder Executivo as prerrogativas de 

articulação para induzir a colaboração e a convergência de finalidades e objetivos, bem como, a 

autoridade para orquestrar o planejamento, a destinação de recursos, a execução de programas e 

projetos, suas verificações, ajustamentos e fiscalizações. Destarte, ainda que as premissas para 

uma política pública socioambiental resultarem de imposição externa à máquina administrativa 

municipal, este movimento decisório inexoravelmente convergirá a quem detém a capacidade 

para sua operacionalização, bem como, as atribuições que permitem orquestrar os objetivos 

institucionais em um sistema harmônico de políticas públicas convergentes – prefixando, nesse 

contexto, a posição do chefe do Executivo local no vértice cimeiro da pirâmide transdisciplinar 

no modelo de ENRICH JANTSCH.   

 
                                                            
61 Segundo LOUIS GERNET e CLAUDE MOSSÉ, em 594-3 a.C., SÓLON introduz mecanismos de participação 
cidadã que atingem seu apogeu com as reformas de CLÍSTENES em 509-8 a.C., desenvolvendo-se um sistema de 
participação pelo qual a maioria dos cidadãos atuava, em algum momento da vida, como governante. Dissolveram as 
fronteiras entre governante e governado, uma vez que um se confundia com o outro. A comunidade de cidadãos se via 
dona de suas próprias decisões e responsável pela execução das mesmas (apud CERQUEIRA. 2011). 
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b) Organizar  

 

Enquanto no clássico A questão urbana, MANUEL CASTELLS lança as bases de uma 

Sociologia Urbana a partir dos embates entre forças econômicas e movimentos sociais 

exógenos e endógenos, demarcando as relações de poder que movem o Estado e perfilam as 

administrações locais, em The Information Age: Economy, Society and Culture, o sociólogo 

aduz que o nível de interdependência econômica mundial que vem se intensificando a partir da 

década de 1960 criou um “sistema de geometria variável” nas relações entre sociedade, economia 

e Estados (CASTELLS. 2010a, p. 1); partindo da premissa que cidades são sistemas de comunicação 

em que a contiguidade física facilita a concentração de troca de bens e serviços, da vida social 

diversificada e interativa, bem como, a concentração das funções de coordenação, de comando 

e controle,62 propõe “uma teoria do urbanismo na Era da Informação com base na distinção 

entre espaço de lugares e espaço de fluxos” (CASTELLS. 2010a, p. xxxi – ênfase adicionada), sendo 

o primeiro a micro-rede em que se operam os processos de tomada de decisão por contatos 

presenciais em lugares determinados; e o último uma macro-rede na qual se produzem, 

transmitem e processam fluxos de informações, operando as implementações daquelas 

decisões (CASTELLS. 2010a, p. xxxvii).  

Quanto à Administração Pública, especificamente, CASTELLS assevera que a gestão da 

informação e o compartilhamento do processo decisório se afiguram como suas condições de 

eficiência (CASTELLS. 1998, p. 11). Todavia, o departamentalismo tradicional da Administração 

Pública mantido da Era Industrial, por outro lado, opera as políticas socioeconômicas e 

ambientais do Município por meio de um fluxo vertical e unidirecional de informação fracionado 

em um sistema de linhas temáticas espraiadas a partir de um polo decisor monocrático. A 

inexistência, insuficiência ou precariedade de pontos controlados de interseção entre as linhas 

organizacionais que formam o sistema – transpondo a abordagem sociológica à gestão municipal 

– implica oposições bipolares nas relações das pastas entre si (CASTELLS. 2010a, p. 3) e, por fim, 

a desvirtuação da própria política pública municipal.  

Tomando o sistema reticular como via preferencial para o enfrentamento dos problemas 

complexos postos à gestão municipal, para organizar uma estrutura administrativa “capaz de 

assimilar a operação flexível de uma política de geometria variável” (CASTELLS. 1998, p. 11), 

a evolução do modelo tradicional de políticas setoriais a um novo modelo positivo de ecogestão 

                                                            
62 Importante ressaltar que o emprego desses termos por CASTELLS não guarda relação de identidade conceitual 
com as proposições de HENRI FAYOL.  
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se propõe aqui por meio da criação de um Conselho Municipal de Planejamento e Gestão,63 

ao qual se submetam todas as decisões que envolvam planejamento, operação e fiscalização: 

Um fórum transdisciplinar conectando todos subsistemas estruturantes da administração 

municipal de forma não hierárquica entre si, que permita compor um quadro totalitário dos 

elementos fragmentados na abordagem analítica tematizada em cada pasta, trazendo assim à 

evidência as superposições parciais entre as competências setoriais, de modo a viabilizar a 

integração e a interação positiva entre as diversas demandas.  

Reunir todas as pastas em um Conselho Municipal de Planejamento e Gestão não induz 

automaticamente um ambiente cooperativo de interdisciplinaridade. Em termos gerais, o número 

de variáveis dentro de um sistema de políticas socioeconômico e ambientais pode tender 

ao infinito, não sendo plausível almejar uma proposição – ou um conjunto de proposições 

– que configurem um quadro de harmonização entre as atividades humanas (econômicas e 

sociopolíticas) e os ideais de justiça social e de equilíbrio ambiental. Em termos específicos, a 

destinação de verbas ao projeto capitaneado por uma secretaria implica obrigatoriamente a 

limitação da disponibilidade de verbas para outra; as expectativas de benefícios dos planos de um 

setor podem representar retrocessos para as metas de outro, etc. Portanto, antes de alcançar 

condições de um locus de cooperação intersetorial, espera-se do conselho de gestão ser uma 

arena de conflito de interesses. A vantagem estratégica do Conselho é que esses embates 

permitirão amalgamar em uma ampla política pública reticular as diferentes perspectivas 

setoriais na urdidura de planos e ações, suprindo as discrepâncias e os conflitos típicos nas 

execuções multilineares das tradicionais políticas públicas setoriais, quando já não é mais 

possível – ou quando já se tornou muito mais trabalhosa e dispendiosa – a implementação de 

medidas corretivas e/ou complementares. 

A criação de um Conselho de Planejamento e Gestão estabelece os fluxos horizontais de 

informações inexistentes ou precários no modelo tradicional multilinear de gestão, sem prejuízos 

ao fluxo vertical de informações original: Dada a estruturação monocêntrica de governo própria 

do sistema presidencialista (OSTROM. 2000, p. 34), o Conselho de Gestão ocupará, na organização 

administrativa municipal, uma posição subjacente ao poder central do Município,64 sendo suas 

                                                            
63 Essa estrutura pode ser inicialmente empreendida de modo experimental pela Administração Municipal, por período 
suficiente a identificar as melhores práticas para sua operacionalização. Sua formalização como instrumento de gestão 
deve então ser regulamentada por Decreto pelo chefe do Executivo Municipal, no Regimento Interno da Prefeitura, 
onde são pormenorizadas as atribuições e previstos os procedimentos administrativos. Para que a prática não seja 
abandonada unilateralmente pelo próprio Prefeito ou por seu sucessor, é importante que Conselho de Planejamento e 
Gestão seja acrescido à Lei de Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal.  
64 Ainda que assim não o fosse, vale argumentar, não se pode esperar que o Prefeito organize sua estrutura 
administrativa de modo a tornar-se mero executor de deliberações coletivas enquanto sua posição exige sujeição 
a diretrizes partidárias, bem como, a alianças políticas e aos interesses econômicos que garantiram sua eleição. 
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relações inter- e/ou trans- disciplinares obrigatoriamente deliberadas e moderadas pelo Chefe do 

Executivo, a quem são reservadas as prerrogativas de estabelecer os valores (axiomas) da Gestão 

Pública local, eleger as questões prioritárias a serem tratadas e, nesse novo cenário, orquestrar a 

articulação intersetorial de objetivos e recursos para o planejamento e execução integrada das 

políticas públicas, de modo a evitar o desperdício de recursos com a multiplicação e/ou dispersão 

de esforços (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 2008, p. 8). 

Para que se configure, enfim, o sistema organizacional transdisciplinar proposto por 

ENRICH JANTISCH em sua plenitude, é preciso que garantir ao fluxo informacional horizontal 

criado com a organização da Administração Pública local em um sistema transdisciplinar não 

se encerre na micro-rede do Conselho de Planejamento e Gestão, mas garanta que uma 

capilaridade multidirecional alcance todo o espaço de fluxos informacionais da municipalidade, 

integrando efetivamente a sociedade local em uma macro-rede, em que se conectam as 

instâncias paragovernamentais de participação cívica (vide Capítulo III, título 4, item ‘c’), 

organizações não-governamentais, etc., com as pastas temáticas correspondentes e, por fim, 

estabeleça-se um canal de conexão direta entre o munícipe e o gabinete do chefe do Executivo 

municipal, garantindo, assim, ampla participação social no trato do bem comum (Capítulo IV, 

título 1, item ‘c’).  

 

c) Prever/Planejar    

 

Prever nada mais é que pré-ver – “ver antecipadamente”, ou “prognosticar”. Na 

Renascença, MAQUIAVEL trazia para O Príncipe a velha lição de sucesso do Império Romano: 

 
“...os romanos fizeram nesses casos aquilo que todos os príncipes sábios devem fazer, 
não somente vigiar o que diz respeito às desordens presentes, como também as futuras, 
evitando-as diligentemente porque, previstas a tempo, as podem facilmente remediar; 
mas, esperando que se aproximem, o remédio não é mais oportuno porque o mal já se 
tornou incurável, e intervém nesta, como dizem os médicos da ética, que a doença em 
seu início é de fácil tratamento e difícil diagnóstico, mas com o passar do tempo, não 
tendo sido no princípio diagnosticada nem tratada, torna-se de fácil diagnóstico e difícil 
de se curar” (MACHIAVEL. 1891[1513], p. 191-2) 

 

Ao contrário do intricado e instável contexto de ameaças políticas tratado por MAQUIAVEL, 

a doença degenerativa que acomete os Municípios brasileiros é hereditária e, por isso, de 

evidente prognose – ou mesmo “pré-gnose”. O desgoverno que leva à hipertrofia descontrolada 

das cidades brasileiras transmite-se de geração a geração, cada pequeno Município repetindo, 

irrefletidamente, a via crucis do edema deteriorante percorrida por vilas e povoados primevos 

como de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, de São Paulo de Piratininga e de São 
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Sebastião do Rio de Janeiro. Mesmo cidades que nasceram de um plano racionalizado, como 

Belo Horizonte, Goiânia e Brasília (tomando em conta suas “cidades satélites”) submeteram-se 

à mesma sina do crescimento desnorteado, de um lado empurrado pelo crescimento populacional 

e fluxos migratórios; de outro lado, fomentado pelo clientelismo político aos interesses 

econômicos dos detentores dos meios de produção, dos empreendedores imobiliários, etc.  

A cultura política institucionalizada na Administração Pública repete, nos Municípios 

de pequeno porte populacional, esse tipo tradicional de ocupação que toma de assalto novas 

áreas, com supressão das vegetações nativas e com a ocupação indiscriminada das várzeas dos 

cursos d’água e terrenos de topografias impróprias para o assentamento urbano; sem levar em 

conta vulnerabilidades geológicas, hídricas e ecossistêmicas; sem qualquer preocupação com os 

danos ao patrimônio natural degradado, nem com a iminência menos ou mais óbvia dos danos 

– não menos graves – ao patrimônio socioeconômico assentado nessas condições adversas: 

resultantes de enchentes ou de escassez hídrica; proliferação de espécies que atuam como vetores 

de doenças; concentração de poluentes e exposição a contaminantes, dentre outras tantas.  

Os novos bairros vão se alastrando sem qualquer atenção do Poder Público às funções 

urbanas fundamentais – moradia, trabalho, lazer e mobilidade – tal como consagradas e 

desenvolvidas em documentos internacionais como o Manifesto de La Sarraz editado no primeiro 

Congrès Internationaux d’Architecture Moderne – CIAM de 1928; a Carta de Atenas publicada 

em 1941 por LE CORBUSIER com base nas notas técnicas do 4º CIAM de 1933; a Charte de 

l’Aménagement (ou Carta de La Tourette) resultado do seminário do Grupo Economie et 

Humanisme, dirigido pelo Padre LOUIS-JOSEPH LEBRET; e a Carta dos Andes elaborada no 

Seminario de Técnicos y Funcionarios en Planificación Urbana, realizado em 1958 sob os 

auspícios do Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento – CINVA; bem assim, sem 

disponibilizar a infraestrutura básica – desprovidos de equipamentos urbanos básicos elencados 

pelo § 5º do artigo 2º da Lei nº 6.766/1979 (de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário; escoamento das águas pluviais; iluminação pública, energia elétrica pública e 

domiciliar); carentes de equipamentos comunitários essenciais previstos pelo § 2º do artigo 4º 

da citada Lei (de saúde, educação, cultura, lazer, etc.).  

Se nem mesmo as consequências imediatas são objeto de previsão pela Administração 

pública, muito menos o seria a exigência de reserva de faixas non ædificandi  com a observação 

de critérios e parâmetros que viabilizem as futuras ampliações de infraestrutura, necessárias a 

garantir condições de equilíbrio à ocupação humana (urbana e rural; social e econômica) a partir 

das novas vertentes de expansão. Assim, na medida em que os Municípios de pequeno porte 
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populacional perpetuam a tradição de crescimento desgovernado, o meio ambiente municipal – 

urbano e rural – vai se torando nestes cada vez mais agressivo, tornando cada vez mais 

desequilibrada a relação entre a cidade, o campo e o ambiente natural. 

O que se costuma rotular de “Planejamento” nos Municípios não ultrapassa a condição 

de compromissos eleiçoeiros de executar instrumentos corretivos às mazelas já instaladas no 

sistema socioambiental, engendrados em uma pluralidade de projetos monotemáticos 

desarticulados entre si. Como bem demonstra o economista chileno CARLOS TULIO ROMO 

MATUS, essa modalidade que circunscreve a ação administrativa reativa a um cálculo 

assistemático marcado pelo imediatismo situacional – característica marcante do “político 

comum” – ocupa uma posição intermediária entre a improvisação e o verdadeiro planejamento 

(MATUS. 1993a, p. 18-19).  

Para a Teoria Clássica da Administração, FAYOL assevera que “prever é perscrutar o 

futuro e [também] traçar o programa de ação” (FAYOL. 1994[1916], p. 26 – ênfase adicionada). 

Além do prognóstico da realidade futura provável se mantidas as condições presentes e processos 

em curso, a previsão comporta a eleição de um cenário futuro desejável e o preestabelecimento de 

um conjunto de intervenções necessárias a sua consecução em determinado interregno temporal. 

Ao versar sobre “planejamento estratégico” na Administração Pública, CARLOS MATUS vai 

além, sugerindo a projeção de uma situação ideal, que mesmo de impossível consecução, 

deverá referenciar os objetivos factíveis intermediários e o conjunto de ações que deverão 

transformar gradativamente a situação atual até situações-objetivos intermediárias que se 

aproximem progressivamente da ideal, estabelecendo assim três “arcos” de planejamento: 

 

           Figura 1: Arcos de Planejamento. Adaptado de CARLOS MATUS (1993a, p. 239). 

 

Para que Municípios hoje de pequeno porte populacional possam enfrentar a correnteza 

e efetivamente desviar o curso dos fatos – que, sob condicionamento operante, os conduzem 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO IDEALSITUAÇÃO OBJETIVOSITUAÇÃO SEGUINTE
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ao caos – é indispensável abandonar a prática usual do planejamento reativo circunstancial 

e adotar o planejamento proativo: Inicialmente, identificar os elementos biofísicos, econômicos, 

sociais e institucionais do Município, tal como interagem na estrutura dos sistemas naturais e 

antrópicos, promovendo o diagnóstico das condições socioeconômicas e ambientais, de forma 

a compreender os seus comportamentos. A partir desse diagnóstico sistêmico, prever a situação 

tendencial, ou seja, o provável resultado futuro das atuais forças atuantes no sistema 65 – para 

tanto, dentre as centenas de Municípios brasileiros de médio e grande porte populacional, 

pode-se tomar como paradigma o histórico de um ou mais cujas peculiaridades guardem 

suficiente relação de similaridade conjuntural. O diagnóstico também deve embasar o que 

CARLOS MATUS chama utopia concreta: A construção cenários que representam condições 

consideradas ideais, ainda que “fora do horizonte de tempo do plano” (MATUS. 1993a, p. 37, 

239).  

Do cotejado entre as situações tendencial e ideal de um lado e, de outro, o diagnóstico 

atual, são alcançados os parâmetros (tanto fragilidades e riscos quanto oportunidades, 

possibilidades e potencialidades) para a estabelecer as diretrizes de desenvolvimento, as 

situações objetivos passíveis de serem alcançadas em direção à utopia concreta. Nessas 

condições, a linha que se estabelece a partir dos pontos da utopia concreta e da situação 

objetivo deverá, finalmente, estender-se até o ponto inicial da ação administrativa, regulando 

estratégias a serem implementadas e as ações a serem executadas em um horizonte temporal 

predeterminado, compatíveis com os recursos humanos e financeiros disponíveis, em prol do 

cenário intermediário entre o atual e o ideal (MATUS. 1993a, p. 37, 238). Estas situações 

objetivos, aduz o chileno, devem revestir-se de caráter normativo: “Os objetivos, como 

propostas gerais, devem traduzir-se em metas, com precisão quantitativa e qualitativa” 

(MATUS. 1993a, p. 37). 

Finalmente, uma vez alcançada a situação objetivo – ou esgotado o prazo previsto para 

sua consecução – repete-se todo o ciclo a partir do diagnóstico da nova situação alcançada, 

estabelecendo a situação objetivo seguinte, mais próxima à situação utópica, buscando sua 

efetividade futura em novo prazo predeterminado, seguindo assim ciclos sucessivos regulares 

de desenvolvimento, em evolução espiral, conforme modelo de Sistema de Gestão proposto pelo 

estatístico estadunidense WILLIAM EDWARDS DEMING, na palestra realizada na Japanese Union 

of Scientists and Engineers – JUSE, em 1950 (DEMING. 1950, p. 5). 

                                                            
65 Esse elemento – situação tendencial – não faz parte das proposições originais de CARLOS MATUS. 
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d) Controlar  

 

O caráter essencialmente processual da gestão é axiomático: A passagem de uma 

situação factual à uma outra almejada pressupõe a execução de um complexo de atos 

coordenados capaz de conduzir a conversão de recursos e esforços em prol das novas 

conformações (FAYOL. 1989, p. 99). Nesse sentido, para HENRI FAYOL, a ideia de controle 

expressa a vigilância constante quanto ao cumprimento de ordens e programas e respeito às 

diretrizes, com a assinalação das falhas ou erros e as intervenções necessárias à sua supressão 

ou correção, bem como, à precaução quanto a sua recorrência  (FAYOL. 1989, p. 130-1).  

Importante para o desenvolvimento da presente abordagem, a teleologia do controle 

afere-se com clareza nos postulados do engenheiro estadunidense WALTER ANDREW SHEWHART, 

nos quais destaca uma relação dialética, mediada pela ação imediata, entre a experiência 

pregressa e a expectativa mediata: 

 

Diz-se que um fenômeno está sob controle quando, através da utilização de 
experiências anteriores, pode-se prever, pelo menos dentro de certos limites, o que 
se pode esperar de variação do fenômeno no futuro. Aqui entende-se que a previsão 
dentro de limites significa que se pode afirmar, pelo menos aproximadamente, a 
probabilidade de que o fenômeno observado se ajustará a determinados limites 
(SHEWHART. 1931, p. 6). 

 

Evidentemente, mesmo no ambiente mecânico da produção industrial esse ideal de 

controle é impraticável – o que o próprio SHEWHART admite expressamente. Partindo da 

premissa que um elemento de acaso entra em cena em toda previsão, o problema do controle, 

sem prejuízo à vigilância incessante quanto ao cumprimento de ordens e programas e ao 

respeito a diretrizes tal como proposto por FAYOL, demanda a adaptação dessas diretrizes, 

programas e ordens à contingência do imprevisto (SHEWHART. 1931, p. 7). De fato, em um 

Município, quaisquer que sejam os cenários atuais, prováveis ou potenciais, as transições 

intersituacionais são determinadas pelas interações de complexos sistemas abertos em que 

operam incontáveis fluxos econômicos, sociopolíticos e naturais, somando infinitas 

possibilidades de interseções que implicam efeitos entre si, em maior ou menor grau – seja 

um desvio menos ou mais acentuado nas direções até ali desenvolvidas por cada fluxo de 

causa-e-efeito; seja sua debilitação, dissipação, ou mesmo seu acirramento por confluência. O 

conjunto infinito de combinações possíveis entre agentes e interações tornam pressuposto que 

é impossível à Administração Pública, por mais requintados que sejam seus recursos, prever 

todos os fatores interagentes intra et extra muros no complexo sistema de fluxos de causa-e-

efeito que configura a realidade.  
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Nessas circunstâncias, a “idéia primitiva do Planejamento tradicional, que conduz a 

uma só variante, expressa no voluntarismo de uma só trajetória, deve ser abandonada” 

(MATUS. 1993a, p. 247). Tendo em vista “que a predição de uma trajetória é muito mais fraca 

que a predição de um espaço de variantes” (MATUS. 1993a, p. 250), um Plano de Governo 

rígido em objetivos e processos, está fadado ao insucesso. A Gestão Pública deve apresentar 

um coeficiente de flexibilidade suficiente a ajustes não apenas para a correção de falhas e 

erros, mas para adaptação dos próprios processos e mesmo a conformação de metas, objetivos 

e prazos, adequando-se a novos posicionamentos hábeis atingir maior proficiência no cenário 

de mudanças impostas pelos fluxos contínuos e multidirecionais de causa-e-efeito que 

interagem com o processo de gestão (MATUS. 1993a, p. 244). Controle, portanto, também 

implica estabelecer uma relação dialética entre o plano de governo e a realidade: Definir 

critérios e promover análises constantes para detecção de causas atribuíveis à variações 

(SHEWHART. 1931, p. 14), bem como, promover rearranjos dos elementos já existentes não 

apenas para calibrar o sistema frente aos desvios das relações previstas como também às 

influências inicialmente inexistentes ou eventualmente não identificadas. Controle representa, 

portanto, o mister de calibrar continuamente o processo adaptando as ações que se sucedem à 

dinâmica “ser e tornar-se” inerente aos processos que interagem na realidade municipal 

ajustando-os aos ângulos de desvio causados pelas interseções internas e externas através de 

monitoramento, avaliação e revisão – mantendo assim a vitalidade e energia motriz do plano.  

Por outro lado, conquanto a eficácia do controle tenha por pressuposto a flexibilidade 

tanto do Plano de Governo quando do processo de gestão, o registro histórico nacional indica 

que um nível de rigidez faz-se imprescindível para garantir que a volubilidade política não 

perverta um sistema coordenado, proativo e cíclico de aprendizagem-calibração-aprendizagem ao 

casuísmo, rebaixando procedimentos de controle aos tradicionais atos reativos assistemáticos. 

A eficácia do controle, portanto, exige uma condição ponderada entre a estabilidade natural 

do sistema administrativo e a insegurança política (CIAM. 1941, apud LE CORBUSIER. 1973, 

p. 46). Como aduz a Nobel de Economia, ELINOR OSTROM:  

 

Estudar a vulnerabilidade dos sistemas de governança, portanto, fornece uma 
oportunidade importante para a construção de uma teoria melhor de governança com 
base no reconhecimento de que nenhum sistema sócio-biofísico é um sistema 
estático, e que, a fim de lidar com choques externos é necessário sistemas robustos 
que possuem redundância considerável em suas capacidades para responder e 
aprender um do outro.” (OSTROM & OSTROM. 2003, p. 13). 
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A complexidade dos objetivos socioambientais dos Municípios exige balizadores 

sólidos o suficiente para conter as flutuações de interesses político-econômicos ocasionais ou 

minoritários, mas maleável o suficiente para comportar processos de planejamento e execução, 

garantindo participação ativa do funcionalismo municipal e principalmente da população, 

bem como, acompanhamento/monitoramento e revisões/aprimoramentos tanto ordinários quanto 

extraordinários dos planos de governo. 

 

e) Coordenar  

 

Estabelecer um conjunto de metas e objetivos precisos, com meios e ações claramente 

definidos sob as balizas de um planejamento estratégico global do Município, ainda que já de 

início estabeleça condições para uma relação mais proficiente do Município com suas fontes 

exógenas de financiamento (União, Estado, bancos e agências nacionais e estrangeiros de 

fomento ao desenvolvimento) não é suficiente garantir a eficiência e eficácia desses planos.  

A persistência situacional que se verifica sob a influência de estruturações político-

administrativas de vertentes diametralmente opostas (como demonstrado no Capítulo IV) 

evidencia a constância nas relações entre os sistemas variáveis de poder econômico e o poder 

político, cuja desarticulação é condição primordial para o sucesso de qualquer proposta 

em busca de proficiência para a Administração Pública. Como bem pontua JOÃO SETTE 

WHITAKER FERREIRA: 

 

Pela lógica peculiar do subdesenvolvimento, o Estado – se entendido no sentido público 
importado da realidade das democracias desenvolvidas – é um “não Estado”. Ele não 
planeja ações para a superação do atraso, mas confunde; não organiza, mas desestrutura; 
não facilita, mas embaralha e burocratiza os procedimentos administrativos. Não porque 
seja incompetente, como às vezes se propaga, mas porque é muito eficaz na produção da 
segregação socioespacial, que emperra o desenvolvimento independente, redistributivo e 
includente e poderia contrariar o equilíbrio de forças políticas, o poder das elites internas e 
os interesses externos que historicamente se alimentam desse atraso (FERREIRA. 2010, 194). 

 

Sendo pressuposto lógico que “a regulação de atividades coletivas é uma operação 

eminentemente política” (SROUR. 1994, p. 32), quaisquer que sejam o sistema de governo ou os 

instrumentos de gestão adotados, é axiomático o juízo de RAFAEL BIESA, de que a Administração 

Pública operará sempre sob a influência determinante da Política (BIELSA. 1964, p. 42).  

Como representação institucionalizada, a Política funciona sob o pressuposto teórico que 

os “eleitos seriam capazes de efetivamente traduzir as preferências dos cidadãos em objetivos 

político atribuídos a agências públicas” (OSROM. 2000, p. 34), de modo que o representante 
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substitui os eleitores, pondo-se com estes numa relação de identidade. Na prática, contudo, a 

democracia política não é efetivamente representativa (PLOTKE. 1997, p. 19): Uma pesquisa 

realizada pelo IBGE em 1996 – Associativismo, Representação de Interesses e Intermediação 

Política – apurou que aproximadamente dois terços (2/3) das 22,5 milhões de pessoas consultadas 

respondeu que nenhuma, dentre várias instituições referenciais apontadas, cumpre a função de 

defender seus interesses. Da pequena parcela de um terço (1/3) dos entrevistados que respondeu 

positivamente, 29% apontaram entidades religiosas; 23% indicaram sindicatos; e apenas 17% 

daquela fração de entrevistados mencionaram instituições ou pessoas representativas da função 

política institucionalizada. Em números absolutos, 30% de todos os entrevistados desconheciam 

o nome do governador de seu Estado e 20% sequer sabiam os nomes do Presidente da República 

e do Prefeito de sua cidade (IBGE, 1996).66 Consequência desta representação desprovida 

de identidade entre a classe de dirigentes políticos e a população, o Estado brasileiro não ostenta 

legitimidade fática ou moral para representar a sociedade e para administrar o bem comum: 

Sustenta-lhe, portanto, exclusivamente a legitimidade legal. Com base nos referenciais postulados 

de RAYMOND CARRÉ DE MALBERG (1920, p. 490-3), afere-se que se trata o caso brasileiro de um 

Estado de Legalidade de fato, mantido pela “falsidade ideológica” constitucional de um 

Estado Democrático de Direito. 

Nesse Estado de Legalidade, como denuncia o escritor LUIZ RUFFATO, a tradição histórica 

de imposição de deveres sem efetiva cidadania em contrapartida tem por resultado a cultura de 

“não-pertencimento”: o bem comum é percebido como coisa de ninguém. (RUFFATO. 2013). De 

fato, na pesquisa Associativismo, Representação de Interesses e Intermediação Política, o IBGE 

identifica que 1,5% dos 22,5 milhões de entrevistados afirmam ter promovido contato com algum 

representante político para apresentar algum tipo de sugestão; apenas 2,1% para alguma 

reivindicação; e, finalmente, 4,7% o fizeram em busca de atendimento a pedidos particulares 

(IBGE. 1996). Sem representação eleitoral verdadeira, nem participação direta da população na 

gestão do bem comum, a Política, como atividade funcional, configura o Estado como ferramenta 

de sustentação e perpetuação de poderes pessoais, partidários e setoriais (CASTELLS. 1980, p. 28). 

Demandas, valores e interesses são priorizados, secundarizados ou negligenciados pelos 

dirigentes políticos: (a) por força da submissão a – ou das relações pessoais de compromisso com 

– interesses econômicos privados; (b) com base em suas repercussões eleitorais imediatas; (c) por 

imposições programáticas partidárias; (d) por idealização pessoal da autoridade política; (e) ou, 

                                                            
66 Infelizmente não há novas edições dessa pesquisa. Ainda assim, é importante a referência de seus resultados, 
dado o caráter ilustrativo da informação e a presumida atualidade à luz do histórico das relações entre sociedade 
e Estado no Brasil, apresentado nos Capítulos III e IV deste trabalho.  
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em último caso, por imposição de algum grupo social suficientemente organizado para articular 

suas demandas e provocar a resposta estatal.  

No Brasil, o dito “Poder Público” é absolutamente dissociado da população. Em essência 

– e, via de consequência, também em ação – pouco ou quase nada tem este “Poder” efetivamente 

de “Público”. Fica claro que a eficácia do Estado brasileiro em manter os interesses de minorias 

em detrimento ao bem comum é sustentada pelo ardil de se atribuir ao Estado o condão de 

representar um consenso entre os diversos interesses sociais, mascarando que o Poder Público 

institucionalizado como Governo (que opera em defesa dos interesses minoritários) representa 

apenas um dos muitos atores que compõe o jogo que perfaz e conserva o status quo.  

Como assevera CORNELIUS CASTORIADIS, evocando PROTÁGORAS, “na política não há 

epistēmē [ἐπιστήμη], não há saber certo e seguro, nem há techinē [τέχνη] política que pertença 

a especialistas. Na política só há a doxa [δόξα], a opinião, e esta é igual para todos e 

equivalentemente partilhável: única justificação possível à regra majoritária” (CASTORIADIS. 

2011, p. 325). Assim sendo, dada a natureza política da Administração Pública, para se alcançar a 

condição de uma Democracia legítima, é imprescindível substituir a cultura monocrática, 

clientelista e patrimonialista do Governo pela atuação de uma comunidade cívica, onde “a 

cidadania se caracteriza principalmente pela participação nos negócios públicos” (PUTNAM. 

1996, p. 101), assumindo o Estado que a legitimidade de seu Poder, ao contrário da histórica 

cultura patriarcal-clientelista da política nacional, é diretamente proporcional à força da Sociedade 

e, por corolário, a confiança, a cooperação, a reciprocidade e o bem-estar coletivo, corporificados 

em sistemas horizontais de participação cívica, favorecem tanto o desempenho do Governo 

quando o da própria Economia (PUTMAN. 1996, p. 185). 

Em 1819, HENRI-BENJAMIN CONSTANT DE REBECQUE afirmava que não seria mais 

possível ao cidadão moderno fruir da prerrogativa de uma “participação ativa e constante do 

poder coletivo” como a que existia nas Cidades-Estado da antiguidade, onde... “A vontade de 

cada um tinha uma influência real; o exercício dessa vontade era um prazer forte e repetido [...]. 

Cada um, sentindo com orgulho o que valia seu voto, experimentava uma enorme compensação 

na consciência de sua importância social”, pois, na conjuntura moderna... “Perdido na multidão, o 

indivíduo quase nunca percebe a influência que exerce. Sua vontade não marca o conjunto; nada 

prova, a seus olhos, sua cooperação” (CONSTANT. 1985, p. 15). Ainda que a conclusão do célebre 

pensador se mostre pertinente no cotejo entre as antigas Cidades-Estado e o moderno Estado-

Nação, os vastos Estados de uma federação continental como o Brasil e até mesmo com os 

grandes Municípios e Metrópoles (com toda a impessoalidade de suas complexas relações), é 

admissível divergir de sua validade quando observadas as relações típicas de um Município de 
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pequeno porte populacional, de configuração muito mais próxima da Politeia (Πολιτεία) helênica. 

Como recortes federativos, os pequenos Municípios são territórios políticos por excelência, e as 

dimensões resumidas de suas malhas sociais propiciam, de um lado, uma relação de identidade 

entre o cidadão e a classe política; e, de outro lado, contingentes menores de mais fácil 

mobilização para o exercício pleno da Democracia Direta para articular suas demandas por 

meio de assembleias de cidadãos – ekklisíes (ἐκκλησίες) para provocar a resposta estatal.  

Considerada a importância que nessa abordagem se atribui ao papel do Estado como 

agente de transformação (vide Capítulo I) e demonstrado que a estrutura legalista há tempos 

prevê uma série de diferentes instrumentos e estruturas paragovernamentais de participação 

cidadã (vide Capítulo III, título 4; Capítulo IV, título 1, item ‘c’), no modelo de ecogestão 

proposto, a Coordenação consiste em estabelecer uma configuração mais acurada de conexões 

entre a sociedade e o Poder Público. Em termos práticos, demanda mais que manter os canais 

e oportunidades previstos pelas leis, mas criar condições efetivas de participação cívica: 

Sensibilizar os cidadãos quanto a importância de seu papel na gestão do bem comum, bem 

como, difundir informações estratégicas junto à comunidade, associação de moradores, 

movimentos sociais, sindicatos, comunidades escolares, associações patronais, entidades dos 

setores produtivos urbanos e rurais, etc., e fomentar o debate em fóruns paragovernamentais 

com a garantia de equilibrada representatividade dos diversos interesses envolvidos, de modo a 

desenvolver habilidades para a participação cívica na elaboração das leis, no planejamento 

urbano, nas decisões administrativas e na gestão abrangente de bens e serviços públicos; 

de modo a despertar, fomentar e cultivar o espírito de dever cívico do verdadeiro “munícipe” 

(munia + capere = assumir deveres), influenciando diretamente a gestão do bem comum.  
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CONCLUSÕES 

 

 

As intervenções do Poder Público na realidade de crescimento das cidades brasileiras 

foram – e, por tradição, continuam sendo – pontuais e meramente reativas, historicamente 

muito atrasadas e, em muitos aspectos, absolutamente equivocadas – mais contribuindo para o 

agravamento dos efeitos deletérios da desordem originária do que para a prevenção de seus 

efeitos, para sua contenção ou sua correção. Depreende-se a absoluta inépcia de todas as 

esferas da Administração, ressaltando-se o improviso como característica marcante da gestão 

pública, tendo por consequências tanto o estabelecimento de uma relação conflituosa entre a 

cidade e o ambiente natural, quanto a criação de um meio ambiente urbano agressivo, desprovido 

de suficientes e eficientes equipamentos urbanos e comunitários mínimos a garantir a mínima 

qualidade de vida dessas populações. Mesmo nas ocasiões em que a Administração Pública 

levou a efeito a elaboração de planos para o desenvolvimento dos Municípios brasileiros, estes 

não ultrapassaram a condição de inócuas “cartas de intenções”, por conta de uma série de fatores 

que, atuando em conjunto, se revezam como causa predominante do fracasso, dentre as quais se 

destacam a falta de compromisso da classe política na gestão do bem comum; a carência total de 

identidade entre o governo e os atores envolvidos; a precariedade de recursos; a inexequibilidade 

de metas e objetivos estabelecidos sem critérios; mudanças no cenário político em qualquer das 

instâncias de poder; etc. 

Os Municípios de pequeno porte populacional – que abrangem a quase totalidade do 

território nacional e representam quase 90% do universo de 5.565 municipalidades brasileiras – 

estão desde sempre na história do Brasil, fora do âmbito de preocupações dos Governos Federal 

e Estaduais, abandonados à própria sorte. No mesmo sentido, enquanto o caos das grandes 

metrópoles atraem a atenção dos pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento, 

pesquisas sobre o planejamento estratégico para Municípios de pequeno porte populacional, se 

existentes, são raras. Dada a proporcionalidade inversa entre a importância do papel desses 

Municípios e o estado de precariedade de toda sorte de recursos que lhes é imposta, não passa 

de falácia qualquer discurso técnico ou político sobre “desenvolvimento sustentável 

brasileiro”, pois é vazia a promessa de defender e preservar às futuras gerações o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, se aos Municípios de pequeno porte populacional não se 

dedicam nem estudos nem iniciativas capazes de desviá-los da rota marcada de crescimento 

desordenado, repetindo sobre quase 100% do território nacional, a grave degradação 
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socioambiental que vêm engendrando os Municípios em seus processos desgovernados de 

crescimento. 

Dadas as circunstâncias, considerando a rigidez situacional com relação às relações de 

poder – em especial o acesso à recursos financeiros, cuja concentração na União Federal é 

arraigada na dita Constituição Cidadã – é preciso buscar meios que, partindo da iniciativa do 

próprio Município, permitam otimizar resultados a partir da estrutura preexistente, alcançando 

condições proficientes para acesso a mais recursos, seguindo-se assim um ciclo virtuoso de 

desenvolvimento socioambiental que, por fim, permita disciplinar o crescimento das cidades. 

Nesse sentido, sem implicar novos gastos, a primeira medida proposta é a substituição da 

tradicional grade de fluxos decisórios verticais característica da Administração Pública Brasileira, 

por uma estrutura reticular em dois níveis: o primeiro com a reunião das pastas municipais em um 

Conselho Municipal de Planejamento e Gestão em que se anteceda ao poder decisório do Prefeito 

como chefe do Executivo Municipal a função política de um “poder moderador”, ou seja, com 

atribuições não apenas de “focalizador” – direcionando os esforços e recursos – mas, antes de 

tudo, de “articulador” – confrontando a diversidade de demandas e orquestrando ações 

integradas entre as diversas secretarias, de acordo com as superposições parciais entre as 

variadas competências setoriais, minimizando assim os esforços e maximizando os recursos. 

Todavia, a configuração reticular da gestão municipal não basta para promover a 

necessária mudança, assim como não bastaram para uma mudança significativa do status quo 

a implantação do modelo de eficiência burocrático a partir da década de 1930, nem o modelo 

neoliberal da Nova Gestão Pública que vem sendo implantado desde a década de 1990.  

A declaração, no artigo inaugural da Constituição Federal, de que “todo poder emana 

do povo” poderia ser tomada como a mais ingênua utopia, se não fosse, como é, demagógica. 

Ao contrário do que se propõe no dispositivo constitucional, o povo brasileiro jamais exerceu 

qualquer poder verdadeiro por meio de “seus representantes” eleitos. Historicamente, a classe 

política jamais representou seus eleitores. A chegada ao poder pelo voto popular implica 

submissão à mesma categoria de interesses que defendem os que tomam o poder pelas armas. 

Dada a falta de legitimidade fática da representação político-partidária no país e, por 

corolário, por conta da legitimidade meramente legalista do próprio “Poder Público”, qualquer 

que sejam os planos de governo ou as leis promulgadas, por maior acurácia que obedeçam em 

sua formulação, serão desvirtuados pelos vigorosos círculos viciosos em curso, pois, tal como 

todos os demais que lhes antecederam, não configurando um poder que verdadeiramente 

“emana do povo”.  
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Todo o desenvolvimento da presente pesquisa evidencia que a importação dos mais 

modernos modelos de gestão privada para aplicação na Administração Pública municipal 

estará fadado ao fracasso se não for instando o “munícipe” a assumir, como tal, seu dever 

cívico. O único poder legítimo que até hoje o povo brasileiro seria capaz de exercer é o 

poder direto, portanto, mais que técnicas de gestão é preciso coragem política para assumir 

como eixo central de governo estabelecer a via regia da heteronomia à autonomia dos cidadãos. 

O Município de pequeno porte populacional, para a realização desse propósito, conta com 

condições privilegiadas. A proximidade dos citadinos com as autoridades públicas enseja um 

nível de interação impossível em outras condições; as dimensões reduzidas do contingente a ser 

mobilizado viabiliza a consecução do objetivo mediante campanhas de sensibilização quanto ao 

dever coletivo de zelar pelo bem comum, municiando os cidadãos de informações e fomentando 

sua participação direta na elaboração das leis, no planejamento urbano, nas decisões 

administrativas e na gestão abrangente de bens e serviços públicos através dos muitos fóruns 

paragovernamentais previstos pelo ordenamento jurídico – configurando o segundo nível da 

estrutura reticular desta proposta de ecogestão. 

Com o exercício da verdadeira cidadania, os munícipes assimilam a importância de uma 

postura participativa, reivindicatória e fiscalizadora, tornando o cidadão capaz de romper a 

barreira de heteronomia assimilada por condicionamento cultural. Ao se firmar a autonomia 

cidadã, a consciência da importância de cada membro para a sociedade dissipa o patriarcalismo 

e, por via reflexa, debilita os valores de clientelismo e patrimonialismo que assolam a 

Administração Pública, reformulando o modo de gerir o bem comum e estabelecendo a 

legitimidade e consolidação do projeto de governo.  

 

 

 

 

* 

*     * 

  



116 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ADORNO, Theodor Ludwig Wiesengrund; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos 

filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 

AGUIAR, Elaine Augusto de. Planejamento ambiental como instrumento à prevenção de doenças infecto-contagiosas 

e parasitárias: estudo de caso: Paulínia. 1995. 144 F. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Engenharia Civil, 

Universidade Estadual de Campinas, SP. 

AKTOUF, Omar. A Administração entre tradição e a renovação. São Paulo: Atlas. 1996. 

ALIER, Joan Martinez. O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de valoração. Tradução de 

Mauricio Waldman. São Paulo: Contexto, 2007. 

ALLEN. Robert Pescott. World Conservation Strategy – Living Resource Conservation for Sustainable Development. 

Gland: IUCN (UNEP/WWF). 1980. 

ALMEIDA, Miguel Ozório de; BECKERMAN, Wilfred; SACHS, Ignacy; COREA, Gamani. Report on Development 

and Environment (Relatório Founex). International Conciliation nº 586. Washinton: Carnegie Endowment for 

International Peace. 1972. 

ALONSO, Ângela; COSTA, Valeriano. Por uma sociologia dos conflitos ambientais no Brasil. 2006. Disponível em 

http://www.centrodametropole.org.br/pdf/Angela.pdf. 

American Planning Association – APA. Planning and Urban Design Standards. Hoboken: John Wiley and Sons, Inc. 

2006. 

AMORIM FILHO, Oswaldo; SERRA, Rodrigo Valente. Evolução e perspectivas do papel das cidades édias no 

planejamento urbano e regional. In: ANDRADE, Thompson Almeida; SERRA, Rodrigo. (Orgs.). Cidades médias 

brasileiras. Rio de Janeiro: IPEA, 2001. p. 1-34 

ARISTÓTELES. The Organon, or Logical Treatises of Aristotle. Tradução literal, notas, exemplos silogísticos, 

análises e introdução de Octavius Freire Owen. 2 Volumes. Londres: Henry George Bohn. 1853. 

ARAÚJO Filho, Valdemar de. Antecedentes político-institucionais: A Questão Metropolitana no Brasil. In: 

CARDOSO, Elizabeth Dezouzart; ZVEIBIL, Victor  Zular  (orgs). Gestão Metropolitana: experiências e 

Perspectivas. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, 1996, p. 49-70. 

BACON, Francis. The physical and metaphysical works of Lord Bacon – Including the Advancement os Learning and 

Novum Organon. [Edição de Joseh Devey.] Londres: George Bell and Sons. 1904.  

BANCO MUNDIAL. Fourth Annual Report – To the board of Governors – 1948-1949. Washington: BIRD, 

1949. Fac-Símile disponível em <http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/ 

2000/02/28/000178830_98101911112815/Rendered/PDF/multi_page.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 2012 

_____________ .  Sixth Annual Report  – To the board of Governors – 1950-1951. Washington: BIRD, 1951. Fac-

Símile disponível em: <http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/12/02/ 

000178830_98101911112713/Rendered/PDF/multi_page.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 2012. 

_____________ .  The basis of a development program for Colombia. Washington: BIRD, 1949. Vol. 1 – Summary. 

Fac-Símile disponível em: <http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/ 

2002/03/15/000094946_02030604013448/Rendered/PDF/multi0page.pdf>; Vol. 2 – Comprehensive report. Fac-

Símile disponível em: <http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/03/15/ 

000094946_02030604Rendered/PDF/multi0page.pdf>; Vol. 3 – Appendix. Fac-Símile disponível em: <http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/03/15/000094946_02030604013550/Render

ed/PDF/multi0page.pdf>. Acessados em 28 de novembro de 2012. 

BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz; BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. Presença dos Estados Unidos no Brasil. 



117 
 

Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1998. 

BARRETT, Susan M. Implementation studies: Time for a revival? Personal reflection of 20 years of implementation 

studies. Public Administration. Vol. 82, nº 2. 2004, p. 249-262. 

BARTMANN, Mercilda; TÚLIO, Ruth; KRAUSER, Lucia Toyoshima. Administração na saúde e na 

enfermagem. Rio de Janeiro: Senac, 2006. 

BATISTA FILHO, João.  O Projeto CURA no Parque Guanabara: uma política-programa de renovação urbana em 

Londrina.  1985. 303 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1985. 

BECKER, Bertha Koiffmann. Crescimento Econômico e Estrutura Espacial do Brasil. Revista Brasileira de 

Geografia, Rio de Janeiro, v. 34, n. 4, p. 101-116, outubro/dezembro,1972.  

BERTALANFFY, Ludwig von. The history and development of general system theory. In: 
TASCHDJIAN, Edgar (ed.). Perspectives on general system theory by Ludwig von Bertalanffy. Nova Iorque: 
George Braziller. 1975, p. 149-169. 

BIELSA, Rafael. Ciencia de la administración. Obras editadas por la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales 
y Políticas, Universidad nacional del litoral. Serie 1, v. 1. Rosario: Universidad Nacional del Litoral. 1937. 

_____________ . Derecho Administrativo: Legislación Administrativa Argentina. Tomo I – Principios generales. 

Funciones y poderes. Actos administrativos. Jurisdicción. Lo contenciosoadministrativo.  Buenos Aires: La Ley. 6ª 

edición. 1964. 

BODIN, Jean. Les six livres de la République. Un abrégé du texte de l'édition de Paris de 1583. Paris: Librairie 

Générale Française, 1993 

BORGES, Maria Angélica; MELLO, Cristina Helena P. de; GALVANI, Claudemir; GOMES, Waldir Pereira. 

Memória do Departamento de Economia: a fala de alguns de seus chefes. São Paulo: Educ. 1998.  

BOVAIRD, Tony; LÖFFLER, Elke. Emerging Trends in Public Management and Governance, Bristol Business 

School – BBS Teaching & Research Review, nº 5. Bristol: University of the West of England. Inverno/2001.  

BRACKE, Maud. Which Socialism? Whose Détente?- West European Communism and the Czechoslovak crisis of 

1968.  Budapeste: Central Europeam University Press. 2007. 

BRASIL. Comissão Nacional de Planejamento e Normas Geográfico-Cartográficas CONPLAN-GE. Resolução 

n° 1, de 08 de maio de 1968. Dá Redação Final ao Ato que aprova a nova Divisão Regional do Brasil para fins 

estatísticos e didáticos. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, n. 211, ano 

28, julho/agosto 1969. p. 119.  

BRASIL. Conselho Nacional de Geografia. Resolução nº 143, de 13 de julho de 1945. Estabelece a divisão regional 

do país, mediante agrupamento dos municípios brasileiros, e dá providências para generalização do seu uso. Boletim 

Geográfico, Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, v. 7, n. 74, maio 1949. p. 211-215.  

BRASIL. Decretos, Leis, etc. Lei de 1º de outubro de 1828. Dá nova forma às Câmaras Municipais, marca suas 

atribuições, e o processo para a sua eleição, e dos Juízes de Paz. Rio de Janeiro: Coleção de Leis do Império do 

Brasil – 1828. Vol. 2. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/ LEIS/LIM/LIM-1-10-1828.htm>. 

Acessado em 23 de abril de 2013. 

BRASIL. Decretos, Leis, etc. Lei nº 8.031, de 12 de Abril de 1990. Cria o Programa Nacional de Desestatização, e 

dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União - Seção 1 - 13/4/1990, p. 7103. 

BRASIL. Decretos, Leis, etc. Medida Provisória nº 155, de 15 de Março de 1990. Cria o Programa Nacional de 

Desestatização e da Outras Providencias. Brasília: Diário Oficial da União - Seção 1 - 16/3/1990, p. 5535.  

BRASIL. Leis Decretos, etc. Lei Ordinária nº 7486, de 06 de junho de 1986. Aprova as Diretrizes do Primeiro Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND) da Nova Republica, para o Período de 1986 a 1989, e dá outras providências. 

Brasília: Diário Oficial da União - Seção 1 – 12 de junho de 1986, p. 8473. 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Anexo da Lei nº 6151/1974. II Plano Nacional de Desenvolvimento. Fac-Símile 



118 
 

disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/anexo/ANL6151-74.PDF>. Consultado em: 

28 de agosto de 2012. 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Ato Complementar nº 43, de 29 de Janeiro de 1969. [sem ementa] Brasilia, Diário 

Oficial da União de 30 de janeiro de 1969, página 1057 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Ato Complementar nº 76 de 21 de outubro de 1969. Dá nova redação aos artigos 1º, 7º, 

8º e 10 do Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969, que dispõe sobre Planos Nacionais de Desenvolvimento 

e o Orçamento Plurianual de Investimentos. Diário Oficial da União, Brasília, 21 de outubro de 1969, p. 8930. 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Ato institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. [sem ementa]. Diário Oficial da 

União, Brasília, 13 de dezembro de 1968, p. 10801. 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. 

Diário do Congresso Nacional, Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1891, p. 523. 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Diário 

Oficial, Rio de Janeiro, 16 de julho de 1934, p. 1 (anexo). 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. 

Diário Oficial, Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1937, p. 22359 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro  1946. 

Diário Oficial, Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1946, p. 13059 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967. Diário Oficial 

da União, Brasília, 24 de janeiro de 1967, p. 953. 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial 

da União, Brasília, 05 de outubro de 1988, p. 1 (anexo). 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto n° 50.488, de 25 de abril de 1961. Cria o Conselho Nacional de Planejamento 

de Habitação Popular, e dá outras providências.  Diário Oficial da União, Brasília, 25 de abril de 1961, p. 3843.  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto n° 59.917, de 30 de dezembro de 1966. Regulamenta o SERFHAU - Serviço 

Federal e Habitação e Urbanismo, estabelece suas finalidades e o modo de operação, cria o Fundo de Financiamento 

de Planos de Desenvolvimento Local Integrado,  e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de 

janeiro de 1967, p. 310.  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto nº 283, de 4 de dezembro de 1961. Dispõe sobre o Serviço Nacional dos 

Municípios (SENAM), criado pelo Decreto 50.334, de 11 de março de 1961, sua transferência para o Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 5 de dezembro de 1961, p. 

10703.  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto nº 50.334, de 11 de março de 1961. Institui, no Gabinete Civil da Presidência 

da Republica, o Serviço Nacional dos Municípios (SENAM), e dá outras providencias.  Diário Oficial da União, 

Brasília, 11 de março de 1961, p. 2345.  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto nº 66.882, de 16 de julho de 1970. Dispõe sobre a competência e a organização 

do Ministério do Interior, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de julho de 1970, p.  5324.  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto nº 67.647, de 23 de novembro de 1970. Estabelece nova divisão regional do 

Brasil para fins estatísticos. Diário Oficial da União, Brasília, 24 de novembro de 1970, p. 9987. 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto nº 74.156, de 6 de junho de 1974. Cria a Comissão Nacional de Regiões 

Metropolitanas e Política Urbana – CNPU e dá outras providências. Diário Oficial da União, 7 de junho de 1974, p. 

6.527 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto-Lei n° 200, de 25 de feveriro de 1967. Dispõe sobre a organização da 

administração federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências. Diário Oficial da 

União (Suplementar), Brasília, 27 de fevereiro de 1967, p. 4.  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto-Lei nº 14, de 25 de Novembro de 1937. Institue o Conselho Técnico de 



119 
 

Economia e Finanças, no Ministério da Fazenda, e dá outras providências. Rio de Janeiro. Diário Oficial da 

União - Seção 1 - 30/11/1937, p. 23594  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto-Lei nº 579, de 30 de Julho de 1938. Organiza o Departamento 

Administrativo do Serviço Público, reorganiza as Comissões de Eficiência dos Ministérios e dá outras 

providências. Rio de Janeiro: Diário Oficial da União - Seção 1 - 30/7/1938, p. 15168. 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto-Lei nº 74.156, de 1974. Cria a Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e 

Politica Urbana – CNPU e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 7 de junho de 1974, p. 6527.  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto-Lei nº 9.218, de  1º de maio de 1946. Autoriza a instituição da “Fundação da 

Casa Popular”. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 4 de maio de 1946, p. 6774.  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Decreto-Lei nº 9.777, de 6 de setembro de 1946. Estabelece bases financeiras para a 

fundação da casa popular e da outras providencias. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1946, 

p. 12995.  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Lei Complementar nº 14, de 8 de junho de 1973. Estabelece as Regiões Metropolitanas 

de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza (Constituição Federal - 

1969). Diário Oficial da União, Brasília, 11 de junho de 1973, p. 5585   

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964. Institui a correção monetária nos contratos 

imobiliários de interesse social, o sistema financeiro para aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional da 

Habitação (BNH), e sociedades de credito imobiliário, as letras imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e 

Urbanismo, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 11 de novembro de 1964, p. 8089.  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Lei Ordinária nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 

Nacional e Institui Normas Gerais de Direito Tributário Aplicáveis a União, Estados e Municípios. Diário Oficial da 

União, Brasília, 27 de outubro de 1966, p. 12452. 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Lei Ordinária nº 6.151, de 4 de dezembro de 1974. Dispõe sobre o Segundo Plano Nacional 

de Desenvolvimento (PND), para o período de 1975 a 1979.  Diário Oficial da União, Brasília, 6 de dezembro de 1974, p. 

13869.  

BRASIL. Leis, decretos, etc. Resolução da Assembléia Nacional Constituinte nº 2, de 25 de março de 1987. 

Dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte. Brasília: Diário da Assembléia 

Nacional Constituinte, 25 de março de 1987, p. 871 

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Resolução RC nº 11-67 do Conselho de Administração do Banco Nacional da 

Habitação, de 6 de abril de 1967. [sem ementa]. Diário Oficial, Brasília, 13 de junho de 1967, p. 6340.  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Resolução RC nº 40-69 do Conselho de Administração do Banco Nacional da 

Habitação, de 30 de dezembro de 1969. Aprova o Regimento Interno do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo – 

SERFHAU. Diário Oficial, Brasília, 25 de março de 1970, p. 706.  

BRASIL. Leis, Decretos, etc. Lei nº 284, de 28 de Outubro de 1936. Reajusta os quadros e os vencimentos do 

funccionalismo publico civil da União e estabelece diversas providencias. Rio de Janeiro: Diário Oficial da União - 

Seção 1 - Suplemento - 30/10/1936, p. 01. 

BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Projeto Radambrasil – Grupo de Estudos Integrados, coordenado 

por Teresa Cardoso da Silva. Proposta metodológica para estudos integrados do potencial geoambiental em escalas 

de semidetalhe. Brasília: Ministério das Minas e Energia, 1984. 16 p.  

BRASIL. Ministério do Interior. Portaria nº 214, de 11 de junho de 1969.  [sem ementa]. Diário Oficial da União, 

Brasília, 18 de junho de 1969, p. 5185.  

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21 Brasileira: ações prioritárias. Brasília: Ministério do Meio 

Ambiente, 2002. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21 Brasileira: resultado da consulta nacional. Brasília: Ministério 

do Meio Ambiente, 2002. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Cidades sustentáveis: subsídios à elaboração da agenda 21 brasileira. 



120 
 

Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2000. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Construindo a agenda 21 local. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 

2003. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Maria do Carmo de Lima Bezerra, Márcia Maria Facchina e Otto Ribas. 

(Org.) Agenda 21 Brasileira: resultado da consulta nacional. Brasília: Ministério do Meio Ambiente / Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2002. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental. Departamento 

de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental. Agenda 21. 2002. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/sitio/ 

index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18>. Acessado em 27 de outubro de 2009. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Assuntos Estratégicos  da Presidência da República – SAE/PR 

Detalhamento da Metodologia para Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico pelos Estados da Amazônia 

Legal. Responsáveis Técnicos Drª Bertha Koiffmann Becker, Dr. Cláudio Antônio Gonçalves Egler. Laboratório de 

Gestão do Território da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1997. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável. Passo a passo 

da agenda 21 local. Brasília : Ministério do Meio Ambiente, 2005. 54 p. : il. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável. Programa 

zoneamento ecológico-econômico: diretrizes metodológicas para o zoneamento ecológico-econômico do Brasil. 

Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2001. 110 p. 

BRASIL. Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. Divisão do Brasil em microrregiões homogêneas 1968. Rio de Janeiro: IBGE, 1970. 567p. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. Tendências Demográficas: Uma análise da população com base nos resultados dos Censos Demográficos 

1940 e 2000.  Estudos e Pesquisas - Informação Demográfica e Socioeconômica nº 20. Rio de Janeiro: IBGE. 2007. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Resolução do Presidente nº 1/2005 – Altera a caracterização do Sistema Geodésico Brasileiro. Disponível em: 

<ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/projeto_mudanca_referencial_geodesico/legislacao/rpr_01_25fev2

005.pdf>. Acessado em 10 de junho de 2012. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Departamento de Geografia – DEGEO. Regiões de Influência das Cidades – 2007. 2011. Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/regic.shtm>. Acessado em: 10 de julho de 2012. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Departamento de Geografia – DEGEO. Divisão do Brasil em regiões funcionais urbanas. Rio de Janeiro: IBGE. 

1972[1966]   

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Departamento de Geografia – DEGEO. Divisão Regional. 2011. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/ 

geociencias/geografia/default_div_int.shtm>. Acessado em: 10 de dez. de 2012 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Diretoria de Pesquisas. Departamento de População e Indicadores Sociais. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – 

2000. Rio de Janeiro: IBGE. 2002. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ 

perfilmunic/default.shtm >. Acessado em 30 de maio de 2012. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Associativismo, Representação de Interesses e Intermediação Política, representação de interesses e intermediação 

política. Suplemento da Pesquisa Mensal de Emprego (suppme). Abril/1996. Análise de Resultados. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/suppme/analiseresultados1.



121 
 

shtm> Acessado em: 10 de junho de 2013. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Perfil dos Municípios Brasileiros 2009. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ 

perfilmunic/2009/default.shtm>. Acessado em 13 de maio de 2012. 

BRASIL. Senado Federal. Agenda 21: Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Brasília: Senado Federal, 2001. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Resolução nº 79, de 18 de abril de 1969. Disciplina a movimentação, 

aplicação e comprovação dos recursos aos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de abril de 1969, p. 3357.  

BRESSER-PEREIRA, Luis Carlos. Burocracia pública e reforma gerencial. Revista do Serviço Público, Revista do 

Serviço Público. Edição Especial. Brasília: Escola Nacional de Administração Pública – ENAP.   Edição 

comemorativa dos 70 anos da Revista do Serviço Público. 2007, p. 29-48. 

_____________ .  Da Administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço Público. Vol. 47, nº 1, 

jan./abr. Brasília: Escola Nacional de Administração Pública – ENAP.  Janeiro-Abril., 1996, p. 04-40. 

_____________ .  Reflexões sobre a reforma gerencial brasileira de 1995. Revista do Serviço Público. Vol. 50, nº 4. 

Brasília: Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. Outubro-Dezembro,1999, p. 5-30 . 

_____________ .  Reforma do Estado para a Cidadania: A reforma gerencial brasileira na perspectiva internacional. 

São Paulo: Editora 34; Brasília: Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. 1ª ed., 1998; 1ª reimpressão, 

2002. 

_____________ .  Desenvolvimento e crise no Brasil: História, economia e política de Getúlio Vargas a Lula. São 

Paulo: Editora 34. 2003. 

BRONOWSKI, Jacob; MAZLISH, Bruce. The Western intellectual tradition – From Leonardo to Hegel. 

Harmondsworth: Penguin Books. 1963 

BYRON, Stephen. Plato’s resolution of the nomos-physis antithesis. Tese submetida à Faculdade de Estudos 

Graduados e Pesquisa do Departamento de Filosofia da Universidade McGill, Montreal-Canadá para obtenção do 

título de Mater of Arts. Agosto de 1984. 84 p. 

CAMPOS, Roberto de Oliveira. A lanterna na popa: Memórias. Rio de Janeiro: Topbooks. 1994. 

_____________ .  Política econômica e mitos políticos. Rio de Janeiro: APEC Editora S.A., 1965. 

CARDOZO, Soraia Aparecida. Continuidades e descontinuidades na articulação do espaço econômico nacional – 

1930 aos anos 90: uma análise a partir das políticas tributária, monetária e de desenvolvi-mento regional. 

Campinas: Dissertação de Mestrado, Instituto de Economia, Unicamp. 2004 

CARVALHO, Kildare Gonçalves de. Direito constitucional – Teoria do Estado e da Constituição 

Direito Constitucional Positivo. 14a Edição – Revista, atualizada e ampliada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 

CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Edição revisada, acompanhada de um posfácio (1975). Tradução de 
Arlete Caetano. Coleção Pensamento Crítico – nº 48. São Paulo: Editora Paz e Terra. 4ª ed. 1ª reimpressão. 2011. 

_____________ . The Information Age: Economy, Society, and Culture. Volume I – The Rise of the Network 

Society. Chichester: Willey-Blackwell. 2ª ed. 2010a. 

_____________ .  The Information Age: Economy, Society, and Culture. Volume II – The Power of Identity. 

Chichester: Willey-Blackwell. 2ª ed. 2010b. 

_____________ .  The Information Age: Economy, Society, and Culture. Volume III – End of Millennium. 

Chichester: Willey-Blackwell. 2ª ed. 2010c. 

_____________ .  Hacia el Estado-red? Globalización económica e instituciones políticas en la era de la 

información. Trabalho presentado no Seminário “Sociedade e Reforma do Estado”, organizado pelo Ministério 

de Administração Federal e Reforma do Estado, Republica Federativa do Brasil. São Paulo, 26-28 março,1998. 



122 
 

16 p. Disponível em: <http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/mm1129.pdf >. Acessado em 10 de março de 2013.  

CASTELLS, Manuel, BORJA, Jordi. As Cidades como Atores Políticos. Novos Estudos. São Paulo: Centro 

Brasileiro de Análise e Planejamento – CEBRAP. n.º 45, julho, 1996. P. 152-166.  

CASTORIADIS, Cornelius. Philosophy, Politics, Autonomy: Essays in Political Philosophy. Nova Iorque: Oxford 
University Press. 1ª ed. 1991. 

_____________ . Stopper la montée de l’insignifiance. In: Le Monde Diplomatique, nº 533. Agosto, 1998, pp. 22-23. 

Disponível em <http://www.monde-diplomatique.fr/1998/08/CASTORIADIS/10826 >. Acessado em 23 de junho de 

2012.  

_____________ . The Rising Tide of Insignificancy (The Big Sleep). Postscript on Insignificancy, including More 

Interviews and Discussions on the Rising Tide of Insignificancy, followed by Five Dialogues, Four Portraits and Two 

Book Reviews. Translated from the French and edited anonymously as a public service. Electronic publication date: 

March 2011. Disponível em: <http://www.notbored.org/RTI.pdf>. Acessado em 13 de junho de 2012. 

CASTRO, Antônio Barros de. A Economia Brasileira em Marcha Forçada. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1985. 

CATAIA, Mário Antônio. A geopolítica das fronteiras internas na constituição do território: o caso da criação de 

novos municípios na região Centro-Oeste do Brasil durante o Regime Militar. Scripta Nova – Revista electrónica de 

geografía y ciencias sociales.Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2006, vol. X, núm. 218 (22). 

Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-22.htm>. Acessado em 06 de junho de 2012. 

CAULLIRAUX, Heitor M.; YUKI, Mauro. Gestão pública e reforma administrativa: conceitos e casos: a experiência 

de Florianópolis. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004.  

Centre for educational research and innovation – CIRE. [APOSTEL, Leo; BERGER, Guy; BRIGGS, Asa; 

MICHAUD, Guy. (Eds.)]. Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities. Paris: OECD 

Publications. 1972.  

Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires – CIRET. Carta da Transdiciplinaridade. 

Disponível em: http://ciret-transdisciplinarity.org/chart.php#pt. Acessado em: 12 de fevereiro de 2013. 

Centro de Estudos em Administração Pública e Governo – CEAPG da Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – FGV. Desenvolvimento Local com Equidade em Municípios de Pequeno 

Porte Populacional – Como utilizar a Plataforma Básica. São Paulo: Dedone Editora, 2010. 

CERQUEIRA, Fábio Vergara. As origens do Direito Ocidental na Pólis Grega. In: Revista Justiça & História. 
Volume 2, n.º 3. Mar. 2011. Porto Alegre: Memorial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Disponível 
em <http://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_ judiciario/memorial_judiciario 
_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1676-5834/v2n3/doc/04-Fabio.PDF>. Acesso em: 30 de abril 2012. 

CHANG, Mark. Paradoxes in Scientific Inference. Boca Raton: CRC Press. 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: Campus. 6ª ed. 2000. 

CHOAY, Françoise. O Urbanismo. São Paulo: Editora Perspectiva. 3ª ed. 1992. 

CHORNY, Adolfo Horácio. El enfoque estratégico para el desarrollo de recursos humanos. Educación Médica y 

Salud. Vol. 24, nº 1. Janeiro-Março. Washington: Pan American Health Organization . 1990.  p. 27-51. 

CHURCHMAN, Charles West. Introdução à Teoria dos Sistemas. Petrópolis: Editora Vozes, 2ª ed. 1972 

CITADINI, Antônio Roque. Municípios inviáveis e controle do déficit público. Diário Comércio e Indústria, São 

Paulo, p. 4, 24/25 de novembro de 1998. 

Clube de Roma (1970). The Club of Rome Project on the Predicament of the Mankind. Fac-simile em inglês 

disponível em: <http://sunsite.utk.edu/FINS/loversofdemocracy/Predicament.PTI.pdf>. Acessado em 12 de 

junho de 2011. 

Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional – CNPDS. Agenda 21 brasileira: 

ações prioritárias. 2ª ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. 



123 
 

Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD. Nosso Futuro Comum. Rio de Janeiro: 

Editora da Fundação Getúlio Vargas. 2ª ed. 1991 

COMTE, Auguste. The Positive Philosophy of Auguste Comte. Traduzida e condensada em três volumes por Harriet 

Martineu. Vol. 1. Londres: George Bell & Sons. 1896. 

Congresso Internacional de Arquitetura Moderna – CIAM. Carta de Atenas. 1933. São Paulo: Centro de Pesquisas e 

Estudos Urbanos – CPEU da Faculdade de Arquitetura e Urbano – FAU da Universidade de São Paulo – USP, 1973. 

Conselho Interamericano Econômico e Social – CIES. The Charter of Punta del Este. Establishing an Alliance for 

Progress Within the Framework of Operation Pan America. 17 de Agosto de 1961. New Haven: Yale Law School 

(The Avalon Project – Documents in Law, History and Diplomacy). Disponível em: http://avalon.law.yale.edu/20th_ 

century/intam16.asp. Acessado em 10 de março de 2013. 

CONSTANT DE REBECQUE, Henri-Benjamin. Da liberdade dos antigos compara à dos modernos. Tradução de 

Loura Silveira. In: Revista filosofia política. nº 02. 1985, p. 09-25. 

CORRÊA, Sandra Rafaela Magalhães. Patrimônio e Planejamento: o Plano de Reconstrução das Cidades Históricas 

(PCH) no Planejamento Governamental Brasileiro e o Desenvolvimento Urbano e Regional (1973-1979). Revista 

Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. v. 11, n. 2. Niterói: Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR. 2010. Disponível em: <http://www.anpur.org.br/revista/ 

rbeur/index.php/shcu/article/view/1327/1301>. Acessado em: 10 de setembro de 2012. 

COSTA, Wanderley Messias da. Centralização e gestão democrática do território: uma oposição? In: BECKER, 

Bertha Koiffmann, MIRANDA, Mariana, BARTHOLO JR., Roberto dos Santos, EGLER, Cláudio Antônio 

Gonçalves (ed.). Tecnologia e gestão do território. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ. 1988. 

DALY, Herman Edward; FARLEY, Joshua. Ecological economics: principles and applications. Washington: Island 

Press. 2ª ed. 2010. 

DAVIS, Keith. Comportamento humano no trabalho. São Paulo: Pioneira, 1992. 

DCÁK, Csaba; SCHIFFER Sueli Ramos (Orgs.). O Processo de Urbanização no Brasil. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo. 1ª ed. 1ª reimpressão. 2004. 

DELGADO, Nelson Giordano. A agricultura nos planos de desenvolvimento do governo federal: do Plano Trienal ao 

III PND. In: BENETTI, Maria Domingues; FRANZ Telmo Rudi (Org.). Desenvolvimento e crise do cooperativismo 

empresarial do Rio Grande do Sul, 1957-1984. 1ª ed. Porto Alegre: Fundação de Economia e Estatística – FEE. 1985, 

p. 35-101. 

DEMING, William Edwards. Lecture to Japonese Top Management. 1950. Transcrição em japonês traduzida para o 
inglês por: Jonh S. Dowd.  Disponível em: < http://deming.ces.clemson.edu/pub/den/deming_1950.htm >. Acessado 
em: 20 de setembro de 2012. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

DINIZ, Clélio Campolina; CROCCO, Marco. Bases teóricas e instrumentais da econômica regional e urbana e sua 

aplicabilidade ao Brasil, uma breve reflexão. In: DINIZ, Clélio Campolina; CROCCO, Marco (Orgs.). Economia 

Regional e Urbana – Contribuições Teóricas Recentes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006 

DOOYERWEERD, Herman. A new critique of theoretical thought. Volume I – The necessary 

presuppositions of Philosophy. Traduzido para o Inglês por David H. Freeman e William S. Young. Ontário: Paideia 

Press. 1984. 

DUMOUCHEL, J. Robert. Dictionary of development terminology : the technical language of builders, lenders, 

architects and planners. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1975. 

EUSEPI, Giuseppe; WAGNER, Richard E. Polycentric Polity: Genuine vs. Spurious Federalism. Review of Law and 

Economics, Forthcoming; George Mason University Working Paper in Economics nº 10-15. 13.abr.2010. Disponível 

em: <http://ssrn.com/abstract=1589182>. Acessado em: 10 de fevereiro de 2013. 

EWALT, Jo Ann G. Theories of Governance and New Public Management: links to understanding welfare 



124 
 

policy implementation. Artigo apresentado na Annual Conference of the American Society for Public 

Administration, Newark, Nova Jersei, 12 de março de 2001. Disponível em: <http://unpan1.un.org/intradoc/ 

groups/public/documents/aspa/unpan000563.pdf>. Acessado em 15 de novembro de 2012. 

FAORO, Raymundo. A aventura liberal numa ordem patrimonialista. Revista da USP. São Paulo: Universidade de 

São Paulo, nº 17, março/maio de 1993, p. 14-29. 

_____________ .  Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3ª ed. rev. São Paulo: Globo, 2001. 

FARIA, José Carlos Administração: teorias e aplicações. São Paulo: Pioneira Thomson. 2002. 

FARRET, Ricardo Libanez. O Estado, a questão territorial e as bases da implantação de Brasília. In: PAVIANI, 

Aldo (Org) Brasília, Ideologia e Realidade – Espaço Urbano em Questão. São Paulo, Projeto/CNPq. 1985. pp. 17-

26. 

FAYOL, Jules Henri. Administração Industrial e Geral. São Paulo: Editora Atlas. 10ª ed. 4ª tiragem. 1990. 

_____________ .  Principles generaux d’administration. In: WREN, Daniel A.; BEDEIAN, Arthur G.; BREEZE, 

John D. The foundations of Henri Fayol’s administrative theory. Management Decision. Vol. 40, nº 9. 2002, p. 

906-918. 

FERLIE, Ewan; PETTIGREW, Andrew; ASHBURNER, Lynn; FITZGERALD, Louise. The New Public 

Management in Action. Nova Iorque: Oxford University Press. 1996.  

FERREIRA, João Sette Whitaker. Cidades para poucos ou para todos? Impasses da democratização das cidades no 

Brasil e os riscos de um urbanismo às avessas. In: OLIVEIRA, Francisco de; BRAGA, Ruy; RIZEK, Cibele (orgs.). 

Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da servidão financeira. São Paulo: Boitempo, 2010. p.185-

214. 

FIGUEIREDO, José Anastácio de. Synopsis Chronologica de Subsidios ainda os mais Raros para a Historia e Estudo 

Critico da Legislação Portugueza (Tomo I – Desde 1143 até 1549; Tomo II – Desde 1550 até 1603). Lisboa: 

Academia Real das Sciencias de Lisboa. 1790.  

FILLA, Marisol Jesus; BATTINI, Odária. Cidadania e participação popular. Serviço Social em Revista (Publicação 

do Departamento de Serviço Social. Centro de Estudos Sociais Aplicados) p. 12-24, Vol 1. Nº 2, Ed. UEL set. 1993. 

FILMER, Robert. Partriarcha – or the Natural Power of Kings. Indianápolis: The Online Library of Liberty [Londres: 

Richard Chiswell]. 2011 [1680]. E-book disponível em: <http://files.libertyfund.org/files/221/Filmer_0140_EBk 

_v6.0.pdf>. Acessado em 09 de abril de 2013. 

FRIEDMANN, John R.P.  Locational aspects of economic development. Land Economics, Vol. 32 nº 3 Agosto. 1956. 

p 213-227.  Wisconsin: University of Wisconsin Press. http://www.jstor.org/stable/3159465  

FRIEDMANN, John R.P. The Concept of a Planning Region. Wisconsin: University of Wisconsin Press. Land 

Economics, Vol. 32, nº 1. Feb. 1956, p 1-13.  

FRIEDMANN, John. The prospecto of the cities. Minneapolis: University of Minesota Press. 2002.  

FURTADO, Celso. O Brasil do Século XX. Entrevista concedida ao Presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes. In: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Estatísticas do Século XX. Rio de Janeiro: IBGE. 2006. p. 11-24. 

GALEANO, Eduardo Hughes. Las palabras andantes. Madrid: Siglo XXI de España Editores S/A. 2006. 

GOLD, John R. Creating the Charter of Athens: CIAM and the Functional City, 1933-43. The Town Planning 

Review. Published by: Liverpool University Press. Vol. 69, nº. 3 (Jul./ 1998), p. 225-247. 

GOHN, Maria da Glória Marcondes. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania dos 

brasileiros. São Paulo: Edições Loyola. 3ª ed. 2003. 

GOMES, Gustavo Maia; MAC DOWELL, Maria Cristina. Descentralização política, federalismo fiscal e criação 

de municípios: o que é mau para o econômico nem sempre é bom para o social. [Texto para Discussão nº 706]. 

Brasília: Ipea, fev. 2000. 



125 
 

GRAZIA, Grazia de. Reforma urbana e estatuto da cidade. In: RIBEIRO, Luiz César de Queiroz; CARDOSO, 

Adauto Lúcio (Org.). Reforma urbana e gestão democrática: promessas e desafios do Estatuto da Cidade. Rio 

de Janeiro: Revan, 2003. p. 53-69. 

GROS, Denise. Os industriais gaúchos e o estado no pós-64. Ensaios FEE – Fundação de Economia e Estatística, 

Porto Alegre, Vol. 6, n 2. p.141-169, 1985. 

GUGLIELMI, Pascoal Mario Costa. Habitação, Ordem e Progresso: A Política Habitacional Brasileira, a 

legitimação do regime e a acumulação capitalista. Dissertação. Mestrado em Administração e Planejamento 

Urbano. São Paulo: Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV. 1985. pdf Orientador Pedro Roberto 

Jacobi. Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/ 10438/10097/1198602103>. Acessado 

em 30 de maio de 2012. 

HANSEN, William F. Ariadne’s Thread – A guide to international tales found in classical literature. Nova Iorque: 

Cornell University Press. 2002. 

HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna – Uma Pesquisa sobre as Origens da Mudança Cultural. Tradução 

de Adail Ubirajara Sobral Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola. 16ª ed. 2007. 

HAYEK, Friedrich August. The Use of Knowledge in Society. In: The Freeman - Ideas on Liberty. Nova Iorque: 

The foundation for economic education. Maio.1961, p. 44-53. 

HERMANN, Jennifer. Reforma, Endividamento Externo e o "Milagre" Econômico (1964-1973). In 

GIAMBIAGI, Fábio; VILLELA, André; CASTRO, Lavínia Barros de; HERMANN, Jennifer. (Org.). Economia 

Brasileira Contemporânea (1945-2004). 10ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 69-92. 

HOBES, Thomas. Leviatã - ou matéria, forma e poder de uma república eclesiástica e civil. Trad. João Paulo  

Monteiro,  Maria  Beatriz  Nizza  da  Silva,  Claudia  Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

HORKHEIMER, Max. The state of contemporary social Philosophy and the tasks of an Institute of Social 

Research. Traduzido para o Inglês por Peter Wagner. In: BRONNER, Stephen Eric; KELLNER, Douglas MacKay 

(eds). Critical Theory and Society: A Reader. Londres: Routledge, Chapman & Hall. 1989, p. 25-36. 

HUMBOLDT, Alexander von; BONPLAND, Aimé. Essay on the Geography of Plants. Com edição e 
introdução de Stephen T. Jackson. Traduzido para o inglês por Sylvie Romanowski. Chicago: The University of 
Chicago Press, 2009. 

IANNI, Octávio. Estado e planejamento econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 4ª ed., 1986. 

Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC. Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los 

Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático. Genebra: IPCC. 2.008 

Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC. Climate Change 2007: The Physical Science Basis – Summary 

for Policymakers. Genebra: IPCC. 2.007 

JAEGER, Werner. Paidéia – A Formação do Homem Grego. 1ª ed. 2ª Tiragem. São Paulo: Martins Fontes.2003. 

JANTSCH, Erich. Towards Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Education and Innovation. In: CIRE 

[APOSTEL, Leo; BERGER, Guy; BRIGGS, Asa; MICHAUD, Guy (Eds.)]. Interdisciplinarity: Problems of 

Teaching and Research in Universities. Paris: OECD Publishing. 1972. p. 97-120. 

JONES, Harry. Taking responsibility for complexity: How implementation can achieve results in the face of 
complex problems. [Working Paper # 330 – Results of ODI research presented in preliminary form for discussion 
and critical comment]. Londres: Overseas Development Institute – ODI. 2011. 

KANT, Immanuel. Opus Postumum. Edição, introdução e notas de Eckart Förster. Tradução para o Inglês por 
Eckart Förster e Michacl Rosen. Cambridge: Cambridge University Press. 2ª Reimpressão. 1998.  

KEINERT, Tânia Margarete Mezzomo. Administração Pública no Brasil: crises e Mudanças de paradigmas. São 

Paulo: Annablume: Fapesb, 2000.  



126 
 

KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. São Paulo: Atlas. 1ª Edição. 14ª Tiragem. 

1982.  

KLEIN, Julie Thompson. Interdisciplinarity: History, Theory and Practice. Detroit: Wayne State University 

Press. 1990.  

LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo – O Brasil e as três conferências ambientais 

das Nações Unidas. Brasília: Instituto Rio Branco/Fundação Alexandre de Gusmão. 2006. 

LANDES, David Saul. The Unbound Prometheus: Technical Change and Industrial Development in Western 

Europe from 1750 to Present. Nova Iorque: Cambridge University Press. 2003 

LAPLACE. Pierre Simon de. Essai philosophique sur les probabilités. Paris: Bachelier Imprimeur-Librarie. 6ª 

ed. 1840 

LE PRESTRE, Philippe. Ecopolítica Internacional. Tradução de Jacob Gorender. São Paulo: Editora SENAC. 

2000. 

LE CORBUSIER [JEANNERET-GRIS, Charles-Édouard]. The Athens Charter. Com introdução de Jean Giraudoux e 

novo prefácio de Josep Lluis Sert. Traduzido para o inglês por Anthony Eardley. Nova Iorque: Grossman 

Publishers. 1973. 

LEITE, Kelen Christina. Economia de comunhão: A construção da reciprocidade nas relações entre Capital, 

Trabalho e Estado. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2007 

LAMPARELLI, Celso Monteiro. Louis-Joseph Lebret e a pesquisa urbano-regional no Brasil: Crônicas tardias ou 

histórias prematuras. In: PADILHA, Nuno (org.). Cidade e Urbanismo: história, teorias e práticas. Salvador: 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU da Universidade Federal da Bahia – UFBA. 1998, p. 281-298. 

LEME, Maria Cristina da Silva; LAMPARELLI, Celso Monteiro. A politização do urbanismo no Brasil: a vertente 

católica. In: Anais do IV Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano 

e Regional – ENanpur. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. Vol. II, n.º 9. 2001, p. 

675-687. 

LESSA, Carlos. A Estratégia do Desenvolvimento 1974-76: sonho ou fracasso. Rio de Janeiro, Tese apresentada à 

Faculdade de Economia e Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro para concurso de professor titular 

em 1978. 

LINNÆUS, CARL NILSSON. L’Équilibre de la Nature. Traduzido para o francês por Bernard Jasmin. Com 

introdução e notas de Camille Limoges. Paris: Librarie Philosophique J. Vrin. 1972. 

LINNÉR, Björn-Ola; SELIN, Henrik. The Cocoyoc Declaration – How It All Began: Global Efforts on Sustainable 

Development from Stockholm to Rio. In: KALLHAUGE, Angela Churie; CORELL, Elisabeht; SJÖSTEDT Gunnar. 

Furthering Consensus: Meeting the Challenges of Sustainable Development Beyond 2002. Sheffield: GreenLeaf 

Publishing. 2005. 

LIRA, Luis. Revalorización de la planificación del desarrollo. Serie Gestión Pública, n. 59. Santiago de Chile: 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES. Agosto, 2006. 

LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de Direito Urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar. 1997.   

LOBO. Rogério Leite. Federalismo Fiscal Brasileiro: Discriminação de Rendas Tributárias e Centralidade 

Normativa. Rio de Janeiro: Lumens Júris. 2006. 

MAGALHÃES, João Carlos. Emancipação político-administrativa de municípios no Brasil. In: XAVIER, Alexandre 

Yawata; ALBUQUERQUE, Carlos Wagner; MOTA, José Aroudo; PIANCASTELLI, Marcelo (Orgs.). Dinâmica dos 

municípios. Rio de Janeiro: IPEA. 2007. p. 13-52. 

_____________ .  O Pacto Federal. In MAGALHÃES, José Luiz Quadros (Coord.). Pacto Federativo. Belo 

Horizonte: Mandamentos. 2000. 

MAGNAGO, Angélica Alves. A divisão regional brasileira – uma revisão bibliográfica. In: Revista 



127 
 

Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 57, no 4, p. 65-92, outubro-dezembro 1995  

MALAGUTI, Manoel Luiz; CARCANHOLO, Reinaldo; CARCANHOLO, Marcelo Dias. Neoliberalismo: 

a tragédia do nosso tempo. 2ª ed. São Paulo: Cortez Editora. 2000.  

MALBERG, Raymond Carré de. Contribution à la Théorie générale de l'État (Spécialement d'après les 

données fournies par le Droit constitutionnel français). Tome Primier. Paris: Librairie de la Société du 

Recueil Sirey. 1920. 

MARCARINI, José Pedro. A política econômica do governo Médici: 1970-1973. In: Nova Economia. Belo Horizonte. 

15 (3) setembro-dezembro. 2005 p. 53-92 

MARICATO, Ermínia. As idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias. In: ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; 

MARICATO. Ermínia (Org.). A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes. 2000. p. 

121-192. 

MARQUES, Marcelo. Administração Pública: uma abordagem prática. Rio de Janeiro: Ferreira, 2008. 

MATA-MACHADO, Bernardo Novais da. Participação política e conselhos de cultura: Uma proposta. In: 

FARIA, Hamilton; MOREIRA, Altair José; VERSOLATO, Fernanda (Org.). Você quer um bom 

Conselho? Conselhos municipais de cultura e cidadania cultural. São Paulo: Instituto Pólis, 2005. 

MATTOS, Carlos A. Notas sobre o Planejamento Regional em Escala Nacional. In: SCHWARTZMAN. J. (org.). 

Economia Regional, textos escolhidos. Belo Horizonte: CEDEPLAR / CETREDE-MINTER. 1974, p. 435-461. 

MATUS ROMO, Carlos Tulio. Adiós Señor Presidente. Santiago: LOM Ediciones. 1ª ed. 1988. 

_____________ . Estrategy Plan. Ciudad de Mexico: Siglo XXI Editores S/A. 5ª ed., 1984.  

_____________ . Política y Plan. 2a ed., Caracas, Publicaciones de Iveplan, 1982.  

_____________ . Política, planificación y gobierno. Cuadernos de Economía. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. vol. 14, nº 23. 2ª Semestre de 1995, p. 231-259. 

_____________ . Estratégias políticas: Chimpanzé, Maquiavel e Gandhi. São Paulo: Edições Fundap, 1996. 

 _____________ .  Política, planejamento e governo. Brasília: Editora IPEA, Vol. I e II. 1993. 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da escola cientifica à competitividade na 

economia globalizada. 2 ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

MAYO, Elton. The social problems of an industrial civilization. Boston: Harvard University. 1945. 

MEADOWS, Dennis L.; MEADOWS, Donella H; RANDERS, Jørgen; BEHRENS III, William W. Limites do 

crescimento. São Paulo: Editora Perspectiva, 1973. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 5ª ed. atualizada. 1985. 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2004. 

MELLO, Diogo Lordello de. Desenvolvimento Histórico do Govêrno Local no Brasil. In: JAMELSON, Samuel Haig. 

Administração Municipal. Série Textos Selecionados de Administração Pública. Volume X. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas – FGV. 1ª ed. 1965. 

MELO, Marcus André Barreto Campelo de. Municipalismo, nation-building e a modernização do Estado no Brasil. In: 

SENRA, Nelson de Castro. O IBGE na história do municiplaismo e sua situação nos municípios. O pensamento de 

Teixeira de Freias e Rafael Xavier. Documentos para disseminação – Memória Insitucional 13. Rio de Janeiro: IBGE. 

2008. p. 49-66. 

MENEZES, Paulo Dimas Rocha de. A oportunidade da água. In: HISSA, Cássio Eduardo Viana (org.) Saberes 

ambientais: desafios para o conhecimento disciplinar.  Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 

MICHELS, Robert. Sociologia dos partidos políticos. Tradução de Arthur Claudon. Coleção Pensamento Político,  nº 

53. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 1982. 



128 
 

MODESTO, Hélio, MELLO, Diogo Lordello de. Mentalidade de Planejamento no Brasil. In. Instituto Brasileiro de 

Planejamento Urbano – IBAM. Leituras de Planejamento Urbano. Rio de Janeiro: Biblioteca de Administração 

Municipal – IBAM. 1965, p. 47-61. 

MOORE JR., Barrington. As origens sociais da ditadura e da democracia: senhores e camponeses na construção do 

mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes. 1975. 

MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 

MOTTA, Paulo Roberto. Dificuldades e possibilidades da administração pública nos últimos 70 anos. Revista 

do Serviço Público, Brasília, ed. Especial, 2007. 

MÜLLER, Geraldo (Org.). Jogo Social e Governo. São Paulo: FUNDAP/EGAP, 1999a. 

_____________ .  Sociologia. Rio Claro: IGCE, 1999b.  

_____________ .  Sociologia: Governar e Planejar. Teoria de governo e fundamentos teóricos de métodos de 

governo. Rio Claro: IGCE, 1998. 

NIKOS, Michalopoulos. Trends of Administrative Reform in Europe: towards administrative convergence? 

International Public Management Review – IPMR. Vol. 2, nº 2, 2001 p. 39-53.  

OLIVEIRA, Antonia Teresinha de. Políticas públicas e atividade administrativa. São Paulo: Fiúza Editores, 

2005. 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Agricultura Brasileira: Transformações recentes. In: ROSS, Jurandyr L. Sanches 

(org.) Geografia do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 5ª ed. 2005. p. 465-534 

OLIVEIRA, Clarice Gomes de. O servidor público brasileiro: uma tipologia da burocracia. Revista do Serviço 

Público, Brasília, n.58, v. 3, p.269-302, jul./set. 2007.  

OLIVEIRA, Fernando Andrade de. Conceituação do Direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio 

de Janeiro, vol. 120, p.14, 1975. 

Organization for Economic Cooperation and Development – OECD. Core set of indicators for environmental 

performance reviews: a synthesis report by the Group on the State of the Environment. Environmental Monographes, 

Paris, n. 83, 39, p. 1993. 

Organização das Nações Unidas – ONU. Resolução nº 42/187 de 1987. Fac-simile em inglês disponível em: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/514/19/img/nr051419.pdf. Acessado em 16 de junho de 

2011. 

_____________ .   Resolução nº 44/228 [sem ementa] Fac-simile em inglês disponível em: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/549/87/img/nr054987.pdf. Acessado em 17 de junho de 2011. 

_____________ .   Resolução nº 47/191 [sem ementa] Fac-simile em inglês disponível em: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/025/58/img/nr002558.pdf. Acessado em 17 de junho de 2011. 

_____________ .  Resolução nº 2581 (XXIV). Fac-simile em espanhol disponível em: <http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/333/27/img/nr033327.pdf>. Acessado em 12 de junho de 2011. 

_____________ . Resolução nº 2849 (XXVI). Fac-simile em inglês disponível em: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/243/58/img/nr024358.pdf.  Acessada em 12 de junho de 2011 

_____________ . Resolução n.º 38/161. Fac-simile em espanhol disponível em: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/452/73/img/nr045273.pdf . Acessado em 16 de junho de 2011.  

_____________ . Resolução nº 42/186 de 1987. Fac-simile em inglês disponível em: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/514/18/img/nr051418.pdf. Acessado em 16 de junho de 2011.  

_____________ .  Resolução nº 2398 (XXIII). Fac-simile em espanhol disponível em: <http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/592/83/img/nr059283.pdf.>. Acessada em 12 de junho de 2011. 

Organização dos Estados Americanos – OEA. Act of Bogota. Recommending Measures for Social Improvement 



129 
 

and Economic Development within the Framework of Operation Pan America. Adotada em 13 de Setembro de 

1960 e aprovada em Resolução de 11 de Outubro de 1960. New Haven: Yale Law School (The Avalon Project – 

Documents in Law, History and Diplomacy). Disponível em: <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/ intam08.asp>. 

Acessado em 10 de março de 2013. 

OSTROM, Elinor. The Danger of Self-Evident Truths. PS: Political Science and Politics, Vol. 33, nº 1. (Mar.2000), 

p. 33-44. 

OSTROM, Vincent Alfred; OSTROM, Elinor. Rethinking Institutional Analysis: Interviews with Vincent and 

Elinor Ostrom. Entrevistas concedidas a Paul Dragos Aligica. Mercatus Center da George Mason University.  

7.nov.2003. 

OSTWALD, Martin. Nomos and the beginnings of the Athenian democracy. Westport: Greenwood Press. 

1979. 

PEDRO, Antônio; CÁCERES, Florival. História Geral – Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e 

Idade Contemporânea. São Paulo: Editora Moderna. 2ª ed. 1988. 

PEREZ, Marcos Augusto. A administração pública democrática: institutos de participação popular na administração 

pública. Belo Horizonte: Fórum. 2004. 

PERLOFF. Harvey S. Características principais do planejamento regional. In SCHWARTZMAN. J. (org.). 

Economia Regional, textos escolhidos. Belo Horizonte: CEDEPLAR / CETREDE - MINTER. 1974. p. 415-434. 

PFEIFER, Peter. O Quadro Lógico: um método para planejar e gerenciar mudanças. Brasília: ENAP. Revista do 

Serviço Público/Fundação Escola Nacional de Administração Pública. Ano 51, nº 1. Jan-Mar/2000, p. 81-122. 

PIAGET, Jean William Fritz. The epistemology of interdisciplinary relationships. In: CIRE [APOSTEL, Leo; 

BERGER, Guy; BRIGGS, Asa; MICHAUD, Guy. (Eds.)] Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in 

Universities. Paris: OECD Publishing. 1972. p.127-140. 

PLOTKE, David. Representation is democracy. Constellations, vol. 4, nº  1. 1997. p. 19-34. 

POLLITT, Christopher; VAN THIEL, Sandra; HOMBURG, Vincent (eds). The New Public Management in Europe: 

Adaptation and Alternatives. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2007. 

___________ . The New Public Management in Europe. Revista Management Oline REview. Out./2007b. Londres: 

ESCP-EAP European School of Management. Disponível em <http://www.morexpertise.com>. Acessado em: 21 de 

junho de 2012. 

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Alvará de 26 de agosto de 1605 [Faculta à Câmara de Lisboa a imposição de Penas 

aos Transgressores das Posturas]. In: SILVA, José Justino de Andrade e. Collecção Chronologica da Legislação 

Portugueza – Compilada e Annotada (1603-1612). Lisboa: Imprensa de J. J. A. Silva. 1854,  p. 138-139.  

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Alvará de 30 de julho de 1591. Regimento da Meza de Vereação. In: 

SOUSA, José Roberto Monteiro de Campos Coelho e. Systema, ou Collecção dos Regimentos Reaes. Lisboa: 

Oficina de Francisco Borges de Sousa. 1783. Tomo IV, p. 124-136.  

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Alvará de 5 de janeiro de 1785. [Proibindo as Fábricas e Manufacturas no Brasil] In: 

SILVA, Antonio Delgado da. Collecção da legislação portugueza – Desde a ultima compilação das Ordenações – 

Legislação de 1775 a 1790. Lisboa: Typografia Maigrense.  1828, p. 370-371.  

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Alvará de 5 de setembro de 1671 Regimento da Camara desta Cidade de Lisboa. In: 

SOUSA, José Roberto Monteiro de Campos Coelho e. Systema, ou Collecção dos Regimentos Reaes. Lisboa: Oficina 

de Francisco Borges de Sousa. 1783. Tomo IV, p. 140-154.  

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Carta Régia de 28 de fevereiro de 1808. Abre os portos do Brazil ao 

commercio directo estrangeiro com excepção dos generos estancados. In: Colecção das Leis do Brazil de 

1808. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 1891, p. 1-2. 

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Codigo Phillippino de 5 de junho de 1595. Ordenações e Leis do Reino de Portugal 

Recompiladas por Mandado D’el-Rey D. Philippe I. Addicionada com diversas notas philologicas, históricas e 



130 
 

exegéticas [...] por CANDIDO MENDES DE ALMEIDA. Rio de Janeiro: Typographia do Instituto Philomathico. 14ª ed. 

(segundo a 1ª de 1603 e a 9ª de Coimbra de 1821). 1870. 

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Provisão de 10 de outubro de 1592. [Pela qual se determina a maneira porque devem 

servir seus cargos os Procuradores da Cidade]. In: SOUSA, José Roberto Monteiro de Campos Coelho e. Systema, ou 

Collecção dos Regimentos Reaes. Lisboa: Oficina de Francisco Borges de Sousa. 1783. Tomo IV, p. 136-139.  

PRADO JR. Caio. Evolução Política do Brasil – Colônia e Império. São Paulo: Editora Brasiliense. 16ª ed. 1988.   

PUTNAM, Robert David. Comunidade e Democracia: A experiência da Itália Moderna. Rio de Janeiro: Editora 

Fundação Getúlio Vargas, 1996.  

RAMALHO, Wanderley. Questões epistemológicas. In: GARCIA, Fernando Coutinho; HONÓRIO, Luiz Carlos 

(Org.). Administração, metodologia, organizações e estratégia. 2ª ed. Curitiba: Juruá. 2007. 

RAMALINGAM, Ben; JONES, Harry. Exploring the Science of Complexity: Ideas and Implications for Development 

and Humanitarian Work. [Working Paper # 285 – Results of ODI research presented in preliminary form for 

discussion and critical comment]. Londres: Overseas Development Institute – ODI. 2008. 

_____________ . Strategic Futures Planning: A Guide for Public Sector Organisations. Londres: Ark Group 

Publishing. 2007. 

RIBEIRO JR, Amaury. A privataria tucana. Coleção História Agora. Vol. 5. São Paulo: Geração Editorial. 2011. 

RIVERA, Francisco Javier Uribe. Argumentación y construcción de validez en la Planificación 

Estratégica-Situacional de Matus. Cadernos de Saúde Pública. Vol. 27, nº 9. Rio de Janeiro: Fundação 

Oswaldo Cruz. Setembro/2011, p. 1847-1858 

RIZZO, Paulo M. B. Do urbanismo ao planejamento urbano. Utopia e Ideologia. Caso de Florianópolis, 1950 a 

1990. 1993. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

ROUBAN, Luc. The administrative modernisation policy in France. in KICKERT Walter Julius Michael. (ed.). 

Public Management and Administrative Reform in Western Europe. European Group of Public Administration. 

Cheltenham: Edgar Elgar Pub, 1998, p. 141–156.  

ROUSSEAU, Jean-Jacques. A origem da desigualdade entre os homens. Tradução de Ciro Mioranza. Coleção 

Grandes Obras do Pensamento Universal. Vol. 7. São Paulo: Escala. 2ª ed. 2007. 

ROZICKI, Cristiane. Do Estado absoluto ao atual. Disponível em: Acesso em: 09 Mai. 2009.  

RUSCHEL, Rogério. Os 6 pecados do ‘greenwashing’. In: Revista Business do bem. Ano III. Nº 8. p. 14-15. São 

Paulo: Rushel & Associados Marketing Ecológico. 2010. 

SACHS, Ignacy. A Crise faz bem ao planeta. Entrevista concedida ao jornal Estado de Minas em 11 de novembro de 

2008. Disponível em: <www.uai.com.br/UAI/html/sessao_4/2008/11/09/em_noticia_print,id_sessao=4&id_noticia= 

87169/em_noticia_print.shtml>. Acessado em 22 de outubro de 2012. 

_____________ .  Por entre correntezas da História. Entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo em 4 de 

abril de 2.009. Disponível em:  http://www.estadao.com.br/suplementos/not_sup350143,0.htm  

_____________ . A crise: janela de oportunidade para os países tropicais? Artigo Publicado na edição brasileira do 

jornal Le Mond Diplomatic em 25 de janeiro de 2009. Disponível em: <http://diplo.uol.com.br/2009-01,a2762>. 

Consultado em 10 de abril de 2011. 

_____________ . A terceria margem: Em busca do desenvolvimento. Traduzido por Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: 

Companhia das Letras. 2009. 

_____________ . Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Organização Paula Yone Stroh. 3ª. Edição. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2002.  

_____________ . Environnement, développement, marché: pour une économie anthropologique. Entrevista 

concedida a J. Weber para a Natures Sciences Sociétés, n.º 2 (3). pp. 258-265. 1994. 



131 
 

_____________ . Estratégias de transição para o século XX. São Paulo: Studio Nobel/Fundap, 1993. 

_____________ . O Brasil pode se tornar a primeira biocivilização da história. Entrevista concedida ao jornal 

O Estado de São Paulo, 14/3/2.007. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/arquivo/vidae/2007/not20070 

314p2894.htm>. 2.007a. 

_____________ . Rumo à Ecossocioeconomia. Teoria e Prática do Desenvolvimento. São Paulo: Cortez Editora, 

2.007. 

SANDRONI, Paulo (org.). Novíssimo dicionário de Economia. São Paulo: Editora Best Seller. 1ª ed. 1999. 

SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo - Edusp. 5ª edição. 1ª 

reimpressão. 2008. 

_____________ .  O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel. 1996 

SCARLATO, Francisco Capuano. População e Urbanização Brasileira. In: ROSS, Jurandyr L. Sanches (org.) 

Geografia do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 2005. 5ª ed. p. 381-464 

SCHACHTER, Hindy Lauer. Frederick Taylor and the public administration community: A reevaluation. Albany: 

State University of New York Press. 1989. 

SERRA, José. Ciclos e Mudanças Estruturais na Economia Brasileira de Após-Guerra: A Crise Recente. Revista de 

Economia Política, São Paulo, v. 2 n 3, p. 111-135, jul.-set. 1982. 

SHEWART, Walter Andrew. Economic Quality Control of Manufactured Product. Bell System Technical Journal. 

Vol. IX, nº 2. Abril/1930, pp 364-389  

_____________ .  Quality Control Charts. Bell System Technical Journal. Vol. V, nº 4. Outubro/1926, pp 593-603. 

_____________ .  Quality Control. Bell System Technical Journal. Vol. VI, nº 4. Outubro/1927, pp 722-735. 

_____________ .  Nature and Origin of Standards of Quality. Bell System Technical Journal. Vol. XXXVII, nº 1. 
Abril/1958. pp 1-22.  

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Atualizações de Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de Janeiro: 

Editora Forense. 26ª ed. 2ª tiragem. 2005. 

SILVA, João dos Santos Vila da; SANTOS, Rozely Ferreira dos. Zoneamento para planejamento ambiental: 

vantagens e restrições de métodos e técnicas. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 21, n. 2, p.221-263, 

maio/ago. 2004 

SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores. 6ª ed. 2010. 

SILVA, Marina. [sem título] Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 02.jan.2003. Discurso de Posse.  Disponível 

em: <http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/030106/discurso_de_posse-meio_ambiente.doc>. Acessado em: 10 de 

outubro de 2012. 

_____________ . [sem título] Brasília: I Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), 28.nov.2003. Discurso 

de Abertura. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_cnma/_arquivos/discurso_marina_abertura.pdf>. 

Acessado em: 10 de outubro de 2012. 

SILVA, Paulo Bernardo; AMARAL, Helena Kerr. Perspectivas da gestão pública no Brasil 

contemporâneo. Revista do Serviço Público, Brasília, ed. Especial, 2007. 

SILVA, Solange Teles da. Zoneamento ambiental, instrumento de gestão integrada do meio ambiente. In: ROCHA, 

João Carlos de Carvalho; HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras; GAZETTA. Ubiratan (orgs). Política 

nacional de meio ambiente. 25 anos da Lei nº 6.936/81. Belo Horizonte: Editora Del Rey. 2007. p.  151-173 

SOARES, José Luís. Dicionário etimológico e circunstanciado de biologia. São Paulo: Scipione, 1993 

SOUZA, Celina. Gobiernos Locales en el Brasil: Experiencias y dilemas de la democracia participativa. In: Rodolfo 

Mariani (Coord.) Democracia/Estado/Ciudadanía: Hacia un Estado de y para la Democracia en América Latina. 

Lima: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo–PNUD. 2008, p. 153-178. 



132 
 

SOUZA, Herbert José de. Globalização, a nova dogmática. São Paulo: O Estado de São Paulo, 6 jul. 1996, 

p. 2. 

SOUZA, Maria Adélia Aparecida de. O II PND e a política urbana brasileira: Uma contradição evidente. In: DCÁK, 

Csaba; SCHIFFER Sueli Ramos (orgs.). O Processo de Urbanização no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade 

de São Paulo. 1ª ed. 1ª reimpressão. 2004, p. 111-144. 

STEINER, Niklaus. International migration and citizenship today. Londres/Nova Iorque: Routledge. 1ª ed. 2009. 

STONER, James Arthur Finch; FREEMAN R. Edward. Administração. Rio de Janeiro: LTC Editora. 5ª ed., 1999. 

SUGUIO, Kenitiro; MOLION, Luiz Carlos Baldicero; GOMIDE, Fernando de Mello; CONTI, José Bueno; 

OLIVEIRA, José Carlos Parente de; VECCHIA, Francisco Arthur Silva; FELÍCIO, Ricardo Augusto; 

MACHADO, Antônio Jaschke; CASTRO, João Wagner Alencar Castro; POLIVANOV, Helena; BAPTISTA, 

Gustavo Macedo de Mello; SOARES, Paulo Cesar; SANTOS FILHO, Gildo Magalhães dos; BRANCO, Paulo 

Cesar Martins Pereira de Azevedo; ONÇA, Daniela de Souza; OLIVEIRA, Marcos José de; LINO, Geraldo Luís 

Saraiva; RAMOS, Maria Angélica Barreto. Mudanças climáticas: hora de se recobrar o bom senso – Carta aberta 

à presidenta Dilma Rousseff. Disponível em: <http://www.abequa.org.br/inc/carta_dilma.pdf>. Acessado em 20 de 

setembro de 2012. 

ULTRAMARI. Clovis. O fim das utopias urbanas. São Paulo: Studio Nobel. 2005.  

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO. Final Report – Intergovernmental 

conference of experts on the scientific basis for rational use and conservation of the resources of the biosphere. 

Paris: UNESCO. 1969. Disponível em <http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000172/017269eb.pdf>. Acessado 

em 12 de junho de 2011. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO.  Resolución 2.23. In: Actas 

de la Conferencia General. 14ª reunión – 1966. Paris: UNESCO. 1967. p. 47. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114048s.pdf >. Acessado em: 12 de junho de 2011 

United Nations Environment Programme – UNEP. Climate Change Science Compendium 2009. Disponível em: 

http://www.unep.org/compendium2009/. Acessado em: 12 de junho de 2011. 

_____________ .  Universal Ownership - Why environmental externalities matter to institutional investors – 

Outubro/2010. Disponível em: <www.unpri.org/files/6728_ES_report_ environmental_externalities.pdf>. Acessado 

em: 22 de outubro de 2012. 

TAYLOR, Frederick Winslow. Principles of Scientific Management. Nova Iorque: Harper & Brothers Publishers. 

1919. 

_____________ .  Shop Management. Nova Iorque: Harper & Brothers Publishers. 1911. 

VIEIRA, Rejane Esther. Administração Pública Democrática no Brasil. Disponível em: <http://www.webartigos.com/ 

artigos/administracao-publica-democratica-no-brasil/14358>. Acesso em: 11 de Mar. 2009. 

VILLAÇA. Flávio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano. In: DEÁK, Csaba; SCHIFFER, 

Sueli Ramos (Org.). O processo de urbanização no Brasil. São Paulo: Edusp: Fupam. 2004. p. 169-244. 

VILLORIA, Manuel. Ética postconvencional e instituciones en el servicio público. Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas – REIS. Nº 117. 2007, p. 109-140. 

VIZIOLI, Simone Helena Tanouc. Planejamento Urbano no Brasil: A experiência do SERFHAU enquanto órgão 

federal de planejamento integrado ao desenvolvimento municipal. São Paulo. 1998. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16131/tdc-l603201 l-101000/fr.php.> Acesso em 25 de março de 

2012. 

WEBER, Maximilian Karl Emil. Economy and Society – An outline of interpretive Sociology. Los Angeles: 

University of California Press. 1978. 

WHITE JR. Lynn Townsend. The Historical Roots of our Ecologic Crisis. Revista Science. Vol 155 nº 3767. 



133 
 

Washington: American Association for the Advancement of Science. 10 de março de 1967. pp 1203-1207. 

WILLIAM , Safire. No Uncertain Terms: More Writing from the Popular ‘On Language’ Column in The New York 

Times Magazine. Nova Iorque: Simon & Schuster. 2004.  

WREN, Daniel A. Henri Fayol: Learning from Experience. Journal of Management History. Vol. 1, nº 3.  1995, p. 5-

12. 

_____________ . Henri Fayol as Strategist: A Nineteenth Century Corporate Turnaround. Management Decision, 

Vol. 39, nº 6. 2001, p. 475 -487. 

 

 




