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POLÍTICA PARA MELHORAR 
A VIDA DAS PESSOAS

Viver a política de maneira ativa e vibrante é interagir com o mundo 
à nossa volta, com as pessoas; é compreender melhor os sistemas que 
organizam a vida em sociedade. O Instituto Teotônio Vilela – Seção São 
Paulo sempre trabalhou na educação política do cidadão, acreditando 
que este é o caminho que facilita à comunidade e ao governo encontrar 
juntos soluções para os problemas.

Nesse momento tão crucial para a política do país, é fundamental 
escolher caminhos que tornarão realidade a sociedade sonhada por to-
dos. 

Vamos juntos trilhar essa trajetória, difundindo os ideais da social-
-democracia, a ética, justiça social, sempre abordando esses temas com 
lisura, embasamento teórico e prático, trazendo para o contexto atual 
esses estudos e debates que permearão o nosso dia a dia de trabalho e   
servindo de estímulo para a vida pessoal.

Contamos que este material seja um aliado na nossa luta diária para 
difundir as mais elevadas e legítimas noções de política e para enfrentar 
os desafios que inevitavelmente surgem em nossa caminhada.

                                    Um forte abraço,

      Antonio Carlos Mendes Thame
      Presidente do ITV – Seção São Paulo
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O Instituto Teotônio Vilela - Seção São Paulo tem por finalidade:

• Promover estudos, pesquisas e análises nas áreas política, econômica e social, sobre 
a realidae paulista, brasileira e internacional;

• Ministrar educação e formação política aos simpatizantes, filiados e candidatos do 
PSDB, através de cursos regulares, ciclo de estudos e debates, seminários e outras 
atividades culturais e educativas;

• Organizar e editar livros, revistas, periódicos e publicações;

• Prestar serviços técnicos ou de consultoria e assessoria ao PSDB.



8



9

Módulo I:
Os Valores do PSDB (Eduardo Graeff) ---------------------------------------- p. 11

Módulo II:
Ética, Democracia e Governo Municipal (Eduardo Graeff) ------------- p. 17

Módulo III:
Justiça Social (Bruno Caetano) ------------------------------------------------- p. 23

Módulo IV:
Desenvolvimento Econômico Local e Planejamento Estratégico 
Municipal (Luiz Paulo Vellozo Lucas) ------------------------------------------ p.51

Módulo V: 
Cidades Sustentáveis (Bruno Covas) ------------------------------------------ p. 65

Módulo VI:
Política: O que é, para que serve e como funciona (J. Augusto Guilhón) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- p. 77

Módulo VII:
Marketing Político (João Miras) ------------------------------------------------- p. 101

Módulo VIII:
Legislação Eleitoral (Milton Terra) --------------------------------------------- p. 111

Módulo IX:
O jeito Tucano de governar as cidades (Marcos Campagnone) ----- p. 129

Sumário



10



11

MÓDULO I

Os Valores 
do PSDB

Texto: Eduardo Graeff
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Os valores fundamentais do PSDB estão no nome do partido. É fá-
cil lembrar deles vendo a sigla PSDB.

“P” de partido, participação política
“S” de justiça social
“D” de democracia

“B” de Brasil, desenvolvimento

O que define o PSDB é o modo como entendemos e praticamos 
esses valores. Vamos refletir sobre eles - não exatamente na ordem em 
que aparecem na sigla. E vamos discutir como o nosso entendimento 
deles nos diferencia de outros partidos.

DEMOCRACIA

Os fundadores do PSDB vieram da luta contra a ditadura militar. 
Estiveram na linha de frente das diretas-já, da eleição de Tancredo, da 
Constituinte. Eram social-democratas, socialistas, democratas cristãos,  
liberais. Mas todos tinham o mesmo compromisso com a manutenção e 
fortalecimento da democracia.

Os valores fundamentais da democracia - liberdade, representação 
popular, transparência - estão no DNA do PSDB. Por isso o PSDB se 
preocupa com o aperfeiçoamento das instituições democráticas. Nasceu 
parlamentarista e discute o voto distrital como eixo de uma reforma po-
lítica para valer.

Os Valores do PSDB
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BRASIL

O PSDB foi fundado num momento em que a democracia recém-
-conquistada não conseguia lidar com os problemas econômicos e so-
ciais do Brasil: inflação, recessão, desemprego, violência, miséria, de-
sigualdade. Muitos diziam - alguns ainda pensam - que “não há clima” 
para a democracia no Brasil. 

O PSDB veio para provar que a democracia pode ser, sim, um ca-
minho para o desenvolvimento e social. Fomos os primeiros a entender 
que, para se desenvolver, o Brasil não podia se fechar para o mundo. 

Tínhamos de achar meios de integrar o Brasil 
ao mundo globalizado, sem abrir mão da sua soberania.

(Mário Covas - O Choque do Capitalismo) 

As reformas promovidas pelo PSDB controlaram a inflação e per-
mitiram ao Brasil voltar a crescer de maneira sustentada, contínua. E 
fizeram tudo isso se arranhar o estado de direito e o processo democrá-
tico.

O PT se diz “socialista” e “nacionalista” e acusa o 
PSDB de “neoliberal” e “entreguista”. 

Como o PT se posicionou no passado e como 
se atua hoje em relação à democracia?

Tem compromisso firme com a liberdade?
Preocupa-se com o aperfeiçoamento 

das instituições democráticas?
Ou só usa a democracia para 
conquistar e manter o poder?
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JUSTIÇA SOCIAL

Graças às reformas promovidas pelo PSDB, o Brasil não só voltou 
a crescer. Tem crescido distribuindo renda, ao  contrário do que aconte-
ceu no passado.

O PSDB defende um modelo de desenvolvimento que, além de dis-
tribuir renda, distribua bem-estar por meio de saúde, educação, segu-
rança, infraestrutura de boa qualidade para todos.

Por isso o PSDB se preocupa com a boa gestão do setor público: 
transparência, controle de gastos, objetivos e metas claras, avaliação, 
estímulos ao bom desempenho dos servidores. Bom governo, para nós, 
não é o que gasta mais, mas o que faz mais com os mesmos recursos.

O PT diz que defende os funcionários públicos e 
acusa o PSDB de “desmantelar o estado”. 

É verdade?
Estado grande quer dizer estado forte?

Como conciliar as demandas legítimas dos 
funcionários públicos com o interesse público?

Quais são as diferenças reais entre o PT e o PSDB 
quanto ao papel do estado e à defesa

 dos interesses nacionais? 

O PSDB tem motivos para se envergonhar
das privatizações?
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PARTICIPAÇÃO

O bom funcionamento da democracia depende da intensidade e 
qualidade da participação dos cidadãos na política. Os partidos não são 
o único canal de participação na política - existem as múltiplas formas 
de organização da sociedade civil. Mas os partidos são um canal funda-
mental de participação.

Os fundadores do PSDB queriam um partido que fosse mais do que 
um agrupamento de políticos profissionais atrás de cargos e verbas do 
governo. Queriam um partido que tivesse propostas claras para o Brasil 
e fosse coerente na defesa dessas propostas.

E queriam um partido aberto à participação das bases, dos militan-
tes voluntários, dividindo tarefas e responsabilidades com os políticos 
profissionais.

Até que ponto o PSDB conseguiu concretizar 
esse modelo de partido?

Ele tem propostas claras? 

Atua coerentemente com elas?

É aberto à participação dos militantes?

Tem boas relações com setores 
organizados da sociedade?

Pergunta fundamental: 
o PSDB faz frente ao PT em termos de 

organização?
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MÓDULO II

Texto: Eduardo Graeff

Ética, Democracia e
Governo Municipal
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"Democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo".

Franco Montoro usava sempre esta definição. Ela é simples, clara e 
cobre o essencial.

DO povo quer dizer: 
Governo baseado na vontade da maioria, respeitando a minoria, vonta-

de essa livremente expressa nas eleições e outras formas de 
participação política.

PELO povo quer dizer: 
Governo exercido por representantes eleitos do povo, na forma e den-

tro dos limites de leis aprovadas por esses mesmos 
representantes ou diretamente pelo povo.

PARA o povo quer dizer:
Governo comprometido com a defesa dos direitos e a promoção do 

bem-estar de todos os cidadãos, sem discriminar 
nem privilegiar ninguém.

DEMOCRACIA NO MUNDO

A palavra democracia vem da Grécia antiga, mas a ideia moderna 
de democracia é recente. Começou com as revoluções americana e fran-
cesa, no fim do século XVIII.

O sufrágio universal, que faz parte de qualquer definição mínima 
de democracia, data da primeira metade do século XX. De acordo com 
um levantamento da Freedom House, uma ONG inglesa, em 2009 ha-

Ética, Democracia e
Governo Municipal
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via 116 democracias eleitorais no mundo, correspondendo a 60% dos 
países independentes.

Quando pensamos em termos de população, a China, com 1,2 bilhão 
de habitantes, faz a balança pender para o lado das não-democracias.

UM EDIFÍCIO EM CONSTRUÇÃO

Democracia não é um regime pronto e acabado, mas um caminho 
de mudança da sociedade. Na prática, o que existe são sociedades ou 
países em processo de democratização ou desdemocratização.

Praticar democracia é como andar de bicicleta: ou se avança para 
patamares cada vez mais altos de liberdade, representatividade e bem-
-estar social, ou se perde impulso e fica difícil parar de pé.

CHECKLIST DEMOCRÁTICO

Estamos avançando, estagnados ou retrocedendo em matéria de de-
mocracia? Nós, do PSDB, devemos nos fazer sempre esta pergunta. E 
a pergunta vale tanto para o país inteiro como para cada uma de suas 
unidades políticas.
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Eis algumas questões básicas para avaliar como vai a democracia 
no seu município.

1. Eleições limpas

Partimos do princípio que a Justiça Eleitoral faz o papel dela para 
garantir a integridade das urnas e do processo de votação em todos os 
municípios. Mas o jogo eleitoral é realmente disputado? Há municípios 
ou partes de municípios em que o abuso do poder econômico ou políti-
co desequilibra a competição. O papel do PSDB é denunciar esses abu-
sos, mobilizar a sociedade local para resistir a eles e buscar apoio fora, 
quando necessário.

2. Independência e equilíbrio dos poderes

Para que a democracia representativa funcione, o poder Legislativo 
- a Câmara Municipal - deve tanto cooperar quanto fiscalizar o Executi-
vo - o Prefeito. Isso nem sempre acontece. O "mensalão" do Congresso 
Nacional copiou os "mensalinhos" dos quais se tem notícia em muni-
cípios pelo Brasil a fora. Essa é outra distorção do jogo democrático à 
qual o PSDB deve se opor com toda força.

3. Transparência

O Executivo e o Legislativo municipais devem prestar contas ao 
Judiciário e, em última análise, aos cidadãos. É isso que permite que 
os desvios de comportamento dos agentes públicos sejam descobertos, 
processados e punidos. A imprensa é fundamental para isso. A promo-
toria e a policia também. Essas instituições funcionam bem no seu mu-
nicípio? É papel do PSDB apoia-las, quando elas cumprem seu papel, e 
fazer o que for preciso para acorda-las quando elas cochilam.

4. Serviços de qualidade

A qualidade da democracia se mede, em última análise, pela quali-
dade dos serviços que os governos prestam à sociedade. Isso depende, 
em parte, da quantidade de recursos à disposição do governo. Mas de-
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pende também da qualidade da gestão do prefeito e seus secretários, e 
do profissionalismo dos servidores. Lotamento político, empreguismo 
e negligência levam ao desperdício de dinheiro público e a degradação 
dos serviços municipais. O PSDB considera a boa gestão pública uma 
parte fundamental de seu compromisso com a democracia.
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MÓDULO III

Texto: Bruno Caetano

Justiça Social
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Acabar com a miséria e diminuir a desigualdade no Brasil são os 
objetivos que estão no centro do programa do PSDB e 

no coração de seus militantes. 

 A social-democracia é o modelo de governo defendido pelo PSDB. 
Ela se manifesta, na prática, de modo muito simples: com o desenvol-
vimento de políticas públicas capazes de promover justiça social num 
ambiente livre e democrático. Você, que vai ser candidato a prefeito ou 
a vereador em 2012, ou que vai ajudar os nossos candidatos nas próxi-
mas eleições, lembre sempre de ter, na ponta da língua, o nosso ideário. 

 No setor econômico, promover a justiça social significa ampliar as 
riquezas nacionais de uma maneira que diminua cada vez mais a dis-
tância entre ricos e pobres, haja melhor distribuição de renda e o fim da 
miséria. Ou seja, fazer do enriquecimento do Brasil o enriquecimento 
real de todos os brasileiros. 

 Defender a social-democracia é também lutar por geração de em-
pregos e oportunidades iguais para todos. Respeito aos direitos dos tra-
balhadores, desde a entrada no mercado profissional até a aposentadoria. 
Incentivo à livre negociação entre empregador e empregado, liberdade 
de organização e atuação para os sindicatos. Investimento em progra-
mas de capacitação, em formação continuada. Fomentar o empreende-
dorismo e melhorar o ambiente para que os negócios prosperem.

 A justiça social no Brasil pressupõe o entendimento de que este é 
um país que se desenvolveu de modo desigual, com grandes diferenças 
entre as suas regiões. Por isso, o PSDB apoia o planejamento de ações 
locais, de medidas emergenciais nas áreas mais carentes.

Justiça Social
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 Essas providências fazem parte de uma visão de conjunto da so-
ciedade brasileira, buscando melhores condições de vida para a popu-
lação, de modo sustentável, a médio e longo prazo. A política de justiça 
social age no presente, mas atenta ao futuro. Ensino público gratuito 
de qualidade, com valorização do professor, é um dos alicerces dessa 
visão de futuro. Serviços de saúde descentralizados, de fácil acesso, 
com envolvimento das populações locais na execução e fiscalização, 
são outros. Assim como não se pode mais pensar o amanhã sem levar 
em consideração a preservação do meio ambiente e a estrutura urbana 
das cidades, que cresceram sem o devido planejamento e precisam de 
um novo arranjo dos seus espaços. 

 O PSDB entende, enfim, que justiça social é o novo e verdadei-
ro nome daquilo que chamamos de desenvolvimento. Não existem um 
sem o outro. A justiça social é um direito de cada cidadão e, portanto, 
deve ser garantida pelos governos. É ela que assegura a ordem, a con-
vivência harmoniosa entre as pessoas, o ambiente de confiança na de-
mocracia, liberdade de pensamento e expressão, indispensáveis para o 
fortalecimento interno do País e da sua posição de destaque no cenário 
internacional.

Desde a redemocratização de 1985, o povo brasileiro alcançou mui-
tas conquistas. Aprovou sua nova Constituição e encaminhou a orga-
nização da vida política, abrindo sucessivos e importantes canais de 
participação popular. Com o Plano Real, coordenado pelo ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, foi possível controlar a inflação e trans-
formar a economia, melhorando a distribuição de renda e a vida das 
pessoas mais pobres. As reformas da economia inauguraram uma nova 
era; foi implantada a responsabilidade fiscal dos governos, a agricultura 
se tornou mais produtiva e forte, a indústria se mostrou mais eficiente e 
o sistema financeiro, mais consistente e sólido. O PSDB e seus líderes 
foram protagonistas dessas conquistas.

Com o Congresso e a imprensa livres, foi implantado o Sistema 
Único de Saúde (SUS), as crianças tiveram escola plena, a criação do 
sistema de proteção social diminuiu a miséria, o consumo e o crédito 
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popular foram ampliados. Globalizada, a sociedade se abriu, enfrentou 
preconceitos e avançou na qualidade de vida. Olhando para o futuro, 
deu-se mais atenção à defesa do meio ambiente. O Brasil evoluiu po-
sitivamente na economia, na sociedade e na cidadania, galgando seu 
devido lugar na História.

O Plano Real marcou, a partir de 1993, um ponto de inflexão da 
crônica crise econômica e política que ameaçava levar de roldão a de-
mocracia recém-conquistada. A estabilidade econômica significou um 
impulso decisivo para a transformação do Brasil. O País à deriva, com 
economia inflacionária, estagnada, sem credibilidade internacional, 
sem perspectivas de desenvolvimento, tornou-se uma Nação próspera, 
revigorada e com rumo a seguir.

A moeda estável representou uma revolução na economia brasilei-
ra, um passo decisivo no caminho da Justiça Social, acabando com a 
ciranda financeira que esvaziava o bolso dos assalariados. Nas finanças 
públicas operou, a partir de 2000, a lei de responsabilidade fiscal. Rein-
serido no mercado mundial, o Brasil reencontrou suas perspectivas de 
desenvolvimento, melhorando os salários, avançando na distribuição de 
renda e na justiça social. Num País em que crescimento e concentração 
de renda sempre andaram de mãos dadas, a estabilidade da moeda re-
presentou um tiro certo na desigualdade e em sua prima-irmã, a miséria. 
Entretanto, sabemos, ainda há muito por fazer. 

O povo brasileiro aspira a coisas simples e concretas. Quer viver 
numa país mais próspero e decente, respeitado lá fora, justo dentro de 
suas fronteiras. Um país onde não falte a seus filhos condições básicas 
de saúde e educação. Que ofereça oportunidades de trabalho aos jo-
vens. Que permita a seus cidadãos que andem pelas ruas sem medo da 
violência. Um país que vença a desigualdade e respeite as diferenças, 
que proteja os necessitados. Os brasileiros querem progredir, melhorar 
a qualidade de vida, garantir um futuro melhor às gerações seguintes. 
E querem fazê-lo com plena liberdade de escolha e expressão política, 
sem paternalismos nem mandonismos. Querem ser donos do seu desti-
no. E esse desafio se dá, em primeiro lugar, a partir das cidades. 
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O maior obstáculo à construção do país com que sonhamos é a de-
sigualdade. O Brasil não é mais um país subdesenvolvido. É, sim, um 
país injusto. Sua economia se coloca entre as maiores do mundo, com 
pujante agropecuária, indústria de base e de manufaturados, próspero 
comércio. Mas a distribuição da riqueza continua concentrada, separan-
do a imensa massa de pobres de uma elite riquíssima.

Além da garantia dos direitos sociais básicos – como educação, 
saúde, habitação, saneamento, lazer, segurança, previdência social, pro-
teção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados –, uma 
sociedade desenvolvida deve ainda avançar na busca da liberdade. De-
senvolvimento também se mede pela capacidade de as pessoas fazerem 
escolhas livremente, exercendo sua cidadania plena, de forma partici-
pativa e culturalmente saudável.

Reside no estímulo à produção de riquezas o caminho mais rápi-
do, seguro e justo para o desenvolvimento sustentável. Produção gera 
emprego e movimenta renda, principalmente quando originária dos pe-
quenos negócios da economia. Políticas públicas direcionadas ao em-
preendedorismo mostram grande e positivo impacto socioeconômico, 
valorizando a atitude proativa das pessoas, em detrimento da passivida-
de e resignação, própria dos povos dependentes. Uma cidade altiva se 
ergue pelo vigor do dinamismo de seus empreendedores.

Criadas as condições básicas na economia brasileira para o progres-
so material, as políticas de natureza social são fundamentais para atacar 
as disparidades históricas, que provocaram uma insuportável injustiça 
na distribuição de renda das famílias. Somente o crescimento econômi-
co e as forças do mercado, mesmo aliadas ao emprego, não conseguem, 
em nenhuma hipótese, resgatar essa dívida social acumulada há séculos.

As políticas assistenciais são necessárias para proteger e promover 
segmentos sociais historicamente desguarnecidos. Foi este o conceito 
que orientou a grande novidade da política social democrata adotada 
ainda em meados da década de 1990, de forma pioneira por um prefei-
to do PSDB: José Roberto Magalhães Teixeira, que governou a cidade 
paulista de Campinas.  O primeiro programa de transferência de renda 
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do país foi implantado pelo nosso “Grama”, o Programa de Renda Mí-
nima, o qual destinava um complemento em dinheiro à renda de famí-
lias consideradas miseráveis. Para receber o dinheiro, a família inscrita 
no programa deveria residir em Campinas há pelo menos dois anos, 
manter os filhos na escola e com bons resultados nos estudos, receber 
os funcionários da assistência social em suas casas periodicamente e 
freqüentar cursos profissionalizantes, entre outras obrigações. 

Sozinhos, contudo, programas de transferência de renda, não apre-
sentam condições de romper com o perverso ciclo da pobreza no País. 
É imperativo evoluir em sua formulação e agregar às transferências de 
renda novas políticas de cunho emancipatório, capazes de promover o 
desenvolvimento econômico e social de modo sustentável.

EDUCAR PARA CRESCER

Justiça social começa pela educação. Somente o ensino abre as ver-
dadeiras portas da cidadania, criando oportunidades de progresso para 
as pessoas. Educadas no ensino fundamental, as pessoas ganham os 
alicerces para se profissionalizarem, participando do mercado de traba-
lho. A educação abre as portas do emprego, dispensando os favores do 
Estado.

O artigo 6º da CF 1988 diz “São direitos sociais a educação, a saú-
de, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. A atual 
Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) foi sancionada pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso no final de 1996. Baseada no princípio do 
direito universal à educação para todos, a LDB de 1996 trouxe diversas 
mudanças em relação às leis anteriores, como a inclusão da educação 
infantil (creches e pré-escolas) como primeira etapa da educação básica. 

O conceito de educação adotado na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) abrange todos os aspectos do processo de 
formação dos indivíduos: os desenvolvidos na vida familiar, na convi-
vência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
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movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifes-
tações culturais. A mesma lei, assim como a própria Constituição Fede-
ral, estabelece que a educação é dever não só das famílias, mas também 
do Estado, cabendo a este a oferta de educação escolar pública.

Pode ser subdividida em dois níveis, a educação superior e a edu-
cação básica. A finalidade da educação básica, em alinhamento com 
o estabelecido na LDB, é o desenvolvimento do educando, de forma 
que a ele sejam assegurados a formação indispensável ao exercício da 
cidadania e os meios para progressão nos estudos posteriores e no tra-
balho. Para o alcance dessa finalidade, a educação básica é subdividida, 
na LDB, em três etapas: infantil, fundamental e médio. Considera-se 
como educação infantil o período de vida escolar em que se atende, 
pedagogicamente, crianças com idade entre 0 e 5 anos e 11 meses. O 
ensino fundamental, com duração de nove anos e início aos seis anos de 
idade, visa à formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento 
da capacidade de aprender, tendo como meios básicos: o pleno domínio 
da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural 
e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em 
que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilida-
des e a formação de atitudes e valores; e o fortalecimento dos vínculos 
de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca 
em que se assenta a vida social. O ensino médio, com duração mínima 
de três anos, equivale à etapa final da formação básica e objetiva: a con-
solidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; a prepara-
ção básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a no-
vas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimo-
ramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos proces-
sos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina.

Além da subdivisão em etapas, a educação básica contempla algu-
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mas modalidades, que podem perpassar todas as etapas vistas anterior-
mente. São elas: a educação especial, para as pessoas com deficiência, 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino; e a educação de 
jovens e adultos, voltada para a população que não teve acesso ou não 
concluiu o ensino fundamental ou médio na idade própria.

Os Municípios devem focar prioritariamente na educação infantil 
(creche e pré-escola) e no ensino fundamental (inclusive Educação de 
Jovem e Adulto – EJA). A sua atuação somente poderá ser ampliada 
para os demais níveis depois que estiver garantido o acesso universal à 
Educação Infantil e ao Ensino Fundamental.

A Constituição Federal também indica os investimentos mínimos 
que cada esfera deve realizar. Em seu artigo 212, define a estrutura do 
financiamento da educação, determinando a aplicação de percentuais 
mínimos de 18% para a União e 25% para os Estados e Municípios, da 
receita proveniente de impostos na manutenção e desenvolvimento do 
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ensino; bem como estabelece critérios para efeito de cálculo dos per-
centuais e de verificação de sua destinação; elege o ensino obrigatório 
como área prioritária de atendimento; determina o custeio de atividades 
de apoio ao ensino ligadas à suplementação alimentar e assistência à 
saúde com outros recursos e destina ao ensino fundamental público a 
receita da contribuição social do salário educação.  

No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o artigo 60 
traça regras relativas à aplicação dos recursos disponibilizados para a 
educação, estabelecendo a meta de universalização do ensino funda-
mental e também criando fundo de âmbito nacional, estadual e distrital, 
cujo objetivo é garantir as atividades de cooperação entre os sistemas de 
ensino, voltadas para assegurar a efetividade ao modelo de cooperação 
entre os entes federativos. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
é formado por recursos das três esferas de governo, estabelecido pela 
Constituição e lei específica, organiza o financiamento da educação bá-
sica, em substituição ao Fundef, que só abrangia o ensino fundamental. 
Em vigor desde janeiro de 2007, contempla creche, educação infantil, 
ensino fundamental e médio, educação especial e educação de jovens e 
adultos.A União financia parte. Os Estados e Municípios participam da 
composição, distribuição, recebimento e aplicação final dos recursos. 
Além disso, o Fundeb subvincula, para a educação básica, 20% das 
receitas dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e 
municípios para toda a Educação Básica. A distribuição dos recursos 
do Fundeb é feita com base no número de alunos informado no censo 
escolar do ano anterior, sendo computados os estudantes matriculados 
nos respectivos âmbitos de atuação prioritária (art. 211 da Constituição 
Federal). Ou seja, os municípios recebem os recursos do Fundeb com 
base no número de alunos da educação infantil e do ensino fundamen-
tal, e os estados, com base nos alunos do ensino fundamental e médio. 
A aplicação dos recursos segue a mesma lógica. No mínimo, 60% dos 
recursos devem ser aplicados na remuneração dos profissionais do ma-
gistério e o restante em outras despesas de manutenção e desenvolvi-
mento da educação básica pública.

Há ainda outras fontes de financiamento da educação nacional. Do 
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total de recursos arrecadados a título de salário-educação, 1% é desti-
nado à Receita Federal do Brasil (como taxa de Administração) e 10% 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para 
aplicação diretamente em programas, projetos e ações voltados para a 
Educação Básica. Os 90% restantes são divididos em cotas. A cota es-
tadual e municipal corresponde a 2/3 desse montante e é integralmente 
redistribuída entre os estados e seus municípios, de forma proporcional 
ao número de alunos matriculados na educação básica das respectivas 
redes de ensino apurado no censo escolar do exercício anterior ao da 
distribuição. 

O Executivo Municipal também conta com outras fontes de re-
cursos como:

• Quota parte Estadual do salário-educação (QESE), repassado pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para os Es-
tados e Municípios. Em São Paulo esse recurso é redistribuído na forma 
e critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 10.013/98. Os recursos para 
o transporte de alunos pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar (PNATE) e transporte escolar também pelo QESE.

• Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

• Projetos apoiados pelo FNDE, entre outras.

A educação no Brasil avançou muitos nos governos do PSDB. Nas 
três esferas de governo. Foi, por exemplo, pelo trabalho do saudoso mi-
nistro Paulo Renato Souza, que o Brasil conseguiu colocar todas as suas 
crianças na escola no ensino fundamental. Nos governos de Covas, Al-
ckmin e Serra à frente do Estado de São Paulo, o número de alunos no 
ensino profissionalizante praticamente triplicou. E prosperam muitos 
bons exemplos de políticas municipais tucanas em favor da educação 
na esfera local. Um marcante e inovador, foi a ideia do então prefeito 
de São Paulo, José Serra, de colocar dois professores na sala de aula do 
primeiro ano do ensino fundamental. O segundo professor, um auxiliar 
estudante de pedagogia, ajudou a melhorar o desempenho dos alunos 
em leitura e matemática, elevando a nota dos alunos da rede municipal 
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nos exames de avaliação de qualidade do ensino.

Vencida a batalha da inclusão, é tempo de investimento concentra-
do para elevar a qualidade do ensino no Brasil. E prefeitos e vereadores 
podem ajudar muito nessa tarefa. Essa é a nossa bandeira. Os governos 
do PSDB ajudaram a colocar todas as crianças brasileiras na escola. Os 
governos do PSDB ajudarão a melhorar a qualidade do ensino e elevar 
a competitividade da nossa Nação. Esse é o caminho mais curto para o 
desenvolvimento e para a Justiça Social.

DIREITO A SAÚDE, JUSTIÇA SOCIAL

A Constituição define o acesso a saúde como um direito do cidadão. 
Estabelece ainda que as ações relacionadas à saúde são de responsabili-
dade das três esferas de governo. 

O direito à saúde implica a garantia, pelo Estado, dos serviços pú-
blicos de promoção, proteção e recuperação da saúde e a adoção de 
políticas econômicas e sociais que melhorem as condições de vida da 
população, no sentido de reduzir o risco de adoecer. 

A Saúde no Brasil está estruturada pela Lei nº 8.080 de 1990, que 
regulamentou o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela apresenta as atri-
buições comuns dos gestores e as atribuições específicas de cada esfera 
de governo, abordando alguns pontos sobre as competências assisten-
ciais em saúde. O SUS, portanto, se organiza por meio de uma rede 
composta pelos entes federados, União, Estados e Municípios. A defi-
nição e coordenação da rede é feita pela União, por meio do Ministério 
da Saúde. Em linhas gerais, as atribuições comuns aos três entes estão 
relacionadas ao planejamento, regulação, financiamento e controle do 
Sistema: 

• União, por meio do Ministério da Saúde - direção nacional do 
SUS, correspondem ações de caráter predominantemente regulatório, 
relativas à operação do sistema de saúde no território nacional, e de 
cooperação técnica e financeira às esferas estadual e municipal de go-
verno; 
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• Estados - correspondem ações de coordenação sistêmica, de pro-
moção da descentralização das ações e serviços e de cooperação técnica 
e financeira a municípios. Compete às secretarias estaduais a gerên-
cia de sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual 
e regional e a coordenação da rede estadual de laboratórios de saúde 
pública e de hemocentros, podendo o estado gerenciar as unidades que 
permaneçam em sua organização administrativa.

• Municípios -  correspondem ações de planejamento, organização, 
controle e avaliação das ações e serviços de saúde, bem como de geren-
ciamento e execução dos serviços públicos de saúde, especialmente os 
de nível básico, atendimento primário.

A estratégia adotada no Brasil reconhece o município como princi-
pal responsável, na prática, pela saúde de sua população. Municipalizar 
é transferir para as cidades a responsabilidade e os recursos necessá-
rios para exercerem plenamente as funções de coordenação, negocia-
ção, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria da 
saúde local, controlando os recursos financeiros, as ações e os serviços 
de saúde prestados em seu território. O princípio da descentralização 
político-administrativa da saúde foi definido pela Constituição de 1988. 
Os Estados e a União devem contribuir para a descentralização do SUS, 
fornecendo cooperação técnica e financeira para o processo de munici-
palização. Os Municípios devem considerar ações integradas com ou-
tros Municípios, consórcios públicos/intermunicipais, como possibili-
dade de melhorar o atendimento.

Às secretarias municipais de saúde cabe definir e implantar o mo-
delo de atenção básica em seu território; contratualizar o trabalho em 
atenção básica; manter a rede de unidades básicas de saúde em funcio-
namento (gestão e gerência); co-financiar as ações de atenção básica; 
alimentar os sistemas de informação; e avaliar o desempenho das equi-
pes de atenção básica sob sua supervisão. Quanto aos demais níveis de 
complexidade, é necessário adequar as demandas e a capacidade do 
Município. Os estabelecimentos de saúde não precisam ser, obrigatoria-
mente, de propriedade da prefeitura nem precisa ter sede no município, 
as ações na saúde podem ser desenvolvidas também por unidades es-
tatais (consórcios intermunicipais/público, estatal e/ou federal) ou por 
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unidades privadas (contratadas ou conveniadas, com prioridade para 
entidades filantrópicas). Os consórcios também podem ter participação 
do Estado e da União.

O planejamento da saúde municipal conta com três instrumentos 
básicos: o plano de saúde, a respectiva programação anual das ações 
e dos serviços de saúde a serem realizados e o relatório de gestão. O 
plano de saúde e o relatório devem ser compatíveis com o respectivo 
Plano Plurianual (PPA). Para que o Município possa participar do SUS 
e receber recursos de transferências voluntárias dos governos federal 
e estadual deve possuir Plano, Conselho, Fundo Municipal de Saúde 
e aplicar 15% resultante arrecadação de impostos em ações e serviços 
públicos de saúde. 

O financiamento das ações e serviços públicos provém dos recur-
sos da seguridade social e de outras fontes, da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios. As fontes, bem como a participação 
orçamentária mínima de cada ente, foram normatizadas pela Emenda 
Constitucional nº 29/2000. Os recursos federais são repassados a es-
tados e municípios, por meio de transferências regulares, automáticas 
(independentemente de convênio ou instrumento similar) e diretas do 
Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais (“fundo 
a fundo”). O financiamento do SUS é uma responsabilidade comum 
dos três níveis de governo. Além das transferências do Fundo Nacional 
de Saúde, os fundos estaduais e municipais recebem aportes de seus 
próprios orçamentos. Alguns estados promovem repasses de recursos 
próprios para os fundos municipais de saúde, de acordo com regras 
definidas no âmbito estadual. Na divisão do financiamento público, a 
União é responsável por aproximadamente 50% e estados e municípios, 
por 25%, cada ente. 

Os governos do PSDB, nas três esferas de governo, ajudaram a me-
lhorar a situação da saúde no Brasil. No governo federal, o presidente 
Fernando Henrique Cardoso e o ministro da Saúde José Serra foram 
responsáveis por muitas conquistas para todos os brasileiros:



37

• Medicamentos Genéricos: permitindo que as pessoas tivessem à 
sua disposição nas farmácias mais de 400 alternativas de medicamen-
tos, em média, 40% mais baratos que os medicamentos de marca; 

• Combate a AIDS: o melhor programa de prevenção e combate à 
Aids do mundo, garantindo atendimento público gratuito a 100% dos 
afetados pela doença. 

• Reforsus: ampliação do programa que garantiu a compra de equi-
pamentos para 985 hospitais espalhados no Brasil;

• Mais Hospitais: reforma, ampliação, construção e modernização 
de mais de 300 hospitais pelo Brasil;

• Mais PSF: 9 vezes mais PSF (Programa de Saúde). Com a amplia-
ção as equipes do programa de saúde da família chegaram a 3 mil mu-
nicípios, atendendo 45 milhões de pessoas o equivalente à população da 
Argentina;

• Mutirões de Saúde: diminuindo as filas para a realização de exa-
mes e cirurgias em diversas especialidades (catarata, próstata, varizes, 
diabetes, etc).  O exemplo mais marcante são os mutirões da catarata, 
onde foram realizadas 774 mil cirurgias, praticamente eliminando as 
filas. Outro destaque são as 164.500 cirurgias de varizes realizadas.

• Vacinação para o Idoso: as campanhas de vacinação contra gripe 
em idosos, vacinaram quase 10 milhões de idosos por ano. 

A frente do Estado de São Paulo desde 1995, o PSDB inovou em 
vários programas ações. Mais de 30 novos hospitais foram entregues 
por Covas, Alckmin e Serra. Entre esses, o Instituto do Câncer, o mais 
moderno da América Latina e a rede Lucy Montoro, dedicada a atender 
e recuperar pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. Para 
diminuir o tempo de espera por consultas, exames e pequenas cirurgias 
ambulatórios médicos de especialidades foram espalhados em todo o 
estado. Para facilitar o acesso a remédios, o programa Dose Certa, que 
distribui gratuitamente mais de 70 tipos de medicamentos, além de fá-
bricas públicas de medicamentos e vacinas. 

 Na prefeitura de São Paulo, o trabalho de Serra trouxe novas polí-
ticas públicas na área da saúde. Serra implantou o programa Remédio 
em Casa, que entrega pelos correios, de graça, medicamentos para pa-
cientes com doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Fez tam-
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bém o “Mãe Paulistana”, que assiste a gestante durante todo o ciclo de 
gravidez, desde as consultas de pré-natal (no mínimo sete), o parto, o 
puerpério até o primeiro ano de vida do bebê. Além das consultas, exa-
mes e marcação do parto, disponibiliza transporte gratuito para a ges-
tante e enxoval para o bebê. Para acelerar o atendimento de emergência 
nos postos de saúde e desafogar os hospitais dos casos menos graves, 
criou as AMAs, unidades de atendimento médico ambulatorial, que tem 
a finalidade de atender a demanda de doenças de baixa complexidade, 
reduzindo em 40% a procura por atendimentos nos hospitais

EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO

A Constituição Federal indica que a ordem econômica deve ser 
“fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa” e 
tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna, conforme os 
ditames da justiça social (art. 170). Um dos princípios gerais da ativida-
de econômica é a busca do pleno emprego, porém subordinado à ótica 
social. Igualmente, no Título VIII (da Ordem Social), a CF dispõe que 
a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o 
bem-estar e a justiça social (art. 193), consolidando a ideia de que é no 
trabalho que se consubstancia uma existência digna.

Em seu art. 7º, a Constituição estabelece uma série de direitos tra-
balhistas básicos, referentes à garantia de renda, proteção à saúde e à 
família do trabalhador. No que diz respeito à remuneração, procura ga-
rantir no país a prática de um salário mínimo fixado em lei e capaz de 
atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social (art. 7º, IV). 

Além disso, protege a relação de emprego contra o desligamento 
arbitrário (mediante o instituto da indenização compensatória – fun-
do de garantia e do seguro-desemprego), com garantia de remuneração 
proporcional à extensão e complexidade do trabalho. Assegura o direito 
ao décimo terceiro salário e à remuneração superior do serviço extraor-
dinário e do trabalho noturno e concede ao trabalhador o direito à parti-
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cipação nos lucros ou resultados e à participação na gestão da empresa, 
conforme definido em lei específica.

No que concerne à proteção à saúde do trabalhador, a CF prescreve 
duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta 
e quatro horas semanais, o direito ao repouso semanal e férias anuais 
remunerados, bem como a licença à gestante. Estabelece ainda normas 
de saúde, higiene e segurança do trabalho, como medidas de redução 
de riscos, seguro contra acidentes de trabalho, preservando ainda o di-
reito à aposentadoria. Proíbe qualquer trabalho ao menor de dezesseis 
anos (salvo na condição de aprendiz) e o trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores com idade entre dezesseis e dezoito anos. Dentre 
os direitos que protegem a família do trabalhador podem ser citados o 
salário-família, a licença-paternidade e o direito à assistência gratuita 
aos filhos e dependentes até seis anos de idade em creches e pré-escolas.

A Constituição Federal concede ainda aos trabalhadores tanto direi-
tos nas suas relações individuais de trabalho (art. 7º), já mencionados, 
quanto coletivos (arts. 9º a 11). São estes, em particular o direito a as-
sociação profissional ou sindical, o direito de greve, o direito de substi-
tuição processual (ou seja, direito conferido aos sindicatos de ingressar 
em juízo em defesa de interesses coletivos), o direito de participação 
(em colegiados e órgãos públicos onde seus interesses profissionais se-
jam objeto de discussão) e o direito de representação classista (eleição 
de um representante, em empresas com mais de duzentos empregados, 
para promover o entendimento direto com os empregadores). 

Os instrumentos de políticas públicas disponíveis para intervenção 
ou regulação do mercado de trabalho compreendem as chamadas “po-
líticas ativas” e as “políticas passivas”. Políticas ativas são aquelas que 
atuam sobre o nível de emprego alterando a demanda de forma direta e 
indireta. São exemplos as ações de qualificação e de intermediação de 
mão de obra, fomento ao crédito produtivo e à economia solidária. As 
ditas “políticas passivas” são aquelas que buscam reduzir a oferta de 
trabalho ou assegurar condições mínimas de subsistência ao trabalha-
dor desempregado. São políticas dessa natureza, por exemplo, extensão 
dos ciclos escolares, aposentadoria precoce e a concessão do seguro 
desemprego.
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Os beneficiários das políticas voltadas ao mercado de trabalho con-
sistem em um público bastante amplo, no qual se inserem não só os 
trabalhadores, mas também aqueles envolvidos com a oferta de empre-
go, quais sejam: empresas, cooperativas, associações de trabalhadores, 
empreendedores, organizações sindicais, agências de fomento etc. Uma 
das políticas mais importantes é a do fomento ao empreendedorismo, o 
estímulo às micro e pequenas empresas.

Hoje, no Brasil, de cada 100 empresas abertas, 98 são micro ou 
pequenas empresas. Juntas, representam dois terços de todo o pessoal 
ocupado e 20% do PIB nacional. Fomentar o desenvolvimento das pe-
quenas empresas é apoiar o desenvolvimento dos brasileiros.

Os governos tucanos fizeram muito em favor do empreendedorismo 
no Brasil. É do governo Fernando Henrique Cardoso o maior esforço de 
simplificação tributária e incentivo às pequenas empresas: o SIMPLES 
Nacional. Como também é de autoria do tucano, José Serra, o artigo da 
Constituição Federal que criou o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor) e o Seguro-Desemprego, duas das mais importantes iniciativas em 
favor do trabalhador brasileiro.

PROTEÇÃO SOCIAL, ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA 
E JUSTIÇA SOCIAL

A organização da política de assistência social tem como diretrizes 
a descentralização político-administrativa e a participação da popula-
ção, por meio de organizações representativas. A política de assistência 
social no Brasil é estruturada pela Lei Orgânica da Assistência Social, 
a LOAS, editada em 1993. Visa o enfrentamento da pobreza, à garantia 
dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contin-
gências sociais e à universalização dos direitos sociais. 

A LOAS estabelece competências diferenciadas à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, conforme a diretriz de descentralização 
político-administrativa prevista na Constituição. As ações das três esfe-
ras de governo realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação 
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e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos pro-
gramas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios. Estabelece ainda a participação da sociedade civil por 
meio dos Conselhos.

Para implementar a LOAS, foi criado o Sistema Único de Assis-
tência Social (SUAS), que estabelece um modelo de gestão análogo ao 
SUS (Sistema Único de Saúde), com financiamento e divisão de respon-
sabilidades pelas três esferas de governo. O SUAS regula, normatiza e 
organiza os serviços, programas, projetos e benefícios sociais prestados 
em todo o território nacional, seguindo a lógica de hierarquização e ar-
ticulação com a sociedade civil.

Os municípios são classificados em três níveis de gestão: Inicial, 
Básica e Plena, com responsabilidades e incentivos para cada um deles, 
de acordo com sua capacidade de executar e co-financiar os serviços da 
assistência social. Além disso, o SUAS define e organiza as ações e ser-
viços de Assistência Social em duas categorias de atenção: a Proteção 
Social Básica e a Proteção Social Especial de Média e de Alta Comple-
xidade.

• Proteção social básica: inclui ações de caráter preventivo com o 
objetivo de fortalecer os laços familiares e comunitários. Os serviços 
são voltados à população que vive em situação de vulnerabilidade so-
cial decorrente da pobreza, privação (de renda ou de acesso a serviços) 
e fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento so-
cial (discriminação). Os Centros de Referência da Assistência Social 
– CRAS são as unidades base de prestação dos serviços de proteção 
social básica nos municípios, constituindo-se a porta de entrada do sis-
tema, pois caso haja necessidade, o cidadão é encaminhado aos demais 
programas e serviços para atendimento mais específico. 

• Proteção social especial: destinada a famílias e indivíduos que 
se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de 
abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de 
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio−educativas, si-
tuação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. São serviços 
que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas so-
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luções protetivas. Exigem, muitas vezes, uma gestão mais complexa e 
compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros ór-
gãos e ações do Executivo. Envolve a proteção social especial de média 
complexidade e de alta complexidade.

• Serviços de proteção social especial de média complexidade: 
oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com direitos violados, 
mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. 
Exemplo: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. Os 
Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS: 
são as unidades base de prestação dos serviços de proteção social espe-
cial de média complexidade.

• Serviços de proteção social especial de alta complexidade: ofe-
recem atendimento às famílias e indivíduos que se encontram sem re-
ferência, que sofreram grave violação de direitos, ou quando o vínculo 
familiar é rompido, necessitando de uma proteção integral (moradia, 
alimentação, higienização e trabalho). Exemplo: albergues para mora-
dores de rua.

Cada uma das categorias acima conta com recursos federais trans-
feridos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) aos fundos 
municipais e estudais através de Pisos, também de maneira análoga ao 
SUS.

Os municípios têm autonomia para organizar sua rede de proteção 
social e, independentemente de seu nível de gestão (inicial, básica e 
plena), devem possuir Conselho, Plano e Fundo Municipal de Assistên-
cia Social para poder receber recursos federais.

Os governos tucanos tem boas iniciativas na área. O PSDB foi pio-
neiro no desenvolvimento de programa de transferência de renda, com 
o Renda Mínima implantado em 1994 na cidade de Campinas pelo pre-
feito Magalhaes Teixeira. No estado, destacam-se boas práticas como o 
Renda Cidadã, programa de transferência de renda de concessão tem-
porária para famílias em situação de pobreza identificadas pelo Índice 
Paulista de Vulnerabilidade Social. O Bom Prato, rede de restaurantes 
populares com oferta de alimentação balanceada e de qualidade ao pre-
ço de R$ 1,00. O Viva-Leite, distribuição gratuita de leite pasteurizado, 
com teor de gordura mínimo e alto valor nutricional. 
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SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA SOCIAL

Apesar de não existir uma definição consensual do termo segurança 
pública, pode-se relacioná-la, genericamente, à manutenção da ordem 
pública e à garantia de direitos. Já no artigo 144 da Constituição, quan-
do o texto se refere especificamente à segurança pública, observa-se 
uma delimitação do tema com maior ênfase no aspecto policial.

A segurança pública é competência da União e dos Estados e dos  
Municípios. O Governo Federal conta com três forças policiais, subor-
dinadas ao Ministério da Justiça: Polícia Federal, Polícia Rodoviária 
Federal e Polícia Ferroviária Federal. Os Governos Estaduais são os 
maiores responsáveis por essa temática, contando com a Polícia Militar, 
incumbida do policiamento ostensivo e preventivo e da manutenção da 
ordem pública; a Polícia Civil, encarregada de obter provas materiais e 
identificar os autores de crimes; e o Corpo de Bombeiros. Os municí-
pios são autorizados pela Constituição Federal a comporem suas Guar-
das Municipais para proteção de seus respectivos patrimônios, bens e 
serviços. 

Municípios com mais de 100 mil habitantes podem firmar convênio 
com a União apoiar projetos na área de segurança pública e de preven-
ção à violência, enquadrados nas diretrizes do Programa de Segurança 
Pública para o Brasil do Governo Federal, financiados com recursos do 
Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Municípios com menos 
de 100 mil habitantes podem encaminhar projetos espontâneos à Secre-
taria Nacional de Segurança. 

A Lei n. 10826/03, com os acréscimos feitos pelas Leis n.10.867/04 
e n. 11.706/08, dá aos integrantes das guardas municipais das capitais 
dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) 
habitantes, o direito de portar arma de fogo de propriedade particular 
ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, durante e fora 
de serviço. Os integrantes das guardas municipais dos Municípios com 
mais de 50.000 (cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) 
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habitantes, podem portar arma somente quando em serviço. Municípios 
com menos de 50 mil habitantes, que não seja capital de Estado, o uso 
de arma de fogo pela guarda municipal está proibido.

A Lei estabelece que a autorização para o porte de arma de fogo das 
guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus in-
tegrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à exis-
tência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, observada a 
supervisão do Comando do Exército.

Não há Justiça Social sem Segurança Pública. A promoção da paz é 
condição fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Famílias 
pobres são as que mais sofrem com a violência. Os crimes mais violen-
tos se localizam nas áreas menos favorecidas das cidades. E também as 
famílias pobres também são as maiores vítimas de um tipo especial de 
violação legal: a violência policial.

Promover a Segurança Pública é portanto promover a Justiça So-
cial. Mas não é uma tarefa fácil para o homem público. É preciso sen-
sibilidade para construir um sistema forte com polícias atuantes, sem, 
contudo, fazer concessões ao desrespeito às leis e aos direitos humanos. 
Em São Paulo, os governos tucanos alcançaram resultados expressivos. 
A taxa de homicídios no estado, por exemplo, recuou 70% desde 1999, 
e hoje São Paulo apresenta indicadores que são referência para todo o 
Brasil.

É claro que ainda há muito o que fazer. E prefeitos e vereadores po-
dem (e devem!) colaborar. Estruturar guarda civil que contribua (e não 
concorra com a ação das polícias), promover iluminação pública efi-
ciente nos locais mais perigosos, realizar intervenções urbanas em áreas 
degradadas, combater a pirataria e a ilegalidade são algumas das ações. 
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O JEITO TUCANO DE GOVERNAR 
E JUSTIÇA SOCIAL: 

NA PRÁTICA

MUNICÍPIO: SOROCABA
Dados Gerais:

População: 560.060 (2011,SEADE)
Area: 449,12

PIB (em milhões de reais) : R$ 13.072,89 (2008, SEADE)
Prefeito: Vitor Lippi

PROGRAMA: Ônibus da Mulher e do Homem

Iniciativa inédita no Brasil, os Ônibus da Mulher e do Homem faci-
litam o acesso dos sorocabanos aos serviços de saúde. As duas unidades 
móveis transitam pelos bairros da cidade e são facilmente identificados 
pelas cores Rosa (Mulher) e Azul (Homem).

No Ônibus Rosa são realizados exames como colheita de papanico-
lau, agendamento de mamografia, orientações sobre câncer de mama, 
testes de HIV (dentro do programa Fique Sabendo) encaminhamento 
para o Programa de Planejamento Familiar, entre outros serviços. Não 
é preciso agendar horário para ter acesso aos serviços oferecidos no 
Ônibus da Mulher, basta comparecer ao local indicado. As mulheres 
que possuem cartão do SUS ou das unidades de saúde devem levar o 
documento para facilitar encaminhamentos e agendamentos.

Já, no Ônibus Azul, a equipe de enfermagem orienta os homens 
quanto a dietas, prática de atividades físicas e realiza aferição da pres-
são arterial, da glicemia, entre outros exames básicos de check-up. As 
consultas urológicas serão enfocadas principalmente na sexualidade do 
homem e na realização de exames de próstata e cálculos renais.

No site da prefeitura é divulgada a agenda do mês.
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PROGRAMA: Casa do Cidadão

Sorocaba conta com 5 unidades da Casa do Cidadão. Nelas, os mu-
nícipes encontram de forma rápida e simples serviços disponibilizados 
no Paço Municipal, como pagamento de IPTU, ISSQN, taxas de pavi-
mentação, inscrições municipais e recursos de multas, entre outros. Elas 
ficam instaladas ao lado das Áreas de Transferência, estruturas para os 
usuários de transporte coletivo trocarem de ônibus sem a necessidade 
de passar pelos terminais Santo Antônio e São Paulo.

PROGRAMA: Prefeito no bairro

O programa “Prefeito no Bairro” foi criado em 2006 pela Secretaria 
de Governo e Planejamento com a finalidade de aproximar o prefeito e 
os secretários municipais da população em todas as regiões. A proposta 
da Prefeitura é promover este evento, obedecendo ao critério de regio-
nalidade e com formato de audiência pública. Os encontros acontecerão 
sempre aos sábados, no período da tarde. 

Técnicos de todas as secretarias, do Saae e da Urbes acompanham o 
prefeito e os secretários municipais. O objetivo é, na medida do possível, 
oferecer respostas rápidas às demandas apresentadas pelos moradores. 
Caso não seja possível responder à dúvida de imediato, a demanda será 
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encaminhada ao Paço para detalhamento e para que seja providenciada 
uma resposta fundamentada ao cidadão.

PROGRAMA: WI-FI – Acesso Gratuito a Internet

O serviço “wi-fi free zone”, de acesso gratuito à internet, por meio 
de conexão sem fio (wireless), oferece à população 13 pontos na cidade, 
dotados de antena cujo raio de alcance tem 250 metros, o que  se traduz 
num perímetro de 500 metros de autonomia de cada ponto de acesso. 
Para utilizar o serviço, entretanto, os computadores deverão ser dotados 
de placa especifica que permite o acesso. O usuário, ao se conectar, de-
verá identificar a rede “Internet Pública de Sorocaba”.

Simultaneamente, 64 pessoas poderão utilizar o serviço dentro de 
cada raio de extensão. Um controle de acesso vai regular o uso para que 
não haja abuso. O serviço não tem caráter comercial. Ao contrário dis-
so, as “wi-fi free zones” servirão, principalmente, àquelas pessoas em 
trânsito e que precisam se utilizar da internet.

Junto com a população, os servidores públicos, fiscais e guardas-
-municipais, por exemplo, têm à disposição mais uma ferramenta para 
agilização do trabalho. Além de enviar dados e material imediatamente, 
também poderão usar o sistema de telefonia “voip”

MUNICÍPIO: SUD MENUCCI
Dados Gerais:

População: 7.441 (2011,SEADE)
Area: 590,68

PIB (em milhões de reais) : R$ 117,25 (2008, SEADE)
Prefeito: Celso Junqueira (PSDB)

PROGRAMA: Cidade Digital

Primeira a se tornar cidade digital (Wi-Fi) no Brasil.Todos os mora-
dores podem ter, em casa ou em locais públicos, acesso grátis à internet. 
Até 2002 não existia provedor comercial nem cobertura das teles. A 
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única opção era o acesso à web via discagem interurbana, que, além de 
lenta, encarecia os trabalhos da prefeitura. 

Implantação do Wi-Fi no município aconteceu com pouco mais de 
R$ 20 milhões de orçamento anual. O investimento começou com R$ 
18 mil em antenas, servidores e rádio, e chegou a R$ 100 mil ao final 
de 2008. A abertura do sinal para a comunidade em 2003 e a atenção da 
mídia deram visibilidade à cidade. A cidade gasta R$ 8 mil por mês com 
as operadoras que fornecem o sinal.

Como funciona: O usuário precisa ter o computador. E pagar R$ 
300 por uma antena receptora e um kit básico para se conectar, sem pa-
gar provedor nem mensalidade. A antena instalada ao lado da prefeitura 
envia o sinal para 1.510 pontos cadastrados, mais de 75% das residên-
cias. As secretarias municipais estão interligadas numa intranet com 
rádios de frequência 5,8 GHz e a comunidade na frequência 2,4 GHz. O 
sinal de rádio sai da torre principal e chega à antena receptora. 

Impactos: Três empresas de informática dão manutenção aos com-
putadores. Eletricistas autônomos instalam e concertam antenas. O site 
da prefeitura divulga a campanha contra a dengue e a população co-
menta. As transações bancárias – a cidade possui apenas duas agências 
– foram facilitadas. Na escola alunos mais interessados. Duas turmas 
de técnicos de informática se formaram e 90% têm emprego garantido 
na região. O curso Básico de Informática da comunidade já formou 240 
cidadãos. Na Saúde, por conta da integração virtual entre as secretárias, 
toda a população está monitorada no Cadastro Único do Cidadão. 

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA
Dados Gerais:

População: 75.118 (2011,SEADE)
Area: 80,05

PIB (em milhões de reais) : R$ 781,01 (2008, SEADE)
Prefeito: Armando Hashimoto (PSDB)

PROGRAMA: Doutor responde 
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Parceria inédita, no setor público, com a empresa Med Salva – gru-
po fundado em 1998 com o objetivo de atender às necessidades do mer-
cado de urgências e emergências médicas e assistência domiciliar. 

A Prefeitura de Campo Limpo Paulista passa a oferecer de graça à 
população, a partir do dia 21 de março de 2011, o programa Dr. Res-
ponde – uma linha de telefone direta para o usuário tirar suas dúvidas 
sobre saúde.

Segundo o prefeito Armando Hashimoto, que também é neurocirur-
gião, o Dr. Responde não substitui, em hipótese alguma, o atendimento 
médico presencial. A proposta do programa é aconselhar o usuário sobre 
questões de saúde e esclarecer sobre sintomas, medicamentos, exames, 
primeiros-socorros e indicação de especialistas, entre outras dúvidas. 

“Pesquisa feita pela Secretária Municipal de Saúde aponta que 8% 
dos usuários da rede pública da cidade usam o sistema para buscar in-
formações que, a partir de agora, poderão ser esclarecidas pelo telefone, 
por meio do Dr. Responde”.

O atendimento, exclusivo para os moradores de Campo Limpo Pau-
lista, é feito durante 24 horas por uma equipe formada por médicos e 
enfermeiros da empresa Med Salva. O município disponibilizará um 
banco de dados com informações sobre unidades de saúde e quadro de 
clínicos.

Como funciona: por meio do telefone 0800 779 22 55, os usuários 
de Campo Limpo Paulista receberão orientações médicas por telefo-
ne, com profissionais capacitados e médicos especializados em casos 
de dúvidas cotidianas e procedimentos a serem seguidos em situações 
emergenciais de saúde.

“O usuário será orientado como proceder, qual especialidade mé-
dica deverá procurar e se deverá ir ao pronto-atendimento, entre outras 
recomendações. O objetivo é prestar o atendimento de forma rápida e 
eficiente, esclarecendo dúvidas”, salienta a Med Salva.
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MÓDULO IV

Texto: Luiz Paulo Vellozo Lucas

Desenvolvimento Econômico 
Local e Planejamento 
Estratégico Municipal
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CIDADES E CÉREBROS

As cidades surgem no mundo cerca de 7000 a.c e são responsáveis 
por acelerar brutalmente as inovações e o progresso da humanidade. 
Mesmo a agricultura, sempre pensada como atividade “fora da cidade” 
foi impulsionada por técnicas e ferramentas desenvolvidas nas primei-
ras cidades. 

A vida em cidades permite multiplicar exponencialmente a relação 
entre as pessoas e é exatamente dessa interação que surgem as novas 
ideias, as inovações. Um indivíduo isoladamente só é capaz de ter um 
fragmento de ideia e uma novidade surge quando um desses fragmentos 
circula entre indivíduos que se comunicam e interagem e assim encon-
tra outros fragmentos complementares até que se forma um novo racio-
cínio, uma nova rede de pedaços de ideias fazendo surgir uma inovação. 

É assim que as pessoas interagindo intensamente nas cidades, fa-
zendo circular informações, conhecimentos e ideias são comparáveis às 
redes de neurônios no cérebro humano. Essas redes se formam através 
das sinapses, como são chamadas as conexões entre as células cerebrais. 
As cidades são como um cérebro em que as pessoas são os neurônios e 
as interações interpessoais são como as sinapses.

O adensamento dos assentamentos humanos é um processo vincu-
lado principalmente à sobrevivência da espécie, obedece a um instinto 
e muito raramente obedece a algum tipo de ordenamento à priori. Ajun-
tar-se, mesmo que desorganizadamente é sempre melhor que isolar-se. 
Os primeiros “sapiens-sapiens” descobriram isso.

Desenvolvimento Econômico 
Local e Planejamento 
Estratégico Municipal
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O crescimento econômico está intimamente relacionado com o 
adensamento das aldeias e vilas em direção à formação de cidades e 
aglomerados urbanos que permitem e impulsionam o processo de ino-
vação. Crescer não é produzir mais do mesmo, adicionar mais quantida-
de de tarefas já conhecidas para produzir os mesmos produtos e servi-
ços em maior quantidade. Crescer é adicionar novas tarefas e produzir 
novos produtos e serviços.
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É o dinamismo, o crescimento das cidades que explica sua corre-
lação com o crescimento da economia e com o processo de inovação. 
É a criação de novos trabalhos que transformam a divisão de trabalho 
preexistente, que impulsiona a economia das cidades. O crescimento 
econômico nas cidades é predominantemente endógeno, autopropelido, 
impulsionado pelas inovações, pelos novos trabalhos, novos produtos e 
novos serviços que se incorporam aos tradicionais tornando a estrutura 
de produção e comercialização de bens e serviços mais diversificada, 
mais complexa e mais sofisticada. As migrações e os investimentos ex-
ternos fluem sempre em direção aos centros mais dinâmicos e reforçam 
o ritmo do crescimento das localidades que já estão crescendo e por 
isso são atrativas, contudo, o que determina o curso principal do desen-
volvimento das cidades é um processo que acontece principalmente de 
dentro para fora.

DINAMISMO
 Os aglomerados humanos, vilas, aldeias, cidades, regiões metro-

politanas se diferenciam principalmente por seu dinamismo. As dimen-
sões do dinamismo das cidades são: 1) Demográfica; 2) Econômica e 3) 
Área edificada. 

 O crescimento demográfico gera uma nova demanda natural que 
induz o crescimento da capacidade produtiva que por sua vez impulsio-
na a produção de novas edificações. A migração e a exportação de exce-
dentes ampliam o dinamismo natural dos territórios e o sentido do fluxo 
de mercadorias e pessoas é usualmente de mão dupla, mas o resultado 
líquido é sempre em direção à localidade mais dinâmica.

  As cidades de baixo dinamismo são exportadoras de pessoas e pri-
sioneiras de constrangimentos e gargalos, em termos de infraestrutura 
urbana e acesso a serviços essenciais, de transporte, comunicações, saú-
de e educação, que as mantém estagnadas, e com baixa atratividade e 
pouca capacidade de fixação de seus habitantes. Seus elementos mais 
capazes, habilitados e dispostos ao trabalho e aos riscos inerentes a uma 
mudança de vida e a empreender são justamente aqueles que migram e 
vão em busca de centros maiores onde possam melhor desenvolver suas 
potencialidades.
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 A economia destes locais de baixo dinamismo, normalmente é 
baseada na exploração de recursos naturais de maneira artesanal, com 
baixa produtividade, muitas vezes de forma predatória e sempre com 
pouca ou nenhuma densidade tecnológica. Agricultura de subsistência, 
precariedade de canais de distribuição, isolamento informacional e de 
mercados caracterizam a economia de baixíssima renda das cidades es-
tagnadas.

 O poder público nessas localidades é fortemente dependente das 
transferências dos estados e da União na medida em que economias 
atrasadas tampouco geram recursos tributários próprios para a execu-
ção de investimentos capazes de superar os gargalos estruturais que 
barram o dinamismo local. Essa dependência se manifesta nas transfe-
rências automáticas para custeio de serviços e programas sociais como 
SUS, FUNDEB, Bolsa Família, Aposentadoria Rural e principalmente 
nas transferências voluntárias via convênios para obras de interesse lo-
cal tais como drenagem e pavimentação de vias, construção de escolas e 
unidades de saúde, habitação popular saneamento básico, fornecimento 
de energia etc.

 Dos 5565 municípios brasileiros, mais de 4500 são cidades sem 
dinamismo econômico, sem contar as dezenas de milhares de vilas, al-
deias, patrimônios e distritos, que não sendo a sede do município são 
normalmente ainda menos dinâmicos e mais carentes que sua sede. O 
ciclo vicioso da estagnação e decadência nesses locais pode ser rompi-
do por uma mudança de atitude por parte de um grupo de cidades, vilas 
e distritos de uma mesma região que compartilham as mesmas caracte-
rísticas sócio econômicas, geográficas e vocações. A nova atitude tem 
que ser de ativismo ao invés de espera e conformismo.

 A mudança deve ser empreendida por região por razões de escala 
para o enfrentamento das carências de infraestrutura urbana e serviços 
essenciais. Da mesma maneira o potencial e as vocações econômicas 
locais podem ser melhor identificadas e trabalhadas a partir de uma 
abordagem regional, a partir de  um território multimunicipal que pode 
ser a “microrregião homogênea” tal como definida pelo IBGE ou um 
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outro critério de delimitação territorial tais como as bacias hidrográficas 
que faça mais sentido para organizar a cooperação entre os núcleos de 
aglomerados humanos que habitam determinada região.

 A estagnação e a decadência levam a um sentimento de inferiori-
dade, de abandono e por vezes de revolta. A mudança de atitude aconte-
ce quando se instala o inconformismo com a situação atual combinado 
com a confiança de que uma nova postura é possível e que o sucesso 
não é uma meta inatingível.  Conhecer uma experiência exitosa é sem-
pre importante para consolidar a mudança e as eleições municipais são 
o melhor momento para defendê-la com um projeto político orientado 
para isso.

 Formar uma associação ou consórcio para elaborar um plano es-
tratégico para o desenvolvimento de um grupo de municípios pode tam-
bém ser induzida pelo governo estadual ou motivada por uma cidade, 
ou organização não governamental que assume a liderança do processo.

 
No Brasil os municípios de alto dinamismo estão em sua maio-

ria nas regiões metropolitanas em torno das capitais, nos balneários e 
nas sedes de grandes empreendimentos e unidades industriais, além das 
fronteiras de expansão do agronegócio altamente intensivo em capital 
e tecnologia. São 22 as aglomerações metropolitanas com mais de um 
milhão de habitantes onde moram 40% dos brasileiros. Em cerca de 
40 regiões conturbadas com mais de 300 mil pessoas habitam por sua 
vez metade da população brasileira. As grandes cidades brasileiras se 
formaram em um processo que ganhou velocidade selvagem no perío-
do do regime militar quando a centralização política e o autoritarismo 
esvaziaram e amesquinharam o poder local, ao mesmo tempo em que as 
altas taxas de crescimento econômico do “milagre” turbinavam a atra-
tividade das metrópoles.

 O crescimento desordenado marca a formação das cidades brasi-
leiras em sua maioria com migrantes de baixa renda ocupando áreas de 
interesse ambiental, encostas de morros, margens de córregos e man-
guezais, com edificações subnormais, barracos e palafitas, e infraestru-
tura urbana escassa e tardia. Favelas, cinturões de pobreza e ocupações 
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subalternas, informais e ilegais caracterizam a cidade real de mais de 
25% dos brasileiros.

 A agenda das grandes cidades é por demais conhecida e lidera a 
preocupação e o anseio dos brasileiros em todas as pesquisas de opi-
nião. Segurança pública, mobilidade urbana, saúde pública e educação 
de qualidade, habitações e bairros organizados com saneamento e qua-
lidade de vida. 

 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

 Planejamento é a atividade de reflexão que precede e preside a 
ação. Planejar é basicamente pensar no que se vai fazer. O adjetivo es-
tratégico serve para dar coerência e sentido de continuidade às ações, 
que devem estar orientados para o atingimento de um mesmo objetivo, 
mais geral, mais abstrato e de mais longo prazo. As metas são objetivos 
quantificados.

 O contrário de planejamento é desordem e improviso. Sem plane-
jamento as ações são erráticas e muitas vezes contraditórias entre si. As 
demandas do dia a dia, as pressões e as crises levam muitas organiza-
ções a não conseguirem se planejar, incapazes de visualizar nada além 
do apagar de incêndios e tentar sobreviver.

O planejamento permite que ao final do dia possamos saber se esta-
mos perto dos nossos alvos ou não. Ao final da semana, ao fim do mês 
podemos saber como estamos evoluindo. Se os prazos serão cumpridos 
ou não, se as metas serão atingidas. Depois de um período mais longo 
podemos pensar no passado e constatar que houve mudanças importan-
tes. Grandes transformações só acontecem por meio de ações concate-
nadas, persistentes e focadas ao longo de um período suficientemente 
grande.

O planejamento estratégico deve partir de uma análise histórica da reali-
dade. O que somos e onde estamos? De onde viemos e como chegamos 
ate aqui? Um bom diagnóstico da realidade é o primeiro passo para um 
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bom plano. O diagnóstico pode ser dividido em análise do ambiente ex-
terno e do ambiente interno. Para o ambiente externo as perguntas que 
nos orientam são : Quais são as ameaças e as oportunidades que “vem 
de fora” e podem interferir na nossa vida. Para o ambiente interno as 
perguntas são: Quais são nossos pontos fortes e nossos pontos fracos?

 Depois do diagnóstico temos que fazer um exercício prospectivo. 
Construir cenários, possibilidades de futuros possíveis imaginados do 
presente. Precisamos de pelo menos dois cenários. O primeiro é o “iner-
cial”. É aquele que parece ser o de maior probabilidade dada às tendên-
cias detectadas no diagnóstico. É para onde vamos se nada diferente 
for feito. É para onde estamos sendo levados pela correnteza da vida. O 
segundo é o “normativo” é um futuro possível desejável, melhor que o 
inercial. Vai servir de referência principal para a estratégia do plano e 
para a identificação de ações e projetos.

 Depois dos “Cenários” podemos partir para a definição das ações, 
programas e projetos que serão executados no horizonte do plano. Cada 
ação ou projeto deve ter um responsável, deve ter orçamento e crono-
grama, e devem ser agrupados por objetivo ou meta estratégica.

 Um exercício importante é a identificação dos atores relevantes e 
de seus propósitos e ações de maneira a traçar um panorama das alian-
ças possíveis de serem feitas e resistências a serem superadas. É o cha-
mado “jogo de atores”, fundamental quando se sabe que o verbo plane-
jar é conjugado por amigos e adversários. É famosa a história do Feola, 
técnico de futebol, que orientava Garrincha usando um plano compli-
cado para ser executado na partida contra a Rússia. Com simplicidade 
e sabedoria o craque perguntou ao técnico; “Esse plano está combinado 
com os zagueiros russos?”

 Essa história do Garrincha é sempre usada como um elogio ao im-
proviso, para exaltar a superioridade da criatividade sobre habilidades 
adquiridas com treinamento rigoroso, repetitivo e disciplina. Na ver-
dade quem é vencedor de verdade sabe que talento sozinho não é sufi-
ciente. Há quem diga que o sucesso depende de 10% de “inspiração” e 
de 90% de “transpiração”. Os grandes instrumentistas sabem que para 
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improvisar sobre uma melodia é preciso saber executá-la com perfeição 
tal como foi composta treinando dedicadamente até que ela fique “en-
tranhada na alma”. 

 Muita gente confunde planejar com descrever e desenhar o mundo 
tal como gostaríamos que o mundo fosse. É preciso tratar os elementos 
sobre os quais não temos controle como limitadores reais. É preciso 
também tentar agir sobre eles para eliminá-los ou minimizar sua in-
fluência. Bons planos são ao mesmo tempo factíveis e desafiadores, 
de forma equilibrada. Se forem 100% desafiadores parecerão sonhos 
impossíveis, inalcançáveis. Se forem 100% factíveis serão fracos, inca-
pazes de induzir grandes mobilizações e transformações importantes.

Outros ainda confundem planejar com estudar, com aumentar o vo-
lume de informações e conhecimento sobre o que queremos planejar. 
Os estudos devem ser feitos na fase de diagnóstico e cenários, durante 
um tempo determinado ao fim do qual os objetivos e metas serão defi-
nidos e a carteira de projetos estabelecida, mesmo que ainda não saiba-
mos tudo. Nunca saberemos tudo!

  Decidir com informações parciais e informações incompletas é 
parte integrante do desafio gerencial. Todo plano é sempre uma aposta 
porque envolve um trabalho que sempre contém elementos do desco-
nhecido e do imponderável. Nunca teremos certeza quando se trata de 
construir o futuro, mas quem se arrisca a fazer planos acaba tendo mais 
poder de influenciar o futuro do quem apenas observa os acontecimen-
tos. 

O planejamento só se realiza na ação, na execução. O “feed-back”, 
a retro alimentação dos resultados da ação são usados para refazer o 
plano e atualizar objetivos e metas. Normalmente o Planejamento es-
tratégico é plurianual (3, 5, 10, 15 anos) e as ações e projetos compõem 
planos de trabalho anuais que são operacionais e viram planos mensais 
e semanais das unidades da organização.

Um dos paradigmas da era industrial que precisa ser quebrado para 
se fazer um bom processo de planejamento estratégico é o da divisão 
do trabalho intelectual do trabalho braçal. O envolvimento de pessoas 
que atuam no dia a dia das operações na formulação estratégica é fun-
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damental para que o compromisso com o plano seja construído na me-
dida em que ele é elaborado. “Planeja quem executa” é o lema que deve 
presidir os trabalhos fugindo sempre da ideia de que o “pensar” é tarefa 
de iluminados e sumidades intelectuais.

É preciso diferenciar o planejamento estratégico do município do 
planejamento estratégico da administração municipal. O primeiro deve 
ser um processo aberto, altamente democrático, deve ter um horizonte 
longo o suficiente para mudanças estruturais (15, 20 anos) deve buscar 
um pacto social pelo desenvolvimento sustentável da cidade nos mol-
des da agenda 21 local, tal como definida na conferencia das Nações 
Unidas Rio 92.

O planejamento estratégico da administração é interno e tem o ho-
rizonte do mandato e tem por objetivo o sucesso da administração e 
sua aprovação pelos cidadãos eleitores. É uma ferramenta metodológi-
ca essencial para a eficácia do processo decisório e deve ser implantada 
em conjunto com outros métodos modernos de gerenciamento como 
“qualidade total”. Procedimentos gerenciais modernos mudam mais ra-
pidamente e com mais eficácia uma organização do que mudanças de 
organograma e mesmo que mudança de gerentes.

Só faz planejamento estratégico quem não tem “complexo de vira-
-latas”, como dizia o grande Nelson Rodrigues. A pedagogia do sucesso 
permeia todo o processo e a confiança de que ninguém nem nenhuma 
cidade, prefeitura ou organização está irremediavelmente condenada ao 
fracasso. 

O único pré-requisito é uma atitude de mudança, de assumir as réde-
as e a responsabilidade por um processo de transformação, de desenvol-
vimento que vai atravessar vários anos, que vai exigir o enfrentamento 
de resistência e quebra de paradigmas, principalmente o derrotismo e o 
conformismo. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O mapeamento das atividades econômicas existentes é o primei-
ro passo para a identificação dos eixos de desenvolvimento da cidade. 
Naturalmente os empresários e empresas existentes são parceiros fun-
damentais. Depois as perguntas chave são: O que podemos produzir 
aqui de forma competitiva? Como vamos nos organizar para produzir e 
vender essas coisas?

É impressionante como, mesmo em lugares estagnados, existem 
pessoas com espírito empreendedor que já pensaram em respostas a 
estas perguntas e que esbarraram em obstáculos aparentemente intrans-
poníveis para eles. 

Na agricultura de subsistência e 
no comércio também encontraremos 
pessoas assim. Entre artesãos, funcio-
nários públicos e profissionais liberais 
também. A visão de futuro e o espíri-
to empreendedor são ingredientes in-
substituíveis para o desenvolvimento 
econômico de uma comunidade. Os 
planos das empresas e das famílias são 
também fonte de inspiração.

 Depois de formular a visão e 
identificar os caminhos incorporando 
as potencialidades dos atores locais, de 
forma democrática vem o desafio da 
execução e do acompanhamento das 
atividades planejadas. Continuidade e 
persistência são também ingredientes 
essenciais além de divisão de tarefas e 
administração das expectativas.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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 A luta para superar a estagnação ou para incrementar o dinamismo 
de uma localidade deve ser entendida como sendo uma competição com 
todas as demais comunidades. Uma competição por investimentos, vi-
sitantes e habitantes. 

 O papel do poder municipal, da prefeitura, em relação ao desen-
volvimento econômico é um tema ainda muito pouco explorado, pri-
meiramente pela própria fragilidade do poder local no arranjo institu-
cional da federação brasileira. Além disso, o debate sobre o papel do 
estado na economia, sobre os instrumentos de promoção da produção 
e do investimento produtivo, é predominantemente no plano nacional. 
Mais ainda, os temas ligados à carga tributária, fontes de financiamento, 
questões macroeconômicas como taxa de juros, câmbio, marcos regula-
tórios são estabelecidos nacionalmente. 

Os estados da federação quase sempre fazem políticas ativas de de-
senvolvimento regional fortemente baseadas em regimes tributários fa-
vorecidos, cessão de áreas e investimentos em infraestrutura. O estado 
pode ser o catalizador e o parceiro para a formação de associações de 
municípios fronteiriços em torno de planos de desenvolvimento regio-
nais. 

O município pode e deve exercer um papel ativo na promoção do 
desenvolvimento econômico da cidade. Quanto mais atrasada a comu-
nidade, mais importante o papel da prefeitura na articulação dos arran-
jos produtivos locais, fomentando a criação de cooperativas e associa-
ções de produtores, capacitando e ajudando a financiar empreendedores 
individuais ou familiares e encubando empresas de base artesanal e/ou 
criativa.

Existem na literatura inúmeros casos de cidades que se reinven-
taram do ponto de vista econômico. Fort Wayne em Indiana,  USA, 
uma pequena cidade americana decadente durante anos redescobriu-se 
criando um time profissional de baseball e fazendo toda a economia da 
cidade girar em torno do time, liderado  pela prefeitura. Quixeramobim 
no Ceará deu um salto no seu desenvolvimento quando se tornou um 
polo de criação de cabras e industrialização de produtos derivados do 
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leite, da carne, do couro e do chifre de cabra. Santa Maria de Jetibá no 
Espírito Santo tornou-se a segunda cidade do país em produção de ovos 
e líder em agricultura orgânica, revolucionando a agricultura de subsis-
tência pela ação empreendedora e coordenadora da prefeitura.

Ativismo governamental e espírito empreendedor da equipe de go-
verno municipal são ingredientes fundamentais para uma política de 
desenvolvimento da cidade. Não esperar que venha alguém de fora tra-
zendo a solução, os meios e as próprias ações voltadas para o desenvol-
vimento. Não desistir diante dos obstáculos e resistências que aconte-
cerão no processo, saber reavaliar e corrigir os rumos periodicamente.
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INTRODUÇÃO: A SUSTENTABILIDADE NOS 
CENTROS URBANOS

Estima-se que mais da metade da população mundial já vive nas ci-
dades e, no Brasil cerca de 84% da população vive nas áreas urbanas. O 
processo de urbanização no Brasil se deu de forma acelerada e sem pla-
nejamento, o que gerou uma elevada demanda por infraestrutura urbana 
e acarretou forte impacto ambiental. Assim, com a finalidade de se en-
frentar questões como a emissões de gases estufa, poluição, problemas 
de tráfego, má qualidade do ar e da água, violência e etc., tornam-se 
indispensáveis políticas públicas vinculadas à gestão ambiental urbana 
no sentido de garantir qualidade de vida para cada cidadão.

Nesse sentido, a Declaração de Estocolmo realizada em 1972 já 
abordava a necessidade de planejar os agrupamentos urbanos e a urba-
nização, com vistas a evitar repercussões prejudiciais ao meio ambiente 
e propiciar o máximo de benefícios sociais, econômicos e ambientais . 

Quinze anos após a Declaração de Estocolmo foi publicado o Re-
latório “Nosso Futuro Comum”, elaborado pela Comissão Brundtland, 
apresentando o conceito de Desenvolvimento Sustentável, qual seja, 
o “desenvolvimento que permite o atendimento das necessidades das 
presentes gerações sem comprometer o atendimento das necessidades 
das futuras gerações”. No mesmo ano, foi publicada a primeira imagem 
de satélite do buraco na camada de ozônio, na Antártica, fato histórico 
que sensibilizou o mundo para a urgência da questão ambiental. Em 
seguida, em 1988, foi criado o Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC), com o objetivo de avaliar as informações 
científicas, técnicas e socioeconômicas mais recentes sobre o tema. Se-
quencialmente, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Cidades Sustentáveis



68

Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro – mais co-
nhecida como RIO-92 ou ECO-92 –, marcou a adoção do conceito de 
desenvolvimento sustentável, o que gerou produtos como a Agenda 21 
e a Convenção sobre a Mudança do Clima.

A Agenda 21, que veremos com maiores detalhes, corresponde a 
um plano de ação constituído por princípios para a implementação de 
um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, baseado na 
sustentabilidade ambiental, social e econômica e a Convenção sobre 
a Mudança do Clima, por sua vez, consistiu em um tratado no qual os 
países signatários se comprometeram a estabilizar, por meio de ações 
conjuntas, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, garan-
tindo, dessa forma, a proteção do sistema climático para as presentes e 
futuras gerações. Vale notar que a partir da Convenção sobre a Mudan-
ça do Clima, foi estabelecido, em 1997, o Protocolo de Quioto, que re-
presentou o primeiro passo para o desenvolvimento de ações voltadas à 
redução das emissões de gases de efeito estufa, especialmente por parte 
dos países industrializados, estabelecendo o Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo (MDL) para os países em desenvolvimento. 

Diante dessa breve introdução acerca da origem da sustentabilidade 
na agenda da administração pública, abordaremos algumas das princi-
pais ações sustentáveis que poderão ser realizadas no âmbito municipal.

AGENDA 21 LOCAL

Vimos acima que a Agenda 21 é o principal resultado da Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – UN-
CED/Rio-92. Este documento foi discutido e negociado exaustivamen-
te entre as centenas de países ali presentes, sendo, portanto um produto 
diplomático contendo consensos e propostas. Ou seja, é um documento 
estratégico, um programa de ações abrangente para ser adotado global, 
nacional e localmente, visando fomentar em escala planetária, a partir 
do século XXI, um novo modelo de desenvolvimento que modifique 
os padrões de consumo e produção de forma a reduzir as pressões am-
bientais e atender as necessidades  básicas da humanidade. A este novo 
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padrão, que concilia justiça social, eficiência econômica e equilíbrio 
ambiental, convencionou-se chamar de Desenvolvimento Sustentável.

A Agenda 21 Local ressalta a importância da parceria entre o go-
verno e a comunidade local na tomada de decisões, onde definiu-se , 
no capítulo 28 da Agenda 21 Global, como um processo contínuo de 
desenvolvimento sustentável e de construção de parcerias, sendo um 
instrumento de planejamento participativo. Participação no sentido de 
trazer uma metodologia de diálogo e negociação entre os três setores 
(sociedade civil, mercado e Estado). A Agenda 21 privilegia a ação lo-
cal por entender que é na localidade, no espaço concreto do município, 
que as coisas acontecem, ou seja, delega à municipalidade e aos muni-
cípios a tarefa de dizer como desejam que seja o crescimento ou o de-
senvolvimento da sociedade e o futuro da localidade. Afinal, como nos-
so Ex Governador Franco Montoro nos ensinava, o cidadão não mora 
na União nem no Estado, é no município onde o cidadão mora.  Um 
outro ponto importante da agenda é que ela traz uma visão integrada do 
desenvolvimento e da gestão através da questão ambiental, ou seja, pos-
sibilita uma visão estratégica sobre o desenvolvimento local integrado, 
pautando a questão do desenvolvimento a partir da variável ambiental.

RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)

São entendidos como resíduos sólidos os materiais decorrentes de 
atividades humanas em sociedade e que se apresentam nos estados só-
lido ou semissólido, líquidos não passíveis de tratamento, como efluen-
tes, ou ainda os gases contidos.

Os resíduos sólidos são enquadrados nas seguintes categorias, de 
acordo com a Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei n 12.300/2006):

I. Resíduos urbanos: os provenientes de residências, estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviços, da varrição, de podas e da limpeza 
de vias, logradouros públicos e sistemas de drenagem urbana passíveis 
de contratação ou delegação a particular;
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II. Resíduos industriais: os provenientes de atividades de pesquisa e 
de transformação de matérias-primas e substâncias orgânicas ou inor-
gânicas em novos produtos, por processos específicos, bem como os 
provenientes das atividades de mineração e extração, de montagem e 
manipulação de produtos acabados e aqueles gerados em áreas de uti-
lidade, apoio, depósito e de administração das indústrias e similares, 
inclusive resíduos provenientes de Estações de Tratamento de Água e 
Estações de Tratamento de Esgoto;
 
III. Resíduos de serviços de saúde: os provenientes de qualquer uni-
dade que execute atividades de natureza médico-assistencial humana 
ou animal; os provenientes de centros de pesquisa, desenvolvimento ou 
experimentação na área de farmacologia e saúde; medicamentos e imu-
noterápicos vencidos ou deteriorados; os provenientes de necrotérios, 
funerárias e serviços de medicina legal; e os provenientes de barreiras 
sanitárias; 

IV. Resíduos de atividades rurais: os provenientes da atividade agro-
pecuária, inclusive os resíduos dos insumos utilizados; 

V. Resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais rodovi-
ários e ferroviários, postos de fronteira e estruturas similares: os 
resíduos sólidos de qualquer natureza provenientes de embarcação, ae-
ronave ou meios de transporte terrestre, incluindo os produzidos nas 
atividades de operação e manutenção, os associados às cargas e aqueles 
gerados nas instalações físicas ou áreas desses locais; 

VI. Resíduos da construção civil: os provenientes de construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os re-
sultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, co-
las, tintas, madeiras, compensados, forros e argamassas, gesso, telhas, 
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações e fiação elétrica, co-
mumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.
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A gestão de resíduos deve envolver os chamados “4 Rs”: Redução, 
Reutilização, Reciclagem e Recuperação do material ou da energia exis-
tente nos resíduos sólidos. A redução deve ser na fonte. A reutilização é 
baseada no emprego direto de um resíduo com a mesma finalidade para 
a qual foi originalmente concebido, sem a necessidade de tratamento 
que altere suas características físicas ou químicas. A reciclagem impli-
ca no reaproveitamento dos materiais que compõem os resíduos, sendo 
uma técnica que consiste em transformar estes materiais, por meio da 
alteração de suas características físico-químicas, em novos produtos, o 
que a diferencia da reutilização. Esta última implica no uso do material 
sem sua alteração físico-química. A recuperação é a técnica baseada na 
transformação térmica, química, física ou biológica da matéria-prima 
utilizada na fabricação do produto, para produzir material ou energia 
diretamente disponível para uso.

De acordo com a legislação paulista, os fabricantes, distribuidores 
ou importadores de produtos que, por suas características, venham a 
gerar resíduos sólidos de significativo impacto ambiental, mesmo após 
o consumo desses produtos, ficam responsáveis pelo atendimento das 
exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais e de saúde, especial-
mente para fins de eliminação, recolhimento, tratamento e disposição 
final desses resíduos, bem como para a mitigação dos efeitos nocivos 
que causem ao meio ambiente ou à saúde pública. Trata-se da responsa-
bilidade pós-consumo, na qual os fabricantes, distribuidores e importa-
dores são responsáveis pela destinação final do produto. Isto também é 
conhecido por logística reversa.

ÁGUA 
(Política Estadual de Recursos Hídricos)

A Política Estadual de Recursos Hídricos foi instituída pela Lei Es-
tadual nº. 7.663/1991, tendo por objetivo assegurar que a água, recurso 
natural essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar 
social, possa ser controlada e utilizada, em padrões de qualidade sa-
tisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, em todo 
território do Estado de São Paulo.
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O Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SI-
GRH, constituído por representantes do estado, municípios e socieda-
de civil, visa a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos e 
a formulação, atualização e aplicação do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos, congregando órgãos estaduais, municipais e a sociedade civil. 

Como órgãos colegiados do Sistema de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos estão:

I. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH);
II. Os Comitês de Bacias (CBHs);
III. O Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI);
IV. O Conselho de Orientação do FEHIDRO (COFEHIDRO).

Para a composição tripartite destes órgãos colegiados participam as 
organizações estaduais, municípios e a sociedade civil.

O FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos é a instância 
econômico-financeira do SIGRH e seus recursos destinam-se a dar su-
porte financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Os recursos do FEHIDRO são oriundos de compensação financeira 
aos estados, em decorrência do aproveitamento hidrelétrico das empre-
sas de energia. Estes recursos são distribuídos pela ANEEL e têm sido 
destinados para investimentos e ações ambientais em projetos definidos 
pelos Comitês locais. 

Como instrumento de destaque da Política Estadual, a cobrança pelo 
uso da água é entendida como uma forma de conscientizar o usuário e 
de estabelecer controle sobre os excessos ou desperdícios. Desta forma, 
promove-se a otimização do uso, contribuindo para o investimento na 
gestão dos recursos hídricos. Com a implantação da cobrança, é possí-
vel reconhecer a água como bem público de valor econômico, e permite 
que cada usuário avalie melhor o uso que faz dela.
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HABITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Uma habitação pode ser considerada sustentável quando a adequa-
ção ambiental, a viabilidade econômica e a justiça social são incorpo-
radas em todas as etapas do seu ciclo de vida, ou seja, desde a fase de 
concepção, construção, uso e manutenção; até, possivelmente, em um 
processo de demolição. Uma habitação sustentável traz uma série de 
benefícios, como a minimização do uso de recursos naturais e da gera-
ção de poluição, o desenvolvimento da economia local e a formalidade 
nas relações de trabalho, além do aumento da eficiência no uso de re-
cursos financeiros na construção e valorização do imóvel pelo mercado.

O projeto de habitação sustentável deve iniciar-se já na fase de con-
cepção, na qual há maiores chances de intervenção com foco na susten-
tabilidade. A escolha do terreno é a primeira ação a ser realizada.

Construí-lo em áreas inapropriadas pode resultar em grandes im-
pactos ambientais. Portanto, avaliar anteriormente onde o terreno está 
inserido é de extrema importância. Durante o processo de seleção, é 
importante priorizar locais que não incluam áreas restritivas à ocupa-
ção e que possuam infraestrutura adequada (saneamento e acesso ao 
transporte público) e serviços básicos (bancos, supermercados, escolas, 
restaurantes, postos de saúde etc.). Após a escolha do terreno, passa-se 
à avaliação das diretrizes para o projeto, buscando-se otimizar o seu de-
sempenho em todo o ciclo de vida. Devem ser estudadas e especificadas 
nesta fase desde a seleção dos materiais até a opção do mais adequado 
coletor de energia solar para fins de minimização dos custos, evitando-
-se ao longo da construção o desperdício de material, a produção de 
sobras e excesso de esforços para a manutenção, por exemplo. Portanto, 
podemos dizer que uma habitação é sustentável quando se observa os 
seguintes aspectos:

• Eficiência energética – redução do consumo de energia em todo o 
ciclo de vida de uma habitação; utilização de fontes alternativas;
• Uso racional da água – redução do consumo e da geração de efluentes;
• Materiais de construção sustentáveis – redução do uso de recursos 
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naturais, uso de materiais e equipamentos que causem menor impacto 
ambiental, reuso e reciclagem de materiais;
• Conforto térmico – redução da utilização de produtos tóxicos e ga-
rantia de conforto térmico aos ocupantes da habitação;
• Acessibilidade – utilização do conceito de desenho universal.

ECODICAS PARA O EXERCÍCIO DIÁRIO DA 
CIDADANIA SUSTENTÁVEL

1. Organize de forma correta o que não serve mais: separe seu lixo para 
a reciclagem, reaproveite materiais, doe objetos e roupas que não preci-
sa e nunca queime ou jogue lixo nas ruas.
 
2. Diminua o lixo mudando pequenas coisas:  diga não para sacolas 
plásticas e produtos descartáveis; compre produtos duráveis e com pou-
ca embalagem;  
 
3. Cuidado com o desperdício de água: feche a torneira ao escovar os 
dentes, ao se barbear e ao ensaboar a louça; use a vassoura e não a água 
da mangueira para varrer pisos e calçadas.
 
4. Economize no chuveiro: tome banhos rápidos e coloque o chuveiro 
na posição "verão", assim você reduz o consumo de água e energia e 
economiza em suas contas.
 
5. Cuidado com o desperdício de energia: não deixe as luzes e aparelhos 
ligados quando não estiverem sendo usados; use a luz natural abrindo 
janelas e cortinas, e prefira as lâmpadas fluorescentes que são mais eco-
nômicas. 

6. Ajude a proteger os animais: não compre animais silvestres e denun-
cie o tráfico, a caça e a pesca predatória à Polícia Militar Ambiental do 
Estado de São Paulo. Ligue gratuitamente para o  0800  113560.
 
7. Cuide das nossas florestas: pergunte de onde é a madeira que for 
comprar, para garantir que não é ilegal.  Compre produtos de madei-
ra certificada e denuncie queimadas e desmatamentos à Polícia Militar 
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Ambiental do Estado de São Paulo. Ligue gratuitamente para o 0800 
113560.

8. Plante árvores: dê preferência para plantas nativas e consulte a Pre-
feitura  local sobre os melhores tipos  para a região onde você mora. 
 
9. Procure deixar o carro em casa: faça caminhadas, ande de bicicleta, 
pratique a carona e use o transporte público, assim você ajuda a dimi-
nuir a poluição e o trânsito.

10. Seja um Ecocidadão: transforme as pessoas ao seu redor em indi-
víduos ecoconscientes e ecorresponsáveis; dê o exemplo, fazendo você 
mesmo, e colocando em prática todas essas dicas.

FONTES:
- Organização das Nações Unidades
- Ministério do Meio Ambiente
- Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo
- IBGE
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MÓDULO VI

Texto: José Augusto Guilhón

Política: 
o que é, para
 que serve e

 como funciona
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O QUE É POLÍTICA

Neste módulo vamos tentar entender o que é política, como ela fun-
ciona e que papel têm, na política, as pessoas, os grupos e as organiza-
ções que nela tomam parte. Para tanto, vamos precisar de alguns con-
ceitos, dos quais três são essenciais. São eles: poder, poder e poder. 

Pode parecer brincadeira ou excesso de simplificação, mas qualquer 
que seja sua definição – e existem algumas dezenas delas, todas mais ou 
menos corretas ou totalmente erradas – o conceito de poder está sempre 
subentendido e é indispensável para compreender o que quer dizer polí-
tica. Vejamos, por exemplo, a definição de política como um conjunto 
de ações, normas e procedimentos para atingir um objetivo, que 
tanto pode se aplicar a políticas públicas, como a política de vendas, ou 
a política externa. Para entender o que distingue um conjunto de boas 
intenções sobre ações, normas e procedimentos, de uma política efeti-
vamente adotada e implementada, é que o formulador desta última tem 
recursos de poder para implementá-las. 

Tomemos agora o exemplo de um partido político, definido como 
um grupo de pessoas, organizadas em torno de ideias e objetivos 
comuns, para disputar o poder numa sociedade organizada. O que 
é que distingue um partido, assim definido, de um movimento de ideias, 
que também reúne pessoas em torno de ideias, princípios ou valores, e 
que também pretende alcançar objetivos comuns? Precisamente o fato 
de que, para formar um partido, um grupo de pessoas precisa ser capaz 
de mobilizar recursos de poder capazes de direcionar a ação de seus 
seguidores na disputa pelo poder, enquanto o movimento de ideias só 
precisa mobilizar seus recursos morais para convencer os demais a ado-
tarem suas ideias.

POLÍTICA: 
O QUE É, PARA QUE SERVE 

E COMO FUNCIONA
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Isto vale para os demais casos: a capacidade de mobilizar recursos 
de poder para implementar uma política de vendas em uma empresa, ou 
uma política pública num governo, ou a política externa de um país é 
crucial para entender a noção de política em cada um desses casos. Mas 
falta explicar porque três conceitos centrais, poder, poder e poder.

O conceito fundamental da política é o poder enquanto condição 
necessária ao convívio numa sociedade organizada. A questão a ser 
esclarecida é a de saber por que o poder é necessário à sobrevivência 
de todas as sociedades organizadas. Desta questão deriva outra, a saber: 
como funciona o poder para garantir sua própria sobrevivência – este o 
segundo conceito de poder que vamos abordar. Desta questão, por sua 
vez, deriva a terceira: como e por quem o poder é exercido, e o que 
ocorre quando não é ou quando não se sabe por quem ele é exercido.

Assim sendo, retomando nosso objetivo, que, como vimos no iní-
cio, é entender o que é política, como ela funciona e que papel têm, 
na política, as pessoas, os grupos e as organizações que nela tomam 
parte, vamos examinar por que a política é necessária, como ela fun-
ciona e quem faz a política funcionar.

POR QUE A POLÍTICA SERIA NECESSÁRIA?

É muito comum as pessoas menos politizadas e, com igual frequ-
ência, as que se acham mais politizadas do que todas as demais, afir-
marem que política não serve para nada ou que seria melhor acabar 
com a política. Acabar com ela não é difícil, mais difícil é construir e, 
mais ainda, reconstruir a política. Dr. Ulysses, um dos hhpatriarcas da 
redemocratização do País, dizia que fechar o Congresso é fácil: “Basta 
um cabo e dois soldados”. Com isso ele queria dizer que o Congresso 
é um poder desarmado – o que pode parecer paradoxal. Afinal, como 
exercer poder sem empregar a força, sem empregar armas, a forma mais 
demolidora de força?

E se passássemos uma moto-niveladora para arrasar a política, o 
que ficaria no seu lugar? Basta observar o que se passa em Estados que 
entraram em total falência, como por exemplo, a Somália: não existe 
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um autoridade central ou a que existe não exerce o poder; todo o poder 
se pulveriza em grupos de diferentes origens e naturezas e é exercido 
pelas armas. É o caso também de Estados que foram ocupados pela for-
ça e cujas funções de governo foram usurpadas por tropas de ocupação: 
a reconstrução da ordem pública é lenta e sangrenta, com breves altos 
e sucessivos baixos como, por exemplo, o Iraque, o Afeganistão ou o 
Haiti, para citar apenas alguns casos mais recentes.

Vemos, portanto, que o poder pode ser exercido com armas, e nes-
se caso é sempre uma forma de guerra – contra outro país ou contra os 
próprios cidadãos. Mas o que chamamos de política é o exercício do 
poder sem armas, o poder exercido por uma autoridade legítima. 

Por que a existência de uma autoridade legítima é necessária para 
a sobrevivência de uma sociedade organizada? Porque sem uma auto-
ridade que exerça o poder com legitimidade, cada um dos membros de 
uma sociedade é simultaneamente parte, juiz e carrasco. É esta noção 
de uma sociedade em que todos têm direito de vida e morte sobre to-
dos - e, portanto, até o mais rico e poderoso é vulnerável, pois tem sua 
vida, seus bens e sua liberdade à mercê do mais fraco – que os clássicos 
do pensamento político chamavam estado de natureza ou guerra de 
todos contra todos.

A necessidade de uma autoridade legítima como condição de so-
brevivência das sociedades organizadas supõe a existência de um pacto 
como marco zero da política. Trata-se, contudo, de uma convenção tá-
cita e não do resultado de um contrato expresso entre cidadãos. Não é 
que cidadãos não possam se reunir para celebrar um pacto político des-
tinado a fundar ou “refundar” o Estado: recentemente tem-se alastrado 
a prática de convocar Constituintes com essa finalidade.

Mas, antes de constituírem um Estado, os membros de uma popu-
lação precisam ser cidadãos e, portanto, ter aderido tacitamente a um 
pacto em que abrem mão de seus direitos “naturais” a empregar to-
dos os seus recursos – inclusive a força – na defesa de seus interesses 
vitais e, simultaneamente, comprometem-se a submeter-se ao poder 
da Lei, isto é, submeter-se à autoridade do Estado. Dentro dessa con-
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cepção, política é o modo pelo qual cidadãos constituem e exercem 
o poder numa sociedade organizada.

Daí se pode concluir que a política é o modo de exercício do poder 
desarmado, isto é, a maneira como cidadãos que renunciaram às armas 
competem para decidir como constituir o poder e como exercê-lo. Em 
outras palavras, a luta pelo poder pela via política é a alternativa à luta 
pelo poder pelas armas, o emprego das armas para disputar ou exer-
cer o poder é a forma de luta dos que renunciaram à via política. 
Vejamos agora como é possível disputar e exercer o poder sem o uso da 
força, isto é, o que são e como funcionam as instituições políticas.

COMO FUNCIONA A POLÍTICA

Na política, apenas o pacto fundador do poder é tácito: a condição 
para seu exercício tem que ser explicitada. Sem isso, cada um criará 
suas próprias regras e decidirá o que faz, ou não, parte do pacto e até 
onde vai a obediência de cada um à Lei. Os Estados variam na exten-
são e limites do que precisa ser explicitado quanto ao funcionamento 
do poder – veja-se o caso do Reino Unido, que se vangloria de não ter 
uma constituição escrita. Algumas regras – escritas ou não – parecem, 
no entanto, estar sempre presentes.

1. O lugar central da política
A primeira dessas regras responde à questão de saber onde está 

o poder, qual o lugar de onde ele se exerce, se no conjunto da cida-
dania, numa pessoa ou numa pessoa abstrata que encarna a autoridade 
legítima. Para disputar o poder, evidentemente, é preciso saber qual 
o lugar – concreto ou abstrato – que precisa ser ocupado. O conjunto 
de regras escritas e não-escritas que definem esse lugar, como se pode 
ocupá-lo e que condições precisam ser satisfeitas para tanto, constitui a 
primeira das instituições políticas. 

A finalidade das instituições políticas é tornar previsível como se 
escolhem e se sucedem os cidadãos que ocuparão o lugar de onde se 
exerce o poder, para limitar a incerteza. Assim, numa monarquia, a es-
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colha do monarca segue regras dinásticas que devem ser respeitadas 
tanto na sua escolha como na sua sucessão. 

A disputa pelo poder se faz dentro dessas regras, isto é, dentro das 
margens de incerteza sobre a legitimidade dos títulos dinásticos dos 
pretendentes. Numa monarquia constitucional, por exemplo, alterações 
na linha sucessória podem ocorrer em função dos interesses dos re-
presentantes do povo. O governo britânico, com base em seu mandato 
parlamentar pode influenciar decisivamente a sucessão da atual rainha, 
pesando a favor do seu neto em vez do atual príncipe de Gales. De 
qualquer modo, a previsibilidade tende ser maior do que a incerteza, 
diminuindo as chances de crises sucessórias.

Numa república, a disputa política se faz entre aqueles que têm o po-
der de decidir pela república e dentro das regras por eles estabelecidas. 
Assim, numa república aristocrática, como a romana ou a veneziana, os 
grandes podem ampliar ou estreitar sua margem de escolha, elegendo 
um potentado estrangeiro ou um grande capitão admirado pelo povo, 
em vez de um de seus pares, ou simplesmente escolher um imperador. 
Nas modernas repúblicas aristocráticas, isto é, aquelas em que o direito 
à disputa pelo poder é restrita a uma categoria de cidadãos – as repú-
blicas soviéticas e populares, os regimes de partido único ou de partido 
dominante (como foi o do México até 1994) ou as repúblicas censitárias 
(como o Brasil antes da constituição de 1934) – a sucessão é ainda mais 
restrita a um grupo que atua nos bastidores. 

Nas repúblicas, portanto, o direito de escolha tende a prevalecer so-
bre as regras, dando margem a maior incerteza. No governo militar de 
1964 a 1985 no Brasil, todas as sucessões presidenciais deram lugar a 
grandes crises o que levou as Força Armadas a entregarem pacificamen-
te o poder à sociedade civil.

Nos estados democráticos de direito – monarquias ou repúblicas 
– previsibilidade e incerteza tendem a conviver, na medida em que as 
regras sucessórias são determinadas, portanto previsíveis, mas o resul-
tado do processo de escolha é em princípio, incerto. 
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2. Quem governa
A segunda regra, uma vez esclarecido quem encarna a autori-

dade legítima, diz respeito à questão de saber quem exerce o poder, 
isto é, quem governa. Há várias maneiras de responder a essa questão: 
o poder é exercido por uma pessoa, por uma categoria de cidadãos, por 
um corpo de representantes ou pelo conjunto da cidadania. O primeiro 
caso é o regime despótico ou algumas formas extremas de autoritaris-
mo. O segundo é aquele em que o poder se restringe a uma nobreza 
tradicional ou uma aristocracia autointitulada – como um partido 
único, uma milícia, um clero ou um conjunto de corporações, como as 
Forças Armadas. O terceiro é aquele em que o conjunto da cidada-
nia elege um corpo de cidadãos com mandato para representá-los. 
O último é aquele da chamada democracia direta, em que o poder seria 
exercido diretamente pelo conjunto da cidadania, e não por intermédio 
de representantes.

Na prática, a imensa maioria dos governos, isto é, a instituição 
que exerce o poder, distribui-se entre o segundo e o terceiro casos: de-
mocracias representativas e regimes autoritários. Isto porque o pri-
meiro caso, da tirania individual, e o caso da democracia direta, sempre 
ocorrem juntos.

O tirano no estado puro, isto é, aquele que não se apoia nem na 
tradição, nem numa burocracia (seja ela partidária, militar, sindical, re-
ligiosa, tecnocrática ou uma combinação delas), governa diretamente 
“para o povo”, apoiado apenas em seu próprio carisma. Com isso, o 
exercício direto do poder pelo povo consiste na verdade em legitimar 
o tirano. Quanto à democracia direta sem tirania, ela só existiu na anti-
guidade, e apenas em Estados de cidadania homogênea, como Atenas, 
governada por iguais, mas em que os desiguais não eram cidadãos.

Formas extremas de regimes autoritários podem ser confundidas 
com governos de um só, como no caso do kadafismo na Líbia, cujo di-
tador se recusava a admitir ter uma função no governo.  Entretanto, em 
regra, os ditadores se apoiam em organizações ou grupos de interesse 



85

que funcionam como correias de transmissão, como no Egito (os milita-
res e a burocracia do Estado), na Síria (o partido, as forças de segurança 
e as elites das minorias religiosas) ou na Venezuela (os militares, o novo 
empresariado estatal, o partido).

A democracia representativa é hoje o regime mais difundido no 
mundo e representa uma espécie de modelo que os regimes autoritários 
procuram mimetizar, afastando-se, no entanto, em algum aspecto essen-
cial. A democracia representativa é um regime em que os cidadãos 
governam por meio de um corpo de representantes, escolhidos pe-
riodicamente por voto popular em eleições livremente disputadas. 
Cada uma dessas características constitui uma condição necessária, mas 
não suficiente da democracia representativa. Para que um regime seja 
aceito como democracia representativa é preciso satisfazer coletiva-
mente a todas e a cada uma delas.

São regimes autoritários aqueles aos quais faltam uma ou mais 
dessas condições. Praticamente todos os regimes autoritários, seja sob 
a forma de república, monarquia ou teocracia (que tanto pode tomar a 
forma de república quanto de monarquia), embora possuam um chefe 
supremo, um governo e um corpo deliberativo, como as democracias, 
delas se afastem em diferentes aspectos. 

Em alguns casos, o chefe supremo não é escolhido direta nem in-
diretamente pelo voto popular, mas apontado por uma corporação 
religiosa (como no Irã) ou militar (como no Brasil entre 1964 e 1985) 
e referendado por um corpo deliberativo, eleito ou não. Em outros ca-
sos, o corpo deliberativo é eleito sem mandato definido, ou eleito em 
listas que não permitem a livre escolha do eleitor, ou ainda com regras 
eleitorais ou práticas repressivas, ou ambas, que limitam de forma 
drástica a liberdade de opinião e de manifestação política, inclusive 
a ação de uma oposição organizada.

Assim sendo, diferentemente do que alegam os partidários de de-
mocracias dirigidas, o fato de um chefe supremo ter sido eleito por 
voto popular não faz de um regime uma democracia representativa. 
Existem várias maneiras de contornar a vontade dos cidadãos expressa 
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diretamente ou por intermédio de seus representantes eleitos. O chefe 
supremo, presidente ou líder pode mobilizar diretamente a cidadania 
para decidir por cima do corpo de representantes; aliar-se a uma parte 
da representação para impor medidas contra os interesses da cidadania; 
pode reprimir qualquer manifestação que julgue inconveniente; invocar 
princípios religiosos ou ideológicos como pretexto para ignorar as leis 
escritas. 

3. Como se reconhece uma democracia
Vários autores, como Robert Dahl e Adam Przeworsky procuraram 

definir uma espécie de teste de resistência para estabelecer onde termi-
nam as democracias e começa o autoritarismo. Em sua essência o teste 
de ambos mede a mesma coisa, isto é, se alguma força política tem o 
poder de impor unilateralmente às demais mudanças das regras do jogo 
ou alterar seu resultado. 

Para Dahl, as democracias são sociedades pluralísticas, em que 
os recursos de poder não se limitam ao voto, mas estão ao alcance de 
várias formas de ação organizada e expressão de valores e interesses. 
Assim sendo, o fato de ter votado na minoria ou não ter conseguido ele-
ger seu representante não aliena o cidadão de qualquer acesso ao poder. 

Organizações e instituições da sociedade civil, sindicatos, associa-
ções e empresários, igrejas, etc. são instrumentos capazes de mobilizar 
opiniões e, com isso, conter excessos do governo, da burocracia ou dos 
partidos. Por isso Dahl atribui especial importância à liberdade de or-
ganização da oposição, principalmente, mas não apenas da oposição 
partidária, e sim dos cidadãos.

Isto significa que o teste da democracia não é a existência de elei-
ções, mas sim a liberdade de organização e manifestação da oposição. 
Não é a questão de saber se há eleições, mas sim se a oposição pode 
se organizar livremente com condições de fato para disputar o po-
der.
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Para outro autor, Przeworsky o teste consiste em verificar até que 
ponto as regras da disputa pelo poder são previsíveis, ao mesmo 
tempo em que o resultado do processo político – das eleições, das 
decisões parlamentares e judiciárias – é incerto. A previsibilidade 
das regras é a garantia de que a participação de todas as forças políticas 
seja real. E a incerteza dos resultados – da disputa eleitoral, parlamen-
tar ou judicial – é a garantia de que a disputa não foi decidida de an-
temão. Se alguma força política puder garantir o resultado que deseja, 
independentemente da composição e da dinâmica das forças em jogo, 
por exemplo, anulando as eleições ou o resultado de um julgamento – o 
processo político não será democrático.

Após uma interrupção de 21 anos de regime autoritário, o Brasil 
vem passando no teste de resistência da democracia ao autoritaris-
mo desde o advento da Nova República. Nos últimos dez anos que 
precederam a eleição e a posse de um presidente civil, várias das condi-
ções necessárias ao funcionamento de uma democracia representativa 
foram sendo restabelecidas. Em 1986 o Congresso foi eleito com pode-
res de Assembleia Constituinte, que outorgou uma Constituição dras-
ticamente alterada que satisfaz todas as condições fundamentais das 
democracias representativas.

Todavia restaram algumas insuficiências, tanto no que diz res-
peito à previsibilidade das regras, como no que diz respeito à in-
certeza dos resultados do processo político. Com relação às regras 
podemos considerar dois aspectos mais relevantes: o primeiro é a manu-
tenção de dispositivos herdados do período autoritário, que radicalizam 
o poder de iniciativa legislativa do Executivo. É o caso das chamadas 
Medidas Provisórias, que outorgam, à Presidência da República, a 
prerrogativa de adotar e modificar legislação de maneira unilate-
ral, arbitrária e imediata, corroendo profundamente a previsibilidade 
do arcabouço de regras da República.

Outro caso é o das regras do processo eleitoral, que vêm sendo 
modificadas praticamente a cada dois anos, fazendo com que a orga-
nização dos partidos, as decisões dos candidatos e as escolhas dos 
eleitores se façam em condições cada vez mais submetidas a um 
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enorme grau de imprevisibilidade das regras. A isso se acrescenta 
um crescente intervencionismo da Justiça Eleitoral, que vem cha-
mando para si a prerrogativa de legislar e mesmo de “corrigir” o Legis-
lativo, ao sabor de maiorias ocasionais nas cortes regionais e federais, 
e de maneira freqüentemente errática, como se poderia esperar de uma 
instituição que não foi feita para legislar. 

Quanto à incerteza com relação aos resultados do processo deci-
sório, e particularmente do processo eleitoral, os retrocessos são ainda 
mais graves. A condição de que o processo político, além de respeitar 
regras conhecidas e previsíveis, não possa ter seu resultado previamen-
te determinado, nem alterado depois da disputa, vem sendo aos poucos 
dilapidada em várias frentes.

Trata-se de episódios em que recursos de poder do Executivo são 
mobilizados no sentido de alterar a representatividade dos diver-
sos setores da sociedade, resultantes do processo eleitoral, em favor 
de políticas específicas ou de interesses particulares, ou ainda para 
invalidar prerrogativas de outros poderes. O primeiro episódio de 
grande monta foi a mobilização, pelo governo Sarney, de uma bancada 
parlamentar diretamente comprometida com os interesses imediatos do 
governo e com interesses pessoais do Presidente, o chamado “centrão”, 
que mudou os rumos até então prevalentes na votação da nova Consti-
tuição. 

O corpo de representantes eleito em 1986 para o Senado e a Câmara 
estava majoritariamente comprometido com a restauração do mandato 
presidencial de quatro anos (que os militares haviam alterado unilateral-
mente para seis anos), e com a instituição de um regime parlamentarista 
(que praticamente já fora aprovada no que diz respeito às principais 
regras de funcionamento do Executivo e do Legislativo), entre outros. 
Com a atuação do centrão, que assim rompeu suas linhas de compro-
misso com seus respectivos partidos e eleitorados, Sarney conseguiu 
manter para si as prerrogativas presidenciais e obter um mandato de 
cinco anos. 

Desse modo, mediante a salvaguarda e ampliação dos benefícios 
imediatos concedidos pelo Executivo ao “centrão” e acordos ad hoc 
feitos por este, ora com as bancadas de esquerda, ora com as de direita, 
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e à custa dos interesses e ideais expressos no processo eleitoral, o re-
sultado das urnas foi alterado em favor de um grupo minoritário. 
Por meio de fraude similar, o governo Lula, eleito com minoria no Con-
gresso, promoveu uma recomposição do corpo de representantes que 
reverteu a composição das forças do eleitorado e lhe permitiu governar 
sem fazer concessões aos interesses e valores políticos dos adversários. 

Com o expediente que ficou conhecido como o “mensalão”, tor-
nado possível pelo emprego dos recursos de poder da Presidência 
em favor de interesses imediatos e pessoais, Lula, assim como Sar-
ney fizera com o “centrão”, alterou o resultado do processo eleito-
ral no qual foi eleito. O mais grave é que a perpetuação desse tipo de 
procedimento mina a incerteza do processo democrático, uma vez que 
os governantes, qualquer que seja o resultado das urnas, têm a garantia 
de que sempre obterão a maioria do Corpo de Representantes da nação. 
E mina duplamente, porque incute nas demais forças políticas, especial-
mente as forças adversárias, a certeza de que é inútil disputar o poder, a 
não ser para legitimar o governo.

Em seu segundo mandato, o presidente Lula exacerbou esse 
processo de corrosão do princípio da incerteza do processo político. 
Seja adotando medidas que reverteram de fato o resultado do processo 
decisório, seja disseminando a certeza de que era imbatível Lula obteve 
quase sempre o resultado por ele desejado. E o impôs tanto ao seu par-
tido, como à sua base congressual, como, sobretudo à sociedade. Isso 
ocorreu de diversas maneiras, tais como o descumprimento de decisão 
do STF com relação a uma extradição; o desafio feito abertamente ao 
judiciário eleitoral a que o impedisse de descumprir a lei eleitoral; e 
finalmente o maior desafio, o de impor unilateralmente sua sucessora, 
empregando os recursos do Estado para encobrir violações à lei 
eleitoral e intimidar tanto adversários quanto aliados.

Não foi à-toa que, em meios acadêmicos no Brasil e no exterior, 
chegou-se a comparar o lulismo a um processo de “mexicanização” 
do sistema partidário brasileiro, a exemplo do que ocorreu nos 70 
anos de dominação do PRI sobre a sociedade mexicana.
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4. Como se divide o poder

Completando esta parte sobre o funcionamento da política, vamos 
abordar a regra que responde à questão de saber como se divide o po-
der ou, visto de outra maneira, como se compõe o poder. Abstrata-
mente falando, o objeto da política – que, como vimos, é o poder – tanto 
pode ser uno como dividido. Os modelos clássicos apontam, cada um, 
um ator que supostamente governa: o déspota, na tirania; um corpo de-
liberativo nas aristocracias; um corpo de representantes, nas democra-
cias parlamentares; e o povo, nas democracias diretas. Alguns autores 
deixam claro que o poder não se divide nem se transfere: o poder, uma 
vez dividido, é um poder falido; uma vez transferido, não se recupera.

Na prática, como vimos, os modelos atualmente existentes - os 
regimes autoritários e as democracias representativas – tendem a 
comportar mais de uma função de poder, distintas entre si, mas nem 
sempre destituídas de superposição. Duas estão sempre presentes, a 
função deliberativa e a função governativa e, nas democracias represen-
tativas, costuma-se dizer que o governo (a sede do poder) se divide em 
três funções: executiva, legislativa e judicial. Deve ficar claro que não 
se trata de três poderes independentes, mas sim de três funções dis-
tintas, mas em grande parte complementares, e mesmo conflitantes.

A chamada teoria dos três poderes é atribuída ao filósofo francês 
Montesquieu que, analisando a instabilidade da monarquia francesa, 
constatava a superioridade do modelo britânico atribuindo sua estabi-
lidade à divisão entre os poderes. Na verdade, o próprio Montesquieu 
constatou, de forma aparentemente enigmática, aquilo que podemos 
constatar também atualmente, isto é: o Executivo freqüentemente le-
gisla, o Legislativo julga e condena, e o Judiciário legisla.

A resposta a esse enigma aparente está na frase do autor: “Só o po-
der contém o poder”, ideia à qual corresponde a tradição dos “checks 
and balances” da democracia americana, ou o intricado sistema de “con-
tenções e equilíbrios” entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A 
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estabilidade da democracia americana é creditada, pela literatura 
política e filosófica daquele país ao funcionamento de um sistema 
conflituoso, na propensão das instituições de governo para conflitar 
entre si e, portanto, para forçar a um compromisso.

De nada serviriam a divisão de funções e o sistema de mútua con-
tenção, se todas as instituições de governo refletissem os mesmos in-
teresses e os mesmos ideais. Para Montesquieu, um poder só contém 
outro poder se ambos refletirem fontes distintas de poder um do outro. 
Assim, numa república autoritária como a Síria, existem partidos que 
disputam a representação nacional e um judiciário, mas a composição 
de forças, tanto no Executivo e suas burocracias, - como o Exérci-
to e as Forças de Segurança – como no Judiciário e no Legislati-
vo reproduz a mesma aliança entre minorias religiosas e regionais, 
enquanto a imensa maioria não está representada em nenhuma dessas 
instâncias. Nesse tipo de regime não há poder capaz de conter politica-
mente o poder dominante sem o apelo às armas, como estamos vendo 
atualmente em algumas das repúblicas sacudidas pela primavera árabe.

Não podemos deixar de notar, no caso do Brasil, que os chamados 
três poderes ou, como prefiro, as três funções essenciais de governo 
tiveram sua composição social e política profundamente alterada 
no sentido de uma homogeneização. As cúpulas das três funções de 
governo estão hoje ocupadas por critérios de identificação com os in-
teresses e ideais da Presidência. As burocracias governamentais estão 
sendo engolfadas por militantes nomeados por critérios políticos que 
cada vez mais se sobrepõem à burocracia de estado. O corpo represen-
tativo é cada vez mais responsável diante do governo e menos diante de 
seus constituintes ou de seu partido.

Em suma, a composição de interesses e ideais políticos dos três 
poderes no Brasil é tendencialmente a mesma: o sistema de “contenção 
e equilíbrio” (os “checks and balances” do modelo americano) ou, se 
quisermos, o sistema dos três poderes independentes (de Montesquieu) 
está sendo corroído no seu âmago. 
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5. Como se disputa o poder
A questão da disputa pelo exercício do poder é complicada por vá-

rias ideias simplistas e bem enraizadas que dificultam sua compreensão. 
Para muitos, o poder pode tudo, por assim dizer. Quem detém poder – a 
expressão empregada é “tem poder”, como se o poder fosse uma coisa 
sobre a qual se pudesse reivindicar algum tipo de propriedade – manda 
e as coisas acontecem. Não é bem assim... Também se considera poder 
equivalente a riqueza, popularidade, saber. Tampouco é assim...

Precisamos, portanto, distinguir o conceito de poder de outras no-
ções próximas que são geralmente percebidas, às vezes como instru-
mentos, outras vezes como conseqüências do poder: prestígio e influ-
ência. As três noções estão relacionadas entre si, no sentido de que 
todas podem ser entendidas como conseqüência das demais e, por outro 
lado, podem também ser entendidas como condição prévia para as ou-
tras. 

Elas se aproximam sob alguns aspectos e se distanciam em ou-
tros. O poder sem dúvida proporciona prestígio e influência; o prestígio 
proporciona influência e pode ser um recurso para alcançar o poder e 
para utilizá-lo; a influência pode ser recurso para alcançar e empregar 
poder e pode gerar prestígio.  Disso, poder, prestígio e influência tam-
bém têm em comum o fato de serem propriedades que permitem 
alterar o comportamento ou as atitudes dos demais. O que diferen-
cia as três noções é o tipo de alteração de atitudes e comportamentos e 
a maneira como essa alteração ocorre.

Outra diferença consiste em que a influência é a capacidade de um 
ator para convencer outros atores a adotarem uma atitude, com-
portamento ou valor, é uma relação de convencimento que parte do 
influente para o influenciado. O prestígio é uma qualidade atribuída 
ao ator por outro que lhe reconhece essa qualidade. Trata-se de uma 
relação de reconhecimento que parte daquele que prestigia.  Assim sen-
do, o detentor de prestígio desempenha um papel passivo na atribuição 
de prestígio, enquanto o influente exerce um papel ativo na influência.
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O poder também se aproxima da influência e do prestígio em 
alguns aspectos e se distancia em outros. Influência e prestígio provo-
cam alterações apenas no âmbito das convicções e do reconhecimento 
dos demais, mas para que o comportamento deles seja de fato alterado, 
é preciso que os outros atores passem da convicção e do reconhecimen-
to à ação. Já o poder se diferencia de ambos porque seu exercício 
se define pela capacidade de alterar o comportamento dos demais, 
independentemente de suas convicções e atitudes. 

Por outro lado, a relação de poder tem a mesma característica que a 
relação de influência do ponto de vista de quem o exerce. Assim como a 
influência a relação de poder é ativa, mas diferentemente da influência, 
o poder não é uma característica intrínseca de quem o exerce, mas lhe 
é atribuída pelos demais. Ninguém tem poder porque assim o deseja, 
mas sim porque a sociedade lhe atribui uma posição de poder, seja por 
escolha, seja por tradição, 

Podemos resumir essas semelhanças e diferenças entre poder, 
influência e prestígio com a ajuda de duas matrizes conceituais 
apresentadas a seguir. A primeira considera, por um lado, a natureza 
do vínculo estabelecido pela relação de poder, influencia ou prestígio, e, 
por outro lado, a fonte desse vínculo. A natureza inclui duas possibilida-
des, o vínculo por reconhecimento e o vínculo por convicção, e a fonte 
pode ser intrínseca ou atribuída. Assim chegamos a três possibilidades. 
O poder é um vínculo atribuído por reconhecimento; a influência é 
uma capacidade intrínseca de alterar convicções; e o prestígio é o 
reconhecimento de uma qualidade intrínseca.

Matriz 1 - Natureza e fonte do vínculo estabelecido nas relações 
de poder, prestígio e influência:

                                                                



94

A segunda matriz considera, por um lado, o objeto da alteração de 
atitudes e comportamentos e, por outro lado, o caráter da iniciativa nas 
relações de poder, prestígio e influência. Desse modo chegamos nova-
mente a três possibilidades: o poder é uma relação proativa cujo ob-
jeto é mudar comportamentos; a influência, uma relação proativa 
que visa mudar atitudes, e o prestigio é uma relação receptiva que 
altera atitudes.

Matriz 2 – Natureza e objeto da relação de poder, prestígio ou 
influência:

O “X” em ambas as tabelas cabe a uma noção ainda não dis-
cutida, o conceito de autoridade. Vemos que a autoridade, da mesma 
forma que o poder, tem por objeto a alteração de comportamentos e, 
da mesma forma que o prestígio, atua por inércia. Por outro lado, a au-
toridade atua por convicção como o prestígio, mas em virtude de uma 
prerrogativa que lhe é atribuída, da mesma forma que o poder.

Para resumir, o poder é intrínseco ao Estado, que dispõe de to-
dos os recursos de poder ao seu alcance, desde a influência e o prestígio 
(soft power) até o uso da força. O governante exerce o poder, mas a 
rigor não tem poder. O dirigente máximo – o chefe de governo ou de 
estado, conforme a tradição – é um poder desarmado. Ele tem autori-
dade para exercer o poder de Estado, que não lhe pertence.

Diferentemente do poder, que é intrínseco ao Estado, a autoridade 
provém da posição ocupada na sociedade por um indivíduo, instituição 
ou grupo. A autoridade não é, portanto, intrínseca, nem ilimitada 
como o poder, ela é limitada pelo mandato que lhe é concedido pelo 
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Estado, pela cidadania, ou por uma instituição. É limitada não somente 
pela lei, mas por normas e regulamentos e até, pelos costumes de uma 
determinada instituição. Assim sendo, enquanto o poder do Estado é 
ilimitado, ou autolimitado, o que dá no mesmo, o chefe de Estado só 
pode exercer o poder de Estado nos limites de seu mandato – defi-
nido na Constituição e contido pelos limites dos outros poderes, pelas 
autoridades infra-nacionais e pela vontade popular. 

Dentro dessa ordem de idéias, a disputa pelo poder, que é a razão 
de ser da política, não é uma disputa sobre princípios e conceitos abstra-
tos, é uma disputa pelos meios concretos de exercer o poder. Trata-se, 
essencialmente, de uma disputa pela autoridade para exercer o poder. 

Isto porque o poder do Legislativo não é intrínseco, mas limitado 
pelo mandato que lhe é outorgado pela cidadania para que a represente; 
o poder do governo e de todos os gestores públicos é limitado pela de-
legação que lhes dá o chefe de Estado; o poder da cúpula do judiciário é 
limitado pela lei e pela delegação que lhe é dada pelo chefe de Estado, 
referendada pelo Congresso, e assim por diante. Em suma: a disputa 
pelo poder é, na verdade, uma disputa por posições de autoridade 
para exercer um poder sempre limitado.

Assim sendo, o que chamamos de luta pelo poder nas democracias 
representativas é, na verdade, uma disputa por posições de autoridade 
tanto no Estado como em uma multiplicidade de grupos, organizações, 
instituições da sociedade civil, partidos políticos, e em organizações e 
instituições do Estado, que disponham de recursos de poder - seja influ-
ência e prestígio, seja recursos econômicos e força policial ou militar 
- para pressionar aqueles que detêm posições executivas, legislativas ou 
judiciárias no Estado.

Nesse sentido, a política pode ser considerada uma competição 
desarmada para conquistar terreno nas posições de autoridade do 
Estado, e para conquistar corações e mentes nas posições de influ-
ência e prestígio da sociedade civil. Isto nos leva a concluir que os 
partidos participam da parcela crucial mais visível, mas não exclusiva, 
da luta pelo poder, e deixam de fora outra parcela, pelo menos tão im-
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portante, aquilo que antigamente se chamava de luta ideológica, e hoje 
poderíamos chamar de terreno dos princípios e valores.

POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Nessa luta em duas frentes essencialmente interligadas, as forças 
no poder tendem a privilegiar a conquista e a manutenção do terreno e, 
ao contrário, negligenciar princípios e valores. As forças de oposição 
frequentemente fazem o mesmo e, com isso, concentram seus esforços 
em posições em que, por definição, encontram-se em desvantagem, e 
com isso abandonam a luta pela conquista dos corações e das mentes, 
em que lutariam em posição, no mínimo, de igualdade.

Dada a complexidade do processo político, a diversidade de for-
mas e graus de participação na luta pelo poder é também, imensa. Nos 
estudos de sociologia política costuma-se hierarquizar os níveis de par-
ticipação, atribuindo o grau mais elevado à militância partidária, colo-
cando em segundo plano outras formas de participação e organização 
social ou ética.  

Entretanto, os primeiros partidos populares tiveram origem em sin-
dicatos ou círculos de ajuda mútua. Com isso, os partidos constituíam 
todo um universo social e moral envolvendo a criação de uma identi-
dade coletiva. Para Marx, por exemplo, o partido cumpria uma função 
educativa e cultural, tornando-se um instrumento único de constituição 
de uma “identidade de classe”, uma forma superior de identidade co-
letiva, condição necessária para levar avante a conquista do poder do 
proletariado.

Na tradição ocidental os partidos tendem a volta da sua atuação 
para a conquista de posições no sistema decisório do Estado, mirando-
-se em grande parte no modelo imaginado por Marx. Para muitos, ainda 
hoje, o partido político por excelência seria uma espécie de diretório 
revolucionário de uma classe social, orientado por uma doutrina rígida 
e por uma disciplina impecável. 

Basta um pouco de espírito observador para constatar que os par-
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tidos contemporâneos compartilham algumas ideias, princípios e in-
teresses, mas estão longe de obter, seja de seus filiados, seja de seus 
eleitores, e ainda menos de seus eleitos, disciplina rígida e unidade ide-
ológica. Tampouco envolvem toda a vida dos seus seguidores, como os 
primeiros partidos populares. 

Convém frisar que nas sociedades de maioria mulçumana algo des-
sa organização política totalizante existe, lado a lado com partidos de 
índole laica. A Irmandade Mulçumana, que tem uma forte presença nos 
países do Norte da África e do Oriente Médio, nasceu como um círculo 
de ajuda mútua e que evita assumir a forma partidária, embora seja vista 
como partido por seus adversários laicos.

Nas democracias modernas, em sociedades complexas, cujos par-
tidos costumam organizar-se como máquinas para conquistar e manter 
posições no sistema decisório estatal, tal opção exige atuação permanen-
te e profissional. Isso tende a criar uma hierarquia de participação entre 
os filiados a um partido, a burocracia que ocupa posições de autoridade 
no partido, e aqueles que ocupam cargos eletivos e posições de autori-
dade na máquina governamental. A literatura especializada mostra que 
em todos os partidos existe uma tendência para um conflito de interes-
ses entre esses grupos com diferentes níveis de participação partidária.

As disputas dentro de partidos como o PT e o PSDB, contra ou a 
favor de maior participação das bases nas escolhas de candidatos, é um 
exemplo desse conflito. Os quadros que detêm mais posições de autori-
dade na máquina partidária tendem a opor-se às primárias ou consultas, 
invocando o risco de divisões. Quanto aos que detêm menos posições 
e/ou entendem ter mais prestígio e mais influência sobre as convicções 
dos correligionários, tendem a ser favoráveis à maior participação dos 
filiados. 

Uma descrição esquemática apontaria a existência de três grandes 
classes de participação política, incluindo desde o cidadão comum até o 
chefe supremo da nação: o máximo de participação corresponde ao go-
verno, entendido como o conjunto das posições de autoridade no Execu-
tivo, no Legislativo e no Judiciário; em seguida viriam os partidos e, na 
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base da pirâmide, os cidadãos comuns. Entretanto, dada a combinação 
de diferentes recursos de poder não apenas é comum, mas perfeitamen-
te normal que cidadãos sem filiação partidária nem posições de mando 
no governo exerçam influência mais decisiva sobre as autoridades do 
que, por exemplo, representantes eleitos com votações muito expressi-
vas, ou chefes de poder. 

Essa influência pode ser atribuída não apenas a laços pessoais mas, 
sobretudo, aos recursos econômicos, sociais e morais que esse cidadão 
é capaz de mobilizar em favor de seu pleito. Um desses recursos é, por 
exemplo, alguma sintonia no plano ideológico. Um cidadão que saiba 
manejar com inteligência a expressão “investimento estratégico” no ga-
binete do atual ministro do Desenvolvimento ou do atual Presidente do 
BNDES, já sai de lá com créditos a perder de vista ou com uma Medida 
Provisória publicada no diário Oficial da União.

A participação política fora das posições do poder de estado não é 
apenas devida a influência e prestígio, mas também a outras a formas 
menos nobres de pressão, como a chantagem e a intimidação. Uma en-
tidade como o MST – que sobrevive em uma espécie de limbo entre o 
movimento social e o partido revolucionário – pode dar-se o direito de 
violar as leis civis e penais do Brasil, a pretexto de não as considerar 
legítimas, sob o olhar benévolo do chefe de Estado.

Assim sendo, a democracia representativa é sempre também parti-
cipativa, mas sua contribuição para aumentar a expressão dos interesses 
e ideais da maioria é, na maioria dos casos, duvidosa. Pode-se admitir, 
como princípio, que os interesses e ideais daqueles que dispõem de mais 
recursos – econômicos, sociais e morais – tendem a prevalecer sobre os 
demais em certas formas de participação. Pode-se admitir, também, que 
os interesses e ideais dos movimentos organizados, sobretudo dos mais 
disciplinados e daqueles mais inclinados a mobilizar um público neces-
sitado e pouco esclarecido, tendem a prevalecer sobre os demais.

Em outras palavras, nem a chamada democracia participativa, nem 
a chamada democracia direta são uma panaceia. A primeira, porque ten-
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de a favorecer os grupos mais organizados. A segunda porque, sem a 
intermediação de instituições, ou leva ao “cada um por si”, ou leva ao 
“todos pelo chefe”. Na medida em que as decisões e as leis ficam à 
mercê de maiorias ocasionais e facilmente manipuláveis, nem uma nem 
outra é capaz de garantir a liberdade.

Estou convencido de que nunca antes neste país houve tanta parti-
cipação política como na era Lula. Não nos contentamos com um judi-
ciário altamente participativo, que atropela os demais, envolvendo-se 
na legislação e na formulação e execução de políticas públicas e um 
legislativo que se envolve diretamente na execução orçamentária. Te-
mos também um amplo espectro de consultas sobre as mais diversas 
políticas públicas; temos as lideranças sindicais participando da gestão 
das principais empresas, não apenas públicas, mas também do setor pri-
vatizado Temos os militantes partidários infiltrados em toda a máquina 
pública, nas agências reguladoras, e até no Itamaraty, antes um exemplo 
de burocracia de Estado. E temos os movimentos sociais executando as 
políticas de governo... Enfim, pode-se dizer que temos na prática uma 
forma avançada de “democracia direta”...

A participação popular é inerente à democracia e envolve diferentes 
formas de consulta e informação, está presente na iniciativa legislativa, 
além de conter o essencial, que é o livre exercício do direito de voto – a 
única situação em que o poder de decidir está integralmente nas mãos 
do povo. Entretanto, algumas tentativas de institucionalizar a participa-
ção popular como forma de subverter o sistema representativo podem 
ser nefastas. A participação popular já existe de diferentes maneiras, 
trata-se de melhorar sua qualidade.
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MÓDULO VII

Texto: João Miras

Marketing
Político
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TEORIA

Comunicação é a ação do comportamento humano voltado para a 
integração, influência e persuasão entre pessoas através do estímulo e 
respostas por unidades compreensíveis, diferenciáveis e observáveis. 
Caracteriza a capacidade de modificar as reações seguintes no ambiente 
psicológico e social dos relacionamentos humanos.

Comunicação, ação de comunicar, do latim, comunicatio onis: ônus 
comum ou comungar (também do latim: comunicare) uma ação, dividir 
o conhecimento de um fato.

Do radical comum: pertencente a todos.

Da exposição etimológica se conclui que comunicar é, antes de mais 
nada, dividir uma ação. Assumir em conjunto uma iniciativa. 

Há dois tipos de comunicação:
 

1. A comunicação focada no consumo, como instrumento de lucro (ven-
da de produto);

2. A comunicação focada na idéia, como melhoradora  do ambiente so-
cial e psicológico-individual (imposição de idéias).

 
Cada vez que nos manifestamos... comunicamo-nos. Não há razão 

para um grunhido sequer se não for em relação ao outro. 

Marketing Político

 CONTATO ABORDAGEM MANIFESTAÇÃO  INFLUÊNCIA PERSUASÃO
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A LEGITIMAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 
ENQUANTO IMPOSITORA DE IDÉIAS. 

A comunicação só se legitima num ambiente de benefício para o 
receptor. Sua própria origem etimológica comprova isso: Comunica-
ção, ação de comunicar... ação de tornar comum, compartilhar (parti-
lhar com), dividir com outrem.

 Todos podemos dividir e compartilhar... pão ou dejetos, de acordo 
com nossos saberes, com nossas convicções.

Quando utilizamos nossos saberes para desenvolver novas percep-
ções e ampliar os limites dos nossos semelhantes, nos aproximamos da 
essência do ensinar que é inspirar pessoas para a vida: “O bom mestre 
não é aquele que ensina, mas aquele que inspira”. A boa comunicação 
almeja ser inspiradora.

Aí a comunicação se legitima. Se aproxima da arte e se legitima:
“A arte completa seu ciclo quando emociona pessoas” 

A EMOÇÃO COMO FONTE DE 
MOBILIZAÇÃO E DE CISÃO

As emoções são fonte principal de impressão subconsciente de ati-
tudes. A paixão move. Por isso é preciso saber ativar os signos pessoais 
que estimulem sensações positivas.

COMUNICAÇÃO MODERNA = NEUROCIÊNCIA

O futuro da comunicação está relacionado mais à compreensão dos 
estímulos subconscientes do que somente conscientes da mente huma-
na. Esta nova ciência é chamada hoje de neuromarketing.

Ativando o network certo, isto é, desvendando a rede de associa-
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ções de um ser humano ou sociedade é possível desmembrar idéias/
palavras e remontá-las com a finalidade de obter consentimento e assim 
reorientar atitudes.

(Broke the idea)

A COMUNICAÇÃO POLÍTICA: 
A ARTE DO CANDIDATO

Mais do que raciocínio, é preciso provocar sensações. Mais do que 
razões, o candidato deve despertar sentimentos. É preciso fazer calor no 
cérebro das pessoas.

Dica fundamental

Não se pode deixar o outro lado ser o proprietário da decência e da 
compaixão. Valores fundamentais devem ser apropriados. Este capital é 
mais importante que capacidade financeira.

Vota-se mais em um nome, mas a marca de um partido se impõe 
em democracias consolidadas

O eleitor tem incoercível necessidade de materializar seus sonhos e 
expectativas num personagem que se alça acima dos outros, mas em de-
mocracias consolidadas as conquistas que entes públicos de uma mes-
ma agremiação partidária obtiveram através de suas gestões/ propostas, 
caracterizam-se como verdadeira iconoclastia social. Por isso que o le-
gado deve ser repetido para funcionar como capital de convergência 
comunicacional.

Vota-se mais em uma idéia, do que em uma ideologia

Não é mais a coloração ideológica do candidato que decide a es-
colha, mas aquela certa idéia que ele apresenta às pessoas. Conceitos 
como esquerda e direita, socialismo e liberalismo, estão muito fundidos 
no mundo atual.

Vota-se no futuro, não no passado mas propostas de melhoria são 
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avalizadas por conqusitas verdadeiramente obtidas no passado.

De uma base de realizações (tudo o que o partido fez), necessaria-
mente deve haver apontamentos de ações que identifiquem esperança 
no futuro: novas propostas, novas idéias.

Vota-se pelo espetáculo, não pelo normal

Toda eleição é teatral. E a passagem da era dos signos para a era 
dos sentidos não alterou nada. É eleito aquele que conta ao povo o que 
o povo quer ouvir naquele momento histórico.

Uma eleição é mais psicológica que política

Vota-se no verdadeiro, não no fingido

Confundir comunicação e manipulação, significa derrota

Vota-se por um destino, não por uma banalidade
 
Um voto é um bilhete para a esperança. Toda proposta deve entu-

siasmar e o entusiasmo deve ser sustentado pelo máximo de garantias 
possíveis. Um candidato é uma lenda em evolução e uma vez no poder, 
a lenda só progride se mantiver os compromissos assumidos.

Vota-se num valor, não numa função

Toda pessoa que se lança ao público, se torna famosa (uma cele-
bridade), mas não com a mesma magia.

A diferença entre uma celebridade e um político é que o primeiro 
representa valores específicos em exposição de alta escala, mas o se-
gundo encarna valores humanos gerais, comuns em toda uma sociedade 
e também em exposição de alta escala.

Uma eleição não é um faz de conta, mas um encontro entre um ho-
mem e um povo unindo suas vontades, associando suas expectativas, 
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compartilhando idéias e valores.

Vota-se na ação, não na passividade

Nunca se ganhou uma campanha sem fazê-la. Quantas eleições não 
mudaram de rumo na noite anterior ao dia do voto? Vence quem anali-
sa, reage e retoma a corrida mais rapidamente. Ganhamos uma eleição 
na mesma medida em que nosso adversário a perde. Ele deve ser levado 
ao erro (aqui porque uma eleição é mais psicológica que política muitas 
vezes).

Vota-se num vencedor, não num perdedor

Mesmo na democracia, poder é tomado, não recebido.

Então, uma definição suscinta de comunicação:

“Comunicar é intervir na percepção da realidade” 
(João Miras)

Se comunicar é intervir na percepção da realidade, então a escolha 
que se faz necessária é, que tipo de anunciador sou eu.  Que boa nova 
eu trago. A comunicação é tão boa quanto legítima seja e, comunicar 

bem é tocar a legitimidade.

Cada um de nós é responsável pelo tipo de comunicação que quer 
levar: a comunicação da dominação ou a comunicação da libertação, a 
comunhão.

É neste ponto que os mitos da comunicação e da política se encon-
tram:

 Se comunicação é a ação de tornar comum (dividir algo que é in-
dividual) e a política em perspectiva é a ação de servir a comunidade, 
temos que a comunicação está na origem da política e existe indepen-
dentemente daquela. Há comunicação sem política... não há política 
sem comunicação. 

Quem não acredita num seu contemporâneo, quem não tem fé no 
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futuro, não merece pleitear a carreira de representador. Não merece ter 
representação.

 
“Todo artista tem de ir aonde o povo está”. 

(Milton Nascimento e Fernando Brandt)

 Quantos aqui se entendem artistas da política? Da arte da repre-
sentação, de representar semelhantes em forma decisiva dos postos de 
comando. 

O emissor e o receptor: 
Buscando a possibilidade de entendimento e comunhão

A política é a outra arte da comunhão: o ente público (político) é o 
emissor e o cidadão é o receptor, mas os papéis se invertem constante-
mente porque na verdade o político é o mandado, por isso recebe um 
mandato – a ele cabe entender a polis. 

A oficialização do casamento da comunicação com a política, de-
cretando o fim deste concubinato, desta relação vergonhosa dos magnâ-
nimos políticos com estas aberrações sociais que são os marqueteiros, 
na verdade se dá com o fenômeno da superpopulação e do desenvolvi-
mento dos meios de comunicação, notadamente os eletrônicos. 

Vale chamar a atenção apenas para efeito de afirmação sobre a im-
possibilidade da existência do ensino sem a comunicação. A qualifica-
ção do ensinamento pelo conteúdo emocional do ensinador. (Quem aqui 
não se apaixonou por uma área de conhecimento humano por causa do 
brilhantismo de um mestre.)

(Idéias do comunicólogo e neurolinguísta americano, Drew Wes-
ten. Minhas convicções sobre o conteúdo inspirador, emocional que foi 
trazido pelo ITV em 2008 para palestra no Brasil.)
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PRÁTICA
Comunicação Política:

• Partidária
• Governamental
• Eleitoral (pré-eleitoral) 

Segmentação:

• Meio
• Mensagem 

Peculiaridades:
1. Meio
2. Mensagem

Forma geral de implementação de um plano estratégico de comuni-
cação: 

1. PESQUISA: “A pesquisa é a grande orelha da propaganda” - Júlio 
Ribeiro 
2. PLANEJAMENTO: “Se o homem não sabe a que porto se dirige, 
nenhum vento lhe será favorável” – Sêneca
3. ESTRATÉGIA:  “O princípio da estratégia é: tendo-se uma coisa, 
pode-se descobrir dez mil coisas.” - Miyamoto Musashi 
4. CRIAÇÃO  (peças):  “O emblema é figura adotada para representar 
uma idéia ou um ser social” – Riviére 
5. MÍDIA (segmentação): “A atividade de mídia situa-se no ponto ter-
minal da entrega da mensagem ao consumidor-alvo” - Edison Benetti 

Em publicidade é indispensável o estudo das motivações antes de 
agir porque mobilizar vontades não é tarefa fácil e o instrumento pu-
blicitário tem seus limites, mas através de um trabalho competente de 
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pesquisa pode-se alcançar um bom planejamento-estratégico. 

Também as exigências estratégico/táticas da elaboração de uma 
campanha são essenciais, devendo-se fixar o que se quer dizer à comu-
nidade considerando-se o ponto de vista dela. 

Depois, determinado o tema criativo (sensibilização) da campanha, 
realiza-se então a seleção de meios que serão escolhidos para que a ação 
possa alcançar melhores resultados com aplicação de menor verba para 
atingir o exato público alvo – este é o trabalho de mídia. 

Comparativo democracia norte-americana e brasileira: 
a origem dos nossos problemas

Bastaram dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso e dois 
mandatos de Luis Inácio da Silva para que o Brasil iniciasse sua entrada 
no clube do primeiro mundo. Sim, porque eles são faces de uma mesma 
moeda: a moeda da democracia.

Algumas das minhas técnicas:

• A comunicação subliminar.
• As marcas vivas
• A geração de consentimento.
• A pesquisa quantitativa qualificada
• A segmentação.
• Os segmentos vulneráveis 
(melhorar avaliações de governos – avaliação “regular”)
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MÓDULO VIII

Texto: Milton Terra

Legislação 
Eleitoral



112



113

I - Prestação de Contas
1. Requisitos prévios 

1. Solicitação do Registro do Candidato;

2. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

3. Obtenção de recibos eleitorais.

4. Abertura de conta bancária específica para a movimentação finan-
ceira da campanha;

1.1. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

Feito o requerimento do registro do candidato, a Receita Federal do 
Brasil (RFB) fornecerá automaticamente, no prazo de 72 horas, o CNPJ 
para abertura de conta corrente específica de campanha. 
Sugestão: Consultar diariamente o site da Receita Federal (www.recei-

Legislação Eleitoral

ATENÇÃO!
Arrecadar e aplicar recursos antes de cumpridos todos os 

requisitos prévios enseja a desaprovação das contas prestadas.
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ta.fazenda.gov.br) ou do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.jus.br), 
para verificar se o número do CNPJ foi disponibilizado. Vale registrar 
que esse CNPJ será automaticamente cancelado em 31/12/2012.

1.2. Recibos Eleitorais

- É obrigatória a emissão de recibo eleitoral para todos os recursos 
arrecadados, independentemente do valor e origem.
- Formas de emissão dos recibos:
• manual, quando impressos em gráfica pelo Partido;
• impressos pelo SPCE, mediante faixa;
• numérica a ele atribuída ou eletronicamente (para doações via in-
ternet).
- Todos os campos do recibo deverão ser preenchidos. 
- Nas hipóteses de doações de bens ou serviços, deverão constar no 
recibo eleitoral sua descrição, quantidade e o seu valor estimado em 
dinheiro, conforme avaliação pelo preço de mercado.
- Os recibos devem estar assinados pelo doador, exceto em caso de 
doações via internet.
- É possível obter faixa numérica de recibos eleitorais, disponibili-
zada pelo comitê financeiro ao candidato, por meio do Sistema de Pres-
tação de Contas – SPCE, ou da página do candidato na internet, no caso 
de doações via internet.
- Todos os recibos eleitorais utilizados deverão ser apresentados à 
Justiça Eleitoral através da prestação de contas.
- Lembre-se: está dispensada apenas a apresentação dos recibos 
eleitorais não utilizados.

1.4. Conta bancária específica de campanha 

- Trata-se de requisito prévio para a campanha, ou seja, é obrigatória 
a abertura de conta bancária específica em nome do candidato, no prazo 
de 10 dias a contar da data de concessão do CNPJ, para o registro de 
toda movimentação financeira de campanha.
- Obrigatória para candidatos, comitês financeiros e partidos (estes 
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que pretendam arrecadar).
- Vedado o uso de conta preexistente.
- Prazo para abertura da conta: 10 dias a contar da concessão do 
CNPJ.
- O candidato poderá abrir sua conta em qualquer agência bancária, 
devendo apresentar: comprovante de inscrição no CNPJ e requerimento 
de abertura de conta eleitoral – RACE.
- As instituições bancárias deverão a acatar o pedido de abertura de 
conta corrente específica, no prazo máximo de 3 (três) dias, sendo-lhes 
proibido o condicionamento a depósito mínimo, bem como cobranças 
de taxas bancárias e/ou outras despesas de manutenção. 
- A conta bancária deve ser do tipo que restringe depósitos sem iden-
tificação por nome ou razão social e por número de inscrição no CPF/
CNPJ. 
- A movimentação bancária só poderá ser feita nos seguintes mol-
des:
•  Doações/receitas: depósitos em espécie, devidamente identifica-
dos (com CPF/CNPJ e nome), cheque cruzado e nominal ou transferên-
cia bancária; e
• Pagamentos/despesas: cheque nominal ou transferência bancária.
- A apresentação dos extratos bancários de todo período da campa-
nha é obrigatória, em conjunto com a prestação de contas, ainda que 
não haja movimentação financeira na conta.
- Importante esclarecer que, caso o nome do candidato conste no 
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) não será forne-
cido talonário de cheques, devendo movimentar sua conta por meio de 
cheque avulso ou cartão magnético.

IMPORTANTE!
O pagamento de despesas com recursos que não transitaram 

pela conta bancária específica de campanha enseja a desaprovação 
das contas e, se comprovado abuso de poder econômico, será 
cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma se já 
houver sido outorgado.
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1.4. Arrecadação de Recursos

  Para começar a arrecadar é necessário atender aos requisitos pré-
vios, sob pena de desaprovação das contas. 
  
Origem dos recursos:

- Recursos próprios 
- Doações de pessoas físicas
- Doações de pessoas jurídicas
- Doações de outros candidatos, comitês financeiros ou partidos po-
líticos 
- Receita oriunda da comercialização de bens ou da realização de 
eventos
- Repasse de recursos do fundo partidário

Formas de arrecadação:

(I) Recursos financeiros 
(II) Bens ou serviços estimáveis em dinheiro

(I) Recursos financeiros
A aplicação dos recursos financeiros na conta bancária deverá ser feito 
somente através de:
• Cheques nominais e cruzados
• Depósitos identificados (nome e CPF/CNPJ)
• Transferências Bancárias
• Doações via Internet* = Cartão de crédito
     Cartão de débito
     Boleto de cobrança bancária

*Para realizar doação via internet o candidato deverá seguir os seguin-
tes requisitos:

Desenvolver página específica na internet para este fim
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Contratar instituição financeira ou credenciadora de cartão de crédito
Vincular os depósitos à conta bancária específica de campanha 
Emitir recibo eleitoral para cada doação (individualmente)
Identificar o doador com nome e CPF/MF
Contabilizar no SPCE taxas da administradora de cartão de crédito
O vencimento do boleto bancário deve ocorrer até o dia da eleição
A página da internet deve ser retirada no dia seguinte ao da eleição
Vedações à doação pela internet:

= pessoas jurídicas
= doação parcelada
= utilização de cartão corporativo ou empresarial
= cartão emitido no exterior

(II) Bens ou serviços estimáveis em dinheiro

São doações feitas na forma de:
• Bens – imóveis ou veículos
• Materiais – impressos, papel, tinta, etc.
• Prestação de serviços em geral

As doações estimadas deverão observar as seguintes restrições:

Com relação aos recursos próprios: Poderão ser utilizados na campanha 
somente os bens que compunham seu patrimônio antes do registro.
Empréstimos bancários contraídos pela pessoa física do candidato se-
rão considerados doação de recursos próprios.

Recursos de terceiros: Pessoas físicas e jurídicas só podem doar ma-
teriais e serviços que sejam produto de seu próprio serviço ou de sua 
atividade, e no caso de bens permanentes, que integrem seu patrimônio.
Empresas registradas em 2012 não poderão fazer doações.

Cessão de bens móveis e imóveis até R$ 50.000,00: A utilização de 
bens móveis e imóveis de propriedade do doador pessoa física, até o 
limite de R$ 50.000,00, não comporá o valor para apuração dos limites 
de doação.
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Limites de doação

Recursos Próprios: o valor máximo do limite de gastos estabelecido 
pelo Partido.
Pessoa Física: 10% de sua renda bruta recebida em 2011, excluída do 
cálculo a cessão de bens móveis ou imóveis até R$ 50.000,00.
Pessoa Jurídica: 2% do faturamento bruto do ano de 2011.

Data limite para arrecadação: 

Data da Eleição: 1º turno  -  
             2º turno  - 

Exceção: se houver despesas não quitadas, poderá haver arrecadação 
até a data da apresentação das contas, as quais deverão ser comprovadas 
por documento fiscal emitido na data de sua realização.
Mas cuidado, todas as despesas deverão estar integralmente quitadas 
até a data da entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral, sob pena 
de desaprovação das contas.

PENALIDADES!

A doação de quantia acima dos limites fixados sujeita o doador 
ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em 
excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder 
econômico.

Se o infrator for pessoa jurídica, além de se sujeitar à multa, 
estará sujeito à proibição de participar de licitações públicas e 
celebrar contratos com o Poder Público pelo período de 5 anos, 
por decisão da Justiça Eleitoral.
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Realização de eventos e comercialização de bens 

Os recursos arrecadados com a venda de bens ou em eventos são con-
siderados doações e estarão sujeitos aos limites legais e à emissão de 
recibo eleitoral.
O candidato deverá comunicar formalmente o evento ao Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) com 5 dias de antecedência, estando sujeito a 
fiscalização. 
O valor bruto deve ser depositado na conta bancária específica de cam-
panha.
Lembre-se que a realização do evento deverá ser comprovada na pres-
tação de contas, apresentando todos os documentos a ela pertinentes.

Recursos de origem não identificada

Trata-se de recursos sem adequada identificação de nome e CPF/CNPJ 
do doador ou a informação de dados inválidos.
Cuidado!
Esses recursos não podem ser utilizados e o valor deve ser recolhido ao 
Erário (Tesouro Nacional), por meio de Guia de Recolhimento da União 
(GRU), no prazo de 5 dias da decisão final sobre a prestação de contas.

Fontes Vedadas

De acordo com o artigo 24 da Lei 9.504/97, é proibida a arrecadação em 
dinheiro ou estimável em dinheiro proveniente de:
• entidade ou governo estrangeiro;
• órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida 
com recursos provenientes do poder público;
• concessionário ou permissionário de serviço público;
• entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, 
contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
• entidade de utilidade pública;
• entidade de classe ou sindical;
• pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
• entidades beneficentes e religiosas;
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• entidades esportivas;
• organizações não-governamentais que recebam recursos públicos 
(ONG);
• organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP);
• sociedades cooperativas de qualquer grau ou natureza, cujos coope-
rados sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos e 
estejam sendo beneficiadas com recursos públicos; e
• cartórios de serviços notariais e de registro.

1.5. Gastos de Campanha

Período
Após preenchidos os requisitos prévios, ou seja, abertura de conta ban-
cária específica de campanha e a obtenção de recibos eleitorais ou da 
respectiva faixa numérica, o candidato poderá iniciar a realização de 
gastos, tendo como limite o dia da Eleição.

Exceção: Os gastos referentes à instalação física do comitê de campanha 
e comitê financeiro do partido serão permitidos a partir de __________, 
desde que:
= não haja desembolso financeiro (somente contratação) e;
= a despesa esteja devidamente formalizada.

IMPORTANTE!
A utilização de recursos de fonte vedada conduz à desaprovação 

das contas, ainda que o valor seja restituído ao doador. Os recursos 
de fontes vedadas devem ser transferidos ao Tesouro Nacional em 
até 5 dias, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), 
mesmo que restituídos à fonte.
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Limites de Gastos

• O limite para os gastos de campanha poderá ser fixado em lei a ser 
editada até o dia 10/06/2012 e, na sua ausência, será determinado pelo 
partido político.
• O limite de gastos do suplente e vice inclui-se no do titular.
• Em caso de extrapolamento haverá responsabilidade solidária (vice e 
titular).
• Esse limite somente poderá ser alterado na ocorrência de fato superve-
niente e imprevisível que inviabilize a campanha, mediante solicitação 
pelo partido e autorização pelo Relator do processo.
• Penalidades: a inobservância desse limite implica em multa no valor 
de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. O responsável poderá responder, 
ainda, por abuso do poder econômico.

Forma de pagamento

• Somente cheque nominal, transferência bancária ou cartão de débito.
• Atenção: é vedado o uso de dinheiro para pagamento de despesas.
• Despesas de pequeno valor: devem ser pagas com cartão de débito ou 
cheque. Na impossibilidade uso de cheque ou cartão de débito: 
= Sacar cheque e vincular despesas de pequena monta a esse cheque, 
desde que sejam valores razoáveis.

Todas as despesas devem estar integralmente quitadas até a data de en-
trega da prestação de contas, sob pena de desaprovação.

Possibilidade de assunção de dívida pelo Partido (direção local)
= Por decisão do órgão nacional do partido
= Cronograma de pagamento
= Responsabilidade solidária
= Afasta a rejeição das contas.
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Gastos eleitorais

Rol taxativo previsto no art. 21 Res. 23.217/10. Exemplos:

São considerados gastos eleitorais, além daqueles previstos no artigo 21 
da Res. TSE nº 23.217/10:
• Multas aplicadas até as eleições por infração do disposto na lei eleito-
ral;
• Doações para outros candidatos ou comitês financeiros.
O candidato beneficiado deve emitir recibo eleitoral e contabilizar a 
doação recebida do outro candidato como receita estimável.

Material de Propaganda
Todo material impresso deverá conter o número de inscrição no CPF/
MF ou CNPJ do responsável pela confecção, bem como de quem o con-
tratou, e a respectiva tiragem.

Comprovação das despesas
Os gastos devem ser comprovados através de notas fiscais emitidas em 
nome do candidato e com seu número de CNPJ.
A emissão de recibo eleitoral só será permitida nos casos previstos pela 
legislação fiscal
Carta de correção: não se admite para alteração de mudanças do reme-
tente, destinatário, data de emissão e saída, valor e descrição da nota 
fiscal, de acordo com o Ajuste Sinief 01/07.

IMPORTANTE! 

Qualquer eleitor pode realizar gastos em favor do candidato no 
valor de até R$ 1.064,10 não sujeitos a registro e a contabilização, 
desde que não reembolsado. No entanto, bens e serviços entregues 
ao candidato não se enquadram nesse conceito, devem ser tratados 
como doação.
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Gastos eleitorais proibidos

Confecção, aquisição e distribuição de brindes de campanha, camisetas, 
chaveiros, entre outros.
Produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos promocionais de can-
didatura
Doações em dinheiro, troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie.

Sobras de campanha

• As sobras de campanha são caracterizadas pela diferença positiva en-
tre os recursos arrecadados e as despesas realizadas em campanha (re-
ceita – despesa).
• Os bens e materiais permanentes.
• Na ocorrência de sobras de recursos financeiros ou de bens permanen-
tes, estas deverão ser declaradas na prestação de contas e a sua transfe-
rência à respectiva direção estadual do partido, independentemente do 
valor.
• Os candidatos não precisam efetuar recolhimento previdenciário, pois 
caberá ao próprio prestador de serviço efetuar o recolhimento, confor-
me IN 872/2008 - Receita Federal do Brasil.

1.6. Prestação de Contas

É obrigatória a prestação de contas de:
• candidatos, inclusive vices e suplentes;
• comitês financeiros;
• partidos políticos; 

Os vices e suplentes, podem apresentar as contas separadamente ou 
em conjunto com o titular.
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Persiste a obrigatoriedade de prestar contas nos seguintes casos:
• renúncia, desistência ou substituição; 
• indeferimento do registro de candidatura;
• falecimento (a obrigação de prestar contas passará a ser do adminis-
trador financeiro ou, na sua ausência, da respectiva direção partidária)

Prestação de Contas Parciais

Durante a campanha eleitoral, candidatos, comitês financeiros e parti-
dos deverão apresentar relatório gerado pelo SPCE – Sistema de Pres-
tação de Contas Eleitoral, via internet, para fins de divulgação, entre os 
dias ..., discriminando receitas e despesas da campanha. Essa entrega 
parcial deverá ser feita através do site do Tribunal Superior Eleitoral 
(www.tse.jus.br).

Apresentação de Contas Finais

O candidato deverá observar o seguinte prazo para apresentação 
final das contas:
Primeiro turno: até (data)
Segundo turno: até (data)

A não apresentação das contas no prazo mencionado, impede a qui-
tação eleitoral durante o curso do mandato ao qual o candidato concor-
reu. As conseqüências da apresentação de contas após o julgamento de 
contas não prestadas são:

ATENÇÃO!

Mesmo sem movimentação devem prestar contas candidatos, 
comitês e partidos. A comprovação da ausência de movimentação 
será feita através de extratos bancários e outros meios que a Justiça 
Eleitoral julgar necessários.
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• Recebimento apenas para fins de divulgação;
• Não serão objeto de novo julgamento e o candidato só obterá a quita-
ção após o término do mandato ao qual concorreu.

Elaboração da Prestação de Contas

A prestação de contas deverá ser elaborada, via internet, através do 
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), disponibilizado nas 
páginas do TSE (www.tse.jus.br) e do TRE/SP (www.tre-sp.jus.br). 

O candidato deverá entregar os seguintes documentos no Tribunal 
Eleitoral: 
• peças impressas pelo SPCE, devidamente assinadas
• mídia (CD ROM) gerada pelo SPCE
• extratos bancários completos
• canhotos dos recibos eleitorais utilizados
• documentos, inclusive os fiscais, referentes à comercialização de bens 
e/ou serviços e aos gastos com fundo partidário
• guia de depósito comprovando o recolhimento ao partido das sobras 
financeiras
• declaração do partido comprovando o recolhimento das sobras de 
campanha não financeiras (bens e/ou materiais permanentes)
• cópia do contrato firmado com instituição financeira ou operadora de 
cartão de crédito
• documento que comprove a assunção da dívida, inclusive o cronogra-
ma de pagamento

São consideradas não prestadas as contas desacompanhadas de docu-
mentos que viabilizem a análise, se a falta não for suprida após 72 horas 
da notificação.

Responsabilidade

Na hipótese do candidato designar um administrador financeiro, este 
será solidariamente responsável pelos dados constantes da prestação de 
contas. Alegar ignorância sobre a origem e o destino dos recursos não 
exime o candidato da responsabilidade.
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Diligências

As diligências para saneamento de falhas devem ser atendidas no prazo 
de 72 horas, a contar da intimação que será feita via fax.

Contas Retificadoras

Se o cumprimento das diligências acarretar a alteração das peças, será 
obrigatória a retificação das contas por meio do SPCE.

Abertura de Vistas

A Secretaria de controle interno do Tribunal Regional emitirá parecer 
pela aprovação, desaprovação ou aprovação com ressalvas das contas 
apresentadas.

O candidato será intimado, via fax, para se manifestar acerca desse pa-
recer, no prazo máximo de 72 horas.

Nos casos em que houver emissão de novo parecer técnico que 
aponte irregularidades sobre as quais não se tenha dado oportunidade 
de defesa ao candidato ou ao comitê financeiro, será aberta nova vista 
dos autos para manifestação em prazo idêntico.

Julgamento das Contas

• aprovação, quando estiverem regulares;
• aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não compro-

Atenção!
É obrigatória a comprovação documental das alterações 

realizadas.
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metam a sua regularidade;
• desaprovação, quando verificadas falhas que comprometam a sua re-
gularidade;
• não prestação, quando não apresentadas as contas.
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MÓDULO VIII

O jeito Tucano 
de governar as 

cidades
Texto: Marcos Campagnone
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O município, a menor célula política administrativa da organização 
federativa brasileira, não tem existência isolada do todo maior do qual 
faz parte – desde o seu entorno regional ao espaço global. Interage com 
o todo maior, nele interferindo e dele recebendo interferências. No pas-
sado essa interação com a esfera global era lenta e indireta, mediada 
pelos governos subnacional e nacional, dando mesmo a impressão de 
que a vida municipal transcorria à margem do resto do mundo.

Hoje, com o planeta interligado pela gigantesca malha de comuni-
cação, intensificou-se a interação com o global, ampliando nos cidadãos 
a idéia de mundo. A vida, mesmo em localidades pequenas, deixou de 
ser simples e linear. O ser humano tomou consciência de que é parte de 
um grande organismo planetário, cujos acontecimentos os afetam e no 
qual suas ações repercurtem.

Os gestores públicos não podem abster-se de entender a realidade 
com a qual interagem diretamente, nem aquela fisicamente mais distan-
te, a que se pode chamar de realidade maior.  As dinâmicas estão acele-
radas, as transformações ocorrem em velocidade cada vez maior e em 
intensidade cada vez mais profunda. 

Estas transformações muito rápidas nos levam a desenvolver uma 
visão estratégica dos processos que nos possibilite identificar as opor-
tunidades que devem ser aproveitadas e os desafios que devem ser en-
frentados.

Vivenciamos o fenômeno da globalização das atividades humanas. 
Aliada à redução dos custos de transportes, a tecnologia aproximou pes-
soas, empresas e nações fisicamente distantes entre si. Na economia, o 
processo de globalização intensificou as relações comerciais entre os 

O jeito Tucano de 
governar as cidades
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países e acirrou a concorrência, pressionando as empresas a buscarem 
vantagens competitivas onde elas estiverem, não importando distân-
cias: a mão de obra mais barata, a matéria-prima acessível, o mercado 
promissor, a aplicação financeira mais rentável etc.

Com a atividade econômica globalizada, qualquer localidade do 
planeta passa a ser atrativa aos interesses das empresas. Isto transforma 
o espaço local – o município – no espaço de concretização dos negócios 
planejados e definidos no espaço global. A instalação, nos municípios, 
de empresas matriciadas no exterior, pode significar aumento da oferta 
de emprego e entrada de mais recursos e investimentos, embora o nú-
mero de empregos gerados nem sempre corresponda às expectativas ou 
ainda que o efeito-renda é gerado em outra localidade e que às vezes, a 
empresa não crie raízes no local.

A preocupação de promover o desenvolvimento local tem levado 
os gestores a buscar inserir seus municípios no sistema econômico in-
ternacional, mediante a criação de condições favoráveis às atividades 
empresariais. Com o acirramento da concorrência típico de um ambien-
te econômico globalizado, as cidades estão competindo entre si para 
atrair investimentos, visitantes e moradores. Isso requer sintonia com as 
transformações existentes no mundo e habilidade para enfrentar os de-
safios que surgem no espaço local decorrentes dessas transformações, 
para que a cidade ofereça qualidade de vida, sustentabilidade e compe-
titividade. É necessário, cada vez mais, entender o mundo para admi-
nistrar a cidade.

A crise financeira global, por exemplo, abriu nova frente de desafios 
aos municípios. O impacto da crise nos municípios se fez sentir tan-
to pela queda da arrecadação das receitas públicas, principalmente por 
conta da redução do Fundo de Participação dos Municípios que abalou 
o grande número de pequenos municípios, como também pelo cresci-
mento das demandas sociais.  O quadro na maioria dos municípios foi 
de paralisação de obras, corte de investimentos, corte na provisão do 
13º salário, demissão de funcionários, suspensão de pagamentos e sus-
pensão de merenda escolar dentre outros impactos.
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Num quadro de demandas sociais crescentes uma nova agenda na-
cional se impõe, e nesta é cada vez maior o papel do município, pois 
é nele que se manifesta a inteligência coletiva e a democracia na base 
da sociedade. O desenvolvimento do país depende do dinamismo dos 
municípios, que são estratégicos para a ocupação e integração do nos-
so imenso território nacional. Atualmente, cerca de 84% da população 
brasileira vive nas áreas urbanas. As cidades brasileiras representam um 
imenso potencial de capacidade instalada para implementação de políti-
cas públicas e promoção do desenvolvimento local. É da valorização da 
diversidade sociocultural, ambiental e econômica, que caracteriza cada 
localidade em nosso país que será possível trilhar o caminho do desen-
volvimento sustentável. 

 O grande desafio nacional é o do crescimento com justiça social e 
preservação ambiental articulado democraticamente. E assim é o grande 
desafio das cidades, o desenvolvimento sustentável, ou seja, a atrativi-
dade econômica, a preservação ambiental e a boa qualidade de vida não 
são objetivos contraditórios. E o cidadão solidário é o promotor da so-
ciedade sustentável.  É numa perspectiva de solidariedade com as atuais 
e futuras gerações que serão enfrentadas tanto as questões intra-urbanas 
da sustentabilidade, como as questões mais amplas como o aquecimen-
to global, que certamente impactará a principal vantagem comparativa 
brasileira – a produtividade agrícola. 

 O jeito tucano de governar as cidades, que se configura a partir das 
práticas observadas em diversas gestões de governos tucanos, coloca a 
modernização da máquina governamental como o ponto de partida para 
a transformação social, o que implica na mobilização adequada dos re-
cursos financeiros e aumento da eficiência da gestão governamental. A 
profissionalização dos agentes públicos e o uso intensivo da tecnolo-
gia da informação conferem maior agilidade na prestação dos serviços 
públicos e pode estabelecer um novo padrão de relação entre o poder 
público e a sociedade – fundamentada na transparência. É preciso esta-
belecer parcerias com a sociedade e gerir o município referenciado em 
processo permanente de planejamento estratégico, evitando-se assim o 
desperdício de recursos da gestão improvisada.
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A Constituição Federal contém vários instrumentos para efetivar o 
planejamento da máquina pública, sendo um imperativo legal a coope-
ração das associações representativas no planejamento municipal, que 
procura submeter à ação governamental a participação cidadã. Segundo 
dispõe a Constituição Federal, no primeiro ano de mandato (seja no 
primeiro ou no de um eventual segundo mandato), deve-se elaborar o 
Plano Plurianual, que oriente os investimentos e os compromissos no 
decorrer dos três anos restantes da gestão e do primeiro ano do suces-
sor: o Plano Plurianual deve refletir naturalmente o Plano de Governo 
pactuado com a comunidade e, assim sendo, seguir como parâmetro aos 
sucessivos anteprojetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias, e às pro-
postas orçamentárias anuais.

A avaliação das políticas públicas de modo sistemático, com metas 
e indicadores claros e precisos, completa o ciclo da gestão: planeja-
mento estratégico / priorização orçamentária / execução das políticas 
públicas com monitoramento e avaliação de resultados. Mecanismos de 
transparência na gestão aumentam a credibilidade e o compromisso do 
cidadão com o interesse da coletividade.

É preciso considerar que uma Agenda Tucana para governar as cida-
des deve ser resultante de um processo de mobilização democrática de 
atores sociais para a construção da razão coletiva e deve refletir o pacto 
da cidade, delineado numa visão de longo prazo, abrangendo todos os 
aspectos da vida urbana de uma maneira integrada e voltada para a ação 
executiva. Deve considerar as potencialidades e vulnerabilidades da ci-
dade, bem como as oportunidades e desafios que o ambiente nacional e 
internacional oferecem e definir estratégias e projetos para se construir 
a cidade desejada em várias dimensões, como a urbana, ambiental, eco-
nômica, social, institucional, política etc.

A DIMENSÃO URBANA

No Brasil, o processo de urbanização ocorreu de forma acelerada. 
Em 50 anos nos transformamos de um país rural em um país urbano. 
A desordenada ocupação do solo trouxe conseqüências à qualidade de 
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vida de toda a população, como: poluição de córregos, rios, mananciais, 
desabamento de encostas e morros e, conseqüentemente assoreamento 
de córregos e rios provocando inundações, destruição de reservas flo-
restais.

As cidades brasileiras refletem as características de uma sociedade 
que é desigual. As cidades reproduzem essa desigualdade. A população 
de baixa renda vive em condições precárias, improvisando sua mora-
dia, na maioria das vezes sem endereço, com restrições à sua cidadania. 
Este padrão de urbanização expandiu e adensou as periferias urbanas 
distantes produzindo assentamentos precários em termos de infraestru-
tura para os mais pobres e criou novos eixos de expansão urbana com 
geração de vazios urbanos em áreas consolidadas.

A constituição de 1988 consagrou a importância do planejamento 
urbano e a necessidade da subordinação da função social da proprie-
dade às determinações expressas no Plano Diretor. A partir de então, 
a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
Municipal tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das fun-
ções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes. O Pla-
no Diretor aprovado pela Câmara Municipal é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana. 

O Estatuto da Cidade, lei federal 10.257 de 2001, sancionada pelo 
presidente Fernando Henrique Cardoso, determina que os terrenos e 
edificações devem servir ao interesse coletivo, ou seja, têm que cumprir 
sua função social. A propriedade urbana cumpre sua função social quan-
do atende às exigências fundamentais de ordenação de cidade, expressa 
no Plano Diretor. É o Plano Diretor que determina quais instrumentos 
do Estatuto da Cidade serão utilizados para construir a cidade sonhada 
por todos.

Uma política urbana tucana deve: ampliar o espaço público para o 
cidadão; reverter processos de esvaziamento dos bairros centrais, evi-
tando a expansão urbana no território; preservar os bairros residenciais 
e o patrimônio histórico e cultural; reutilizar e regenerar áreas abando-
nadas ou socialmente degradadas; ampliar a permeabilidade do solo; 
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conter a ocupação de área de proteção ambiental; regularizar e urbani-
zar loteamentos e favelas; remover pessoas em áreas de risco provendo 
moradia adequada; aproximar a moradia das atividades geradoras de 
renda; criar centralidades em áreas periféricas com espaços públicos, e 
desenvolver um plano de mobilidade integrado e sustentável.

A política urbana tucana deve promover a mobilidade sustentável, 
reconhecendo a interdependência entre os transportes, a saúde, o am-
biente e o direito à cidade; reduzir a necessidade de utilização do trans-
porte individual motorizado e promover meios de transportes coletivos 
acessíveis a todos, a preços acessíveis; investir em transportes públicos, 
vias para pedestres e ciclovias; assegurar condições de acessibilidade 
para a locomoção de pessoas com deficiências; acelerar a transição para 
veículos menos poluentes, reduzindo o impacto dos transportes sobre o 
ambiente e a saúde pública;

Independente da situação de obrigatoriedade colocada pelo Estatu-
to da Cidade é recomendável que todos os municípios elaborem o seu 
Plano Diretor de forma democrática para que este reflita a realidade 
local e cumpra as diretrizes estabelecidas para a política urbana pelo 
Estatuto da Cidade.

A DIMENSÃO AMBIENTAL

As cidades são criadas e se expandem mediante a transformação 
do meio ambiente no habitat do ser humano para a realização das suas 
atividades. A problemática social urbana e a problemática ambiental 
são indissociáveis. A Agenda 21 Local pode ser um processo estimula-
do pelos gestores para que toda a comunidade elabore conjuntamente 
um roteiro para a promoção do desenvolvimento sustentável visando a 
construção de uma vida mais saudável e uma cidade mais aprazível. 

A Agenda 21 Brasileira identificou as questões intra-urbanas da 
sustentabilidade que devem ser priorizadas, como o acesso à terra e a 
redução do déficit habitacional, considerando o elevado índice de fave-
lização, sobretudo nos grandes centros urbanos; o saneamento ambien-
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tal, considerando os desafios da universalização e do investimento na 
rede de abastecimento e de esgoto, da destinação adequada dos resíduos 
sólidos e da drenagem urbana; a mobilidade urbana e o trânsito, consi-
derando a alta taxa de motorização e os elevados índices de poluição do 
ar. 

A visão de que é preciso “pensar globalmente e agir localmente” 
está diretamente vinculada ao fato que, no nível local, os problemas 
ambientais deixam de ser difusos e se tornam pontuais e pessoais. A 
situação planetária serve de alerta, mas para tomar medidas concretas 
cabe agir no plano local. É preciso investir e consolidar em cada muni-
cípio uma política responsável no sentido de reduzir desperdícios, coi-
bir a depredação dos recursos naturais, estimular processos produtivos 
alternativos, visando a uma qualidade de vida sustentável no longo pra-
zo. Ou seja, assumir um compromisso com a plataforma das cidades 
sustentáveis.

É fundamental, portanto, que sejam fortalecidos os processos de de-
cisão, de forma democrática, para desenvolver uma perspectiva comum 
e de longo prazo para a sustentabilidade da cidade e da região, median-
te cooperação e parcerias entre municípios vizinhos e outros níveis de 
administração. É preciso assumir plenamente as responsabilidades para 
proteger, preservar e assegurar o acesso equilibrado aos bens naturais 
comuns.

Uma política ambiental tucana estabelece metas e implementa pro-
jetos para: reduzir o consumo de energia não renovável e aumentar o 
uso de energias renováveis; melhorar a qualidade da água, poupar água 
e usar a água de uma forma mais eficiente; proteger, regenerar e aumen-
tar a biodiversidade, ampliar as áreas naturais protegidas e os espaços 
verdes urbanos; melhorar a qualidade do solo, preservar terrenos eco-
logicamente produtivos e promover a agricultura e o reflorestamento 
sustentáveis; e manter a qualidade do ar, segundo os padrões da Orga-
nização Mundial da Saúde.

Os agentes públicos tucanos usam os recursos com eficiência e res-
ponsabilidade, além de incentivar um padrão de produção e consumo 
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sustentáveis. Adotam medidas que evitam ou reduzam os resíduos, au-
mentam a reutilização e a reciclagem com a inclusão social das coo-
perativas de catadores e recicladores; Evitam desperdícios de energia, 
melhorando a eficiência energética e o incentivo da auto-suficiência; e 
adotam uma política rigorosa de compras públicas sustentáveis.

Por fim, a ação transformadora requer que sejam assumidas as res-
ponsabilidades globais pela paz, justiça, equidade, desenvolvimento 
sustentável, proteção ao clima e à biodiversidade e trabalhar para mini-
mizar as alterações climáticas. Esta ação requer a cooperação regional, 
nacional e internacional de cidades e respostas locais para problemas 
globais em parceria com outros governos locais e regionais, comunida-
des e demais atores relevantes.

A DIMENSÃO ECONÔMICA

Os desafios dos governos municipais são cada vez mais numerosos 
após a invasão das fronteiras municipais pelos processos da globaliza-
ção e do avanço tecnológico. O gestor municipal além de ser coorde-
nador da oferta de serviços públicos com efetividade, passa a assumir 
também o papel de promotor do processo de desenvolvimento local, 
articulando os atores sociais para melhoria da qualidade de vida no mu-
nicípio; a geração de empregos é hoje uma prioridade na agenda.

O desenvolvimento não é, meramente, um conjunto de projetos vol-
tados ao crescimento econômico. É uma dinâmica cultural e política 
que transforma a vida social. Os recursos externos são fundamentais, 
porém complementares à dinamização das potencialidades locais. Os 
agentes promotores do desenvolvimento local devem eliminar os obs-
táculos que impedem o desenvolvimento potencial e estimular as forças 
criativas e empreendedoras que estão latentes em qualquer sociedade.

Para desenvolver é preciso crescer, produzir mais sem inviabilizar 
a vida das gerações futuras, distribuindo a riqueza, o conhecimento e o 
poder ou a capacidade de influir nas decisões de interesse público. In-
vestir na dinamização das potencialidades é investir na capacidade de 
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realização das pessoas – educação, saúde, alimentação; é investir na or-
ganização democrática da sociedade e identificar e investir nos recursos 
subutilizados que existem em qualquer localidade.

Para tanto é necessário capacitar as pessoas para que os recursos se-
jam otimizados e gerar as atividades produtivas necessárias mediante a 
integração dos mecanismos de apoio tecnológico, acesso à informação, 
financiamento, parcerias, comercialização, desburocratização de todas 
as medidas que impulsionam as iniciativas empreendedoras e assegu-
rar a apropriação do processo pela comunidade local. A articulação das 
parcerias que se complementam na escala regional pode criar efeitos 
sinérgicos positivos.

As diversas formas de cooperação intermunicipal, como agências 
de desenvolvimento ou consórcios devem ser buscadas para raciona-
lizar a prestação de serviços, assim como a articulação regional das 
várias instituições que possam assegurar fomento tecnológico, gerando 
redes de apoio às principais cadeias produtivas e às iniciativas sociais 
e ambientais, promovendo o diagnóstico das oportunidades locais e a 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias vinculadas às necessidades 
específicas do território;

Uma política para o desenvolvimento local de uma economia di-
nâmica, que assegure o acesso ao emprego sem prejudicar o ambiente, 
deve estimular a formação de empresas e cooperar com o tecido empre-
sarial local para promover e implementar boas práticas empresariais, 
estimular a economia criativa e o mercado de produtos locais e regio-
nais de alta qualidade.

A DIMENSÃO SOCIAL

Diversas práticas desencadeadas pelo Comunidade Solidária no 
governo FHC, sob a coordenação de Ruth Cardoso, conformaram um 
novo referencial para a ação social do Estado e da Sociedade. Inicial-
mente, cabe destacar que: 
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“Reduzir a pobreza não é transformar pessoas e comunidades em 
beneficiários passivos e permanentes de programas assistenciais. Redu-
zir a pobreza é fortalecer as capacidades de pessoas e comunidades de 
satisfazer necessidades, resolver problemas e melhorar sua qualidade 
de vida”.

O Plano Real contribuiu para uma drástica redução da pobreza no 
país, mas ainda é muito elevado o contingente de pessoas que vivem na 
pobreza. Não é possível erradicar a pobreza por via da distribuição de 
renda, por intermédio de medidas compensatórias e unicamente a partir 
do Estado, com a transferência direta de recursos financeiros públicos 
para pessoas e instituições públicas e privadas.

Questionamos, portanto, a política de erradicação da pobreza a par-
tir da transferência direta de recursos, sem exigir contrapartidas de ele-
vação de capital humano e social, sem incorporar os seus principais 
operadores e beneficiários na sua gestão, nem os capacitar para tanto. 
Assim, devem ser priorizados investimentos em saúde e educação, for-
talecendo o capital humano e o apoio à organização comunitária como 
estratégias emancipatórias.

É preciso criar condições para que os mais pobres consigam andar 
com suas próprias pernas e garantir a multiplicação das chamadas por-
tas de saída que venham a funcionar como complementação e desdo-
bramento necessário daqueles programas, assegurando a plena inclusão 
produtiva que é indispensável ao desenvolvimento econômico e social. 
Para termos comunidades inclusivas e solidárias é fundamental que se 
assegure o acesso equitativo aos serviços públicos, à educação, à saúde, 
às oportunidades de emprego, à formação profissional, às atividades 
culturais e esportivas, à informação e à inclusão digital com acesso à 
internet. 

O desenvolvimento, considerado em sua multidimensionalidade 
(econômica, social, ambiental, institucional, cultural etc) promove me-
lhoria da qualidade de vida e um estado de segurança nas pessoas. Um 
ponto central na agenda municipal é tornar as localidades mais prazero-
sas e seguras para as pessoas realizarem suas atividades e viverem feli-
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zes. A segurança, entendida como liberdade de ir e vir é um pressuposto 
para o desenvolvimento; assim como deste decorre um melhor estado 
de segurança.

A segurança é um direito e responsabilidade de todos e a participa-
ção do município é imprescindível na gestão dos problemas de violência 
e criminalidade. A formulação e execução conjunta de políticas de se-
gurança pública por gestores, instituições policiais, guardas municipais, 
centros de pesquisa, organizações do terceiro setor, iniciativa privada 
etc trazem resultados reais na redução da violência. A proximidade dos 
atores sociais com os problemas possibilitam o planejamento e execu-
ção de soluções preventivas integradas para cada contexto.

Além de auxiliar na prevenção, por meio da Guarda Civil Munici-
pal, o município tem um importante papel no enfrentamento de algumas 
das principais causas da violência, podendo de estimular a participação 
da população nos conselhos comunitários de segurança pública; inves-
tir em políticas públicas preventivas, com foco na juventude, que é mais 
vulnerável ao crime; priorizar medidas para afastar os jovens da droga e 
da influência do tráfico; envolver a família com a escola; multiplicar as 
oportunidades de formação profissional; disseminar a prática de espor-
tes, de oficinas de teatro, música, artes plásticas, design etc; e priorizar 
a implantação da iluminação pública e a oferta de serviços públicos, a 
partir do mapa da criminalidade.

A atuação dos municípios no âmbito da segurança pública é comple-
mentar – e não alternativa - à ação das instâncias estaduais e nacionais 
na área. O foco da presença municipal neste campo deve recair sobre a 
adoção de estratégias preventivas e comunitárias, contando para tanto 
não apenas com a guarda municipal, como também com a mobilização 
dos órgãos de gestão urbana e social da própria administração e organi-
zações comunitárias, da sociedade civil e da iniciativa privada em torno 
de uma política articulada, integrada e democrática de ação local.

Uma Agenda Local voltada para o desenvolvimento, na dimensão 
social, deve também contemplar políticas e projetos nas áreas da saúde, 
educação e juventude, dentre outras.
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Na área da saúde, é preciso aprimorar a gestão com a introdução de 
parâmetros de resultado; fortalecer os mecanismos de controle social; 
aumentar a autonomia das unidades na gestão; implantar contratos de 
gestão com as unidades de atendimento; avaliar os impactos e a eficiên-
cia dos programas; promover a integração do sistema de saúde; e fazer 
parcerias com as Organizações Sociais, no marco de um programa de 
publicização municipal. Esta prática tucana tem contribuído para au-
mentar a eficiência e reduzido custos em cerca de 30%, segundo pa-
drões internacionais de aferição.

A ação local para a saúde deve priorizar a implementação de estra-
tégias e planos no campo da promoção de saúde e bem-estar das pesso-
as com medidas preventivas e estímulo à prática de atividades físicas 
que busquem enfatizar os valores de uma vida saudável. A gestão lo-
cal deve promover o planejamento urbano para o desenvolvimento, na 
perspectiva de uma cidade saudável, garantindo ações integradas para a 
promoção da saúde pública.

Na área da educação, é necessário promover uma integração com 
as demais áreas da Administração (Meio Ambiente, Saúde, Esportes e 
Lazer etc); municipalizar todo o ensino fundamental; investir em cre-
ches e na pré-escola; e estabelecer metas de qualidade nas escolas mu-
nicipais. É fundamental prover a todos as oportunidades educativas que 
lhes permitam papel protagonista no desenvolvimento sustentável local 
e regional; promover a educação ética, baseada em valores; e garantir a 
universalização e a qualidade do ensino em todos os níveis, asseguran-
do a participação da comunidade na gestão escolar.

Os jovens precisam ter acesso a um conjunto de medidas e oportu-
nidades para o seu pleno desenvolvimento que compreendem políticas 
preventivas na saúde, educação de qualidade desde a creche ao ensino 
médio, atividades de inclusão digital, cultura esporte e lazer, programas 
de formação e inserção profissional e sistemas de proteção contra a vio-
lência. É preciso investir também em políticas para os jovens em situ-
ação de risco; políticas para jovens já engajados em atividades ilícitas; 
e empreendedorismo na educação escolar para estimular a formação 
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de “criadores de vagas” e não “procuradores de empregos”. Todo este 
conjunto de medidas requer articulação entre diferentes atores e setores 
da sociedade.

A DIMENSÃO INSTITUCIONAL

É preciso avaliar como está a capacidade de implementação das 
políticas públicas, ou seja, a governança, que pressupõe – condições 
administrativas e financeiras fortes, e requer, portanto, uma máquina 
governamental modernizada, profissionalizada com pessoal motivado e 
saúde financeira, com boa capacidade de investimento.

Para mobilizar adequadamente os recursos financeiros e aumentar 
a eficiência governamental é necessário que a máquina governamental 
mantenha o foco no cidadão (cliente e proprietário da coisa pública) e 
seja orientada para resultados; as estruturas devem ser ágeis e flexíveis 
para se adequarem às mudanças permanentes; deve se investir na profis-
sionalização dos agentes públicos; fazer uso intensivo da tecnologia da 
informação; e implantar sistemática de avaliação de desempenho de to-
das as áreas da administração municipal. As políticas públicas deverão 
ter enfoque preventivo, serem integradas e avaliadas sistematicamente.

 Com relação à gestão dos recursos públicos, os governos tucanos 
mantêm compromisso com austeridade e disciplina fiscal; reconhecem 
que não há espaço para criação de novos impostos e conferem maior 
transparência na gestão dos recursos públicos. A melhora na qualidade 
do gasto é uma política permanente; assim como o estabelecimento de 
parcerias com o setor privado, num marco legal apropriado para ca-
nalizarem recursos para investimento e a formação de parcerias inter-
municipais, que possibilite captação de crédito e compartilhamento de 
estruturas administrativas.

 Com relação às parcerias público-privadas (PPP) é recomendável 
o município legislar a respeito, pois os contratos de PPP implicam dis-
por de bens para garantia do parceiro público e/ou receitas públicas, 
devendo-se, portanto, observar o limite para endividamento do municí-
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pio. É possível implementar projetos em várias áreas, como na saúde, 
mediante a construção de hospital municipal, regional ou de referência 
e ambulatórios de especialidades, bem como a operação dos serviços 
médicos; no saneamento, mediante a construção e operação dos siste-
mas autônomos de água e esgoto e expansão de coleta e tratamento de 
efluentes. 

Ainda no marco legal da PPP, conjugando com a legislação dos 
consórcios, é possível de forma articulada com outros municípios da 
mesma região promover a melhoria das estradas municipais; criar par-
ques com o objetivo de desenvolver o turismo ecológico, esportivo, 
rural e de descanso; construir e recuperar pavimentos urbanos, estra-
das locais, pontes e viadutos, com a obrigação ao parceiro privado de 
fazer a sua conservação; parceria ou concessão de transporte urbano 
municipal; serviços de coleta de lixo; construção e operação de centros 
de exposições; e outras possibilidades que devem ser exploradas pelos 
municípios.

A DIMENSÃO POLÍTICA

O ciclo da gestão pública compreende, além do planejamento e da 
governança, a governabilidade, que se refere às condições políticas le-
gitimadas pela sociedade para a implantação das políticas públicas. Ini-
cialmente há que se considerar que a relação entre o poder executivo e 
o poder legislativo deve ser harmônica e sem subordinação. O vereador 
deve cumprir sua nobre missão que é de legislar, fiscalizar e julgar. A 
negociação política deve ser programática e não fisiológica. 

Os legisladores devem estimular a democratização da gestão local, 
realizando as audiências públicas para prestação de contas, para aper-
feiçoamento de leis como a que estabelece o Plano Diretor ou leis que 
integram o processo orçamentário. Também devem apoiar os Conselhos 
Municipais, simplificar a legislação para que todos possam compreendê-
-la facilmente, disseminando as informações de relevância, incremen-
tando a transparência e, sobretudo, colocar os interesses da coletividade 
acima de quaisquer outros.
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A incorporação de medidas de transparência aperfeiçoa a governa-
bilidade, assim é que se deve avançar na democratização da gestão das 
políticas públicas; na instalação e capacitação dos Conselhos Munici-
pais; medidas de descentralização, aproximando o servidor do cidadão; 
promover uma avaliação pública periódica da gestão; implantar com-
ponente organizacional de Ouvidoria, bem como os Sistemas de Aten-
dimento ao Cidadão; e simplificar o Orçamento para que se torne cada 
vez mais inteligível ao cidadão comum.

Os gestores têm uma responsabilidade ética que é, em princípio, 
absoluta como a de qualquer outro cidadão. Mas, além disso, ela com-
porta uma responsabilidade adicional que é proporcional à importância 
econômica, política e cultural de seu Município na vida do Estado e do 
País. Deve comportar-se com absoluto respeito e cuidado pelo patrimô-
nio econômico, político e cultural de seus cidadãos-munícipes. Deve 
cumprir o programa político para o qual foi eleito, e deve ser um refe-
rencial ético para os cidadãos.

Os vereadores têm uma responsabilidade ética específica, por serem 
aqueles que determinam muito do que o prefeito pode ou deve fazer e 
por serem aqueles que fiscalizam a atuação do prefeito. Cada lei deve 
ser a expressão da vontade majoritária dos munícipes ou o resultado de 
um pacto social entre todos eles. Os vereadores devem ser um referen-
cial ético para os cidadãos. 

À GUISA DE CONCLUSÃO: 
PRIORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

E QUALIDADE DE VIDA

As prioridades deverão estar claramente apontadas e vislumbradas, 
não apenas pelo Executivo municipal, mas também pelos vereadores e 
pela sociedade em geral. É de se esperar que no processo de discussão 
com a sociedade as propostas para a construção da cidade sonhada por 
todos superem em valores as disponibilidades orçamentárias. Portanto, 
há que se exercer a prerrogativa de priorização decorrente do exercício 
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do mandato. Quanto mais democrático for este exercício, maior será a 
possibilidade de acerto.

Ao se priorizar uma carteira de projetos, além de se considerar a 
viabilidade jurídica, financeira e técnica de cada projeto, o bom ad-
ministrador selecionará os que têm maior alcance social, sobretudo na 
educação, saúde, saneamento, moradia e proteção social. Alguns cri-
térios úteis neste processo são os de distribuição de renda; de maior 
cobertura populacional; de envolvimento comunitário ou parcerias com 
setores da sociedade local; de preservação ambiental e de retorno finan-
ceiro – dentre outros que contribuam para a melhoria da qualidade de 
vida da comunidade.

Os projetos priorizados devem integrar as peças orçamentárias me-
diante a alocação dos correspondentes recursos previstos com metas 
físicas e fiscais que irão balizar a gestão. O orçamento deve ter sua lin-
guagem simplificada para permitir o controle social e auxiliar no com-
bate à corrupção. 

A racionalidade da administração municipal, buscada com transpa-
rência, participação e responsabilização, exige capacitação dos agentes 
públicos e lideranças sociais e comunitárias para a elaboração dos pro-
jetos que devem ser implementados de forma integrada para a melhoria 
da qualidade de vida e atuar como peça fundamental da engrenagem que 
move o desenvolvimento do país. Vale a pena destacar que a integração 
dos programas sociais e a unificação do gerenciamento das ações são 
condições indispensáveis para reduzir a pobreza e romper as condições 
que a fazem se reproduzir. 

 Por fim, “qualidade de vida” é uma expressão que pode ter diver-
sos significados em função da subjetividade que representa para cada 
pessoa ou grupo social, podendo representar felicidade, saúde, prospe-
ridade, liberdade e muitos outros atributos. 

As pessoas podem alcançar um melhor grau de qualidade de vida 
quanto maior for a capacidade de realização e de oportunidades relati-
vas às condições elementares da vida relacionadas aos direitos de não 
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passar privações como fome, subnutrição, analfabetismo e falta de mo-
radia. Nesse sentido, a qualidade de vida de um povo é influenciada 
pela história, pela cultura e, sobretudo, pelas condições sociais e econô-
micas, para resolver suas necessidades básicas de subsistência. 

Para as pessoas que tenham suas questões sociais resolvidas, as as-
pirações relativas à sua comunidade se referem a limpeza, áreas ver-
des, artes, lazer etc. enquanto que ao se abordar a questão da qualidade 
de vida em uma localidade em que isso não ocorra, é provável que as 
pessoas priorizem assuntos relacionados à renda, saúde, educação e se-
gurança. As políticas públicas, ao serem implementadas, têm o papel 
de atender às necessidades de cidadania e de reduzir as desigualdades 
sociais. Assim, a máquina governamental pode aliar a condição de sua 
execução à dotação orçamentária, a busca da melhoria das condições de 
vida para a população. 

Há uma forte relação e complementaridade entre qualidade de vida, 
políticas públicas e cidadania, funcionando esta última como um eixo 
integrador entre políticas públicas e qualidade de vida. Políticas públi-
cas, como instrumento do poder público para promover qualidade de 
vida, sob o olhar vigilante e a ação política dos cidadãos. Tanto o Es-
tado quanto a sociedade possuem amplos papéis no fortalecimento das 
capacidades humanas que resultarão em melhores níveis de qualidade 
de vida. A Lei Orgânica Municipal deve ser orientadora das políticas 
públicas, tendo em vista a melhor qualidade de vida para a população.

Mas a efetivação dessas diretrizes legais dependerá, na prática, de 
fatores políticos, facilidades econômicas e oportunidades sociais, para 
se atingir um grau de desenvolvimento humano aceitável, baseado nos 
três componentes que a ONU considera para comparar qualidade de 
vida entre países, quais sejam: longevidade - uma vida longa e saudável; 
educação - adquirir conhecimentos; e renda - ter acesso aos recursos ne-
cessários, fatores que procuram materializar as idéias de expansão das 
capacidades humanas, propostas pelo Nobel da economia Amartya Sen. 
Os direitos de cidadania e as áreas de educação, saúde e meio ambiente 
têm grande relevância no processo de desenvolvimento humano, que 
é influenciado pela inter-relação das múltiplas liberdades, sejam estas 
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substantivas - de ter condições de evitar privações, como a fome e a 
subnutrição -, seja a liberdade de saber ler e escrever e de possuir uma 
moradia digna.
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