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s discussões e os debates, há poucos anos, tinham
como objeto a mudança da situação do municí-
pio quanto ao seu papel no desenvolvimento do

país. Discutia-se, então, como os municípios participariam
do processo, já que o desenvolvimento deixara de estar
exclusivamente associado ao aumento do PIB, aos gran-
des projetos de construção de infra-estrutura básica, à
execução de obras e, sobretudo, ao crescimento da pro-
dução industrial, do comércio e do setor de serviços. Ou
seja, concluía-se que havia caído por terra a concepção
de que o crescimento econômico – sob a idéia do “desen-
volvimento” – modificaria as condições de saúde, educa-
ção, habitação, transportes e outros serviços indicadores
da melhoria de vida das pessoas. Afinal, como a própria
realidade havia demonstrado, os resultados dessa concep-
ção apontaram para uma imensa dívida social, a qual, ainda
hoje, está longe de ser resgatada.

Era comum, nesse contexto, a idéia de que o município
viria a ter função importante no desenvolvimento com a
realização de projetos de “menor porte”, o que, na práti-
ca, estaria representado pela prioridade nos investimentos
sociais como forma para sua ação: o governo municipal
deveria voltar suas atenções para a área social. Combate à
pobreza, atendimento à saúde, educação para o povo, habi-
tação para os pobres e outros temas deveriam passar a ser,
progressivamente, a preocupação dos dirigentes municipais.
O “conceito” do desenvolvimento já não era mais o mesmo.
Era preciso também e, sobretudo, satisfazer as necessidades
básicas do ser humano. A acumulação deixava de ser, ne-
cessariamente, um indicador de desenvolvimento.

A própria Constituição de 1988, ao repartir as competên-
cias, deixou patenteado – muito mais que as anteriores – que
os municípios têm responsabilidade na prestação de alguns

serviços, bem como competência para atuar em determina-
das áreas que representam maior enfoque no social.

É evidente que essa discussão não está invalidada hoje.
Porém, é apropriado, ou melhor, é atual o discurso que aposta
na administração municipal como a instância de governo que
só pode fazer aquilo que não está sujeito à interferência/de-
cisão “de cima”. Para quem conhece um pouco (que seja!) a
vida municipal e tem compreensão da crescente complexi-
dade que atinge a organização e o gerenciamento do muni-
cípio, é muito difícil praticar o raciocínio do “social”, como
ocorria há poucos anos, sem considerá-lo reducionista.

Haveria lucidez em apresentar uma atuação “limitada”
da gestão local quando ela faz parte de um mundo que assis-
te a progressos inimagináveis, em que temas misteriosos são
agora corriqueiros? Pode-se continuar tratando a adminis-
tração do município com uma certa singeleza e muita boa
vontade, quando as telecomunicações respaldam uma “al-
deia global”, muito menos romântica do que aquela des-
crita pelo filósofo da comunicação, há algumas décadas?
Pode-se esquecer que o mundo é, hoje, uma grande aldeia,
produto da internacionalização da economia, que prome-
te cooperação internacional e ampliação de mercados?
Como pensar a relação do município com o desenvolvi-
mento sem considerar situações “macro”, como o fato de
o mundo ser, hoje, feito de contrastes: a paz choca-se com
a intolerância; o progresso com a ameaça de destruição
do planeta; a riqueza com a exclusão?

UM PESO NA BALANÇA

A realidade é que o país que se acostumou a pensar
em ser o país do futuro, como já disse alguém, apresenta
indicadores econômicos que o situam entre as maiores

A



EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL

49

economias do mundo e indicadores sociais que o enqua-
dram no conjunto dos países mais pobres da Terra. En-
tretanto, o país que se acostumou a pensar em ser o país
do futuro parece estar tentando enxergar os problemas sob
o enfoque do desenvolvimento humano, diferentemente
do que ocorreu até há pouco tempo. E é aí que o papel do
município pode/deve ser muito maior no que se refere ao
desenvolvimento, inclusive econômico.

O município é a instância em que se torna mais viável
a implementação de processo de gestão que gere bem-
estar, que permita acesso aos bens culturais, que melhore
a qualidade de vida, focalizando toda a atenção no cida-
dão. É no município que fica mais clara a estranha distri-
buição de riquezas, o papel deficiente do Estado/Poder
Público e a falta de articulação das políticas econômicas
e sociais. Foi no município que primeiramente deixou-se
de falar em confronto entre o Estado e a sociedade civil.
É nele que se tem buscado, com mais força, formas de inter-
relação para aumentar a capacidade de gestão efetiva.

Considerando essa situação como pano de fundo, não
se pode perder de vista que a questão do desenvolvimen-
to econômico coloca-se para o município de maneira di-
ferente, nesta década, implicando problemas e soluções
muito diversos daqueles que foram discutidos há pouco
tempo. Desenvolver o município, hoje, é gerenciar os
problemas fazendo frente à complexidade e à incerteza, é
melhorar a qualidade dos serviços aos cidadãos e procu-
rar o desenvolvimento humano ao mesmo tempo em que
o econômico.

Atuar dessa forma e, simultaneamente, contribuir para
a melhoria dos mecanismos democráticos, harmonizan-
do o que é feito com uma maior transparência, mais a
participação da sociedade civil, significa “construir” um
conjunto de ações distinto daquele praticado em outros
setores, que também estão enfrentando as atuais condi-
ções da economia. O papel do município não pode ser
revestido da pretensão de realizar o desenvolvimento. Ele
é um articulador que reconhece a existência de uma so-
ciedade interessada na melhoria da qualidade de vida.
Nunca valeu tanto, nunca ficou tão “concreto” que se deve
repensar o modelo convencional de gestão baseado na
divisão do trabalho entre os que identificam os proble-
mas e definem soluções e aqueles que sofrem as conse-
qüências de tais decisões.

Isso não significa que a administração municipal este-
ja isenta de suas responsabilidades e/ou possa funcionar
sem uma “profissionalização” de seus processos de gestão,
sobretudo nas questões complexas, como exercer seu papel
de articulador do desenvolvimento. Trata-se, aqui, do mu-
nicípio assumir que houve incorporação ativa de um novo
ator social regulador nos processos econômicos tanto quan-
to nos processos políticos: a sociedade civil organizada.

A situação está exigindo respostas/soluções rápidas
para questões complexas e as informações sobre as expe-
riências de gestão local, veiculadas, inclusive, pelos meios
de comunicação de massa, indicam que os poderes muni-
cipais estão compreendendo a dimensão de seu papel e
obtendo êxito em suas intervenções no desenvolvimento
local.

Considera-se, portanto, que são apropriadas algumas
reflexões sobre as denominadas experiências municipais,
que, se não são absoluta novidade, têm passado por trans-
formações que as colocam como peso na balança da dis-
cussão “Novo Município: economia e política local”.

DESENVOLVIMENTO: DA TEORIA À
PRÁTICA MUNICIPAL

Principalmente para quem trabalha junto às adminis-
trações municipais, experiências de gestão fazem parte
do cotidiano. Estamos sempre atentos para ações que pos-
sam melhorar a administração, otimizar a máquina públi-
ca e atender às demandas. Há muito que os dirigentes
percebiam não ser possível a continuidade dos instrumen-
tos e processos de gestão existentes em face das deman-
das da comunidade, que se organiza cada vez mais, e das
novas condições de comunicação geradas pelo avanço
técnico-científico e tecnológico.

O atual contexto passa a exigir novas soluções. Ne-
cessidade de reformas no plano constitucional, tributário
ou político-eleitoral tem sido debatida amplamente. Agre-
ga-se a essa discussão a premência da introdução de prá-
ticas gerenciais diferentes, centradas na procura de qua-
lidade e no exercício da participação. As experiências
municipais passam, sem dúvida, por aí.

Poder-se-ia dizer que as experiências municipais cons-
tituem um aspecto prático que emerge dos inúmeros de-
bates, cujo centro é a transformação do Estado raciona-
lista tecnocrático-autoritário em Estado democrático,
principalmente como reflexo de uma nova realidade eco-
nômica, política e social que evidencia, por um lado, o
fracasso do modelo centralizado e excludente dos regi-
mes autoritários e, por outro, o crescente movimento de
busca de respostas que levem em consideração os “no-
vos” objetivos do Estado, sua forma de organização e
gestão. Mas, seria este o caminho para as discussões? Se-
ria, ainda, sob este enfoque que as ações locais e sua rela-
ção com o desenvolvimento dos municípios deveriam es-
tar sendo apreendidas?

Até o final dos anos 70, o debate sobre a descentrali-
zação político-administrativa caracterizava-se muito mais
pela denúncia do centralismo como um aspecto do poder
autoritário do Executivo federal do que por ações con-
cretas em favor da descentralização. É bem verdade que



SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 10(3) 1996

50

a partir de 1978 podem ser observadas propostas isola-
das, principalmente no Estado de São Paulo, no sentido
da adoção de alternativas ao modelo econômico vigente
e às políticas públicas distanciadas da realidade local e
decididas por tecnocratas. O processo de redemocratiza-
ção, que tem as eleições diretas de 1982 como um marco,
conduziu a mudanças significativas, exigindo a descen-
tralização e a municipalização como alternativas para a
consistência e a competência – eficácia técnica e eqüida-
de social – no atendimento das demandas. Porém, é discu-
tindo a descentralização que se pode compreender as ações
locais no sentido de identificar e aproveitar a capacidade
que os municípios têm demonstrado em dar respostas ao
amplo conjunto de problemas, cujas soluções têm inter-
vindo no desenvolvimento?

Seria, então, sob o aspecto do novo ordenamento jurídi-
co, traduzido pela Constituição de 1988, que se poderia ana-
lisar o conjunto de experiências que têm ocorrido, uma vez
que se considere que a nova Constituição Federal definiu
caminhos para o processo de descentralização do municí-
pio, definindo-o como uma esfera autônoma da Federação?

Independentemente das discussões teóricas, apesar de
não existir uma sistematização sobre o que é e como pode
ocorrer a intervenção do município numa área tão ligada
a variáveis macroeconômicas, as experiências municipais
têm demonstrado que ela tem sido empreendida, consti-
tuindo uma referência da capacidade local de dar respos-
tas aos problemas de desenvolvimento, de colaborar com
o setor privado e com as organizações sociais e de influir
de forma significativa em ações aparentemente fora do
alcance dos governos locais, como é o caso, por exem-
plo, da adoção de programas que garantem uma renda
mínima, implicando mudanças na distribuição de renda.

A Fundação Prefeito Faria Lima (Cepam), que possui
como uma de suas diretrizes a promoção da qualidade de
vida das comunidades por meio de ações que propiciem
o desenvolvimento econômico-social e a melhoria das
condições ambientais, tem estado atenta para essas ações
no âmbito municipal, que contribuem para as mudanças
observadas na vida local/regional. O Cepam tem um acer-
vo1 de experiências municipais que demonstra ter ocorri-
do uma transformação nos objetivos, métodos e geren-
ciamento dessas iniciativas. A comparação entre as
ocorrências dos anos 80 e as coletadas mais recentemen-
te indica que hoje a instância municipal tem empreendi-
do projetos que representam respostas às exigências con-
temporâneas de mudanças socioeconômicas.

Melhoria da qualidade de vida, democratização do
poder e defesa do meio ambiente constituem-se bandei-
ras que estão sendo assumidas com maior consistência,
gerando transformações na ação municipal. Observa-se,
primeiramente, maiores disposição e preocupação em atuar

nas políticas públicas e não apenas no pontual: a gestão
municipal na área de saúde é emblemática dessa “inova-
ção” dos anos 90. Por outro lado, se há duas décadas dis-
cutia-se a melhoria da administração pública do ponto de
vista de sua organização, hoje a modernização dos pro-
cessos gerenciais e administrativos pretende atingir obje-
tivos mais amplos, como a eficácia na solução dos pro-
blemas e a democratização dos processos de gestão:
instrumentos como Conselhos Municipais e Consórcios
Intermunicipais são implementados nesse contexto. Um
outro aspecto que merece destaque refere-se ao foco na
chamada participação comunitária como processo – in-
dependentemente dos resultados –, que está sendo “subs-
tituído” por formas mais “amadurecidas” de cooperação
com organizações sociais e com a iniciativa privada.

Sem preocupação em “teorizar” sobre esses pontos ou
ordená-los, são apresentados, a seguir, alguns aspectos em
relação às experiências municipais.

Em primeiro lugar, por mais que se deva considerar
que ser eficiente/eficaz no atendimento das demandas seja
obrigação do poder público em qualquer esfera, não se
pode negar que a realidade brasileira fundamentou uma
prática e uma visão patrimonialistas em relação à gestão
da coisa pública, em que a “boa” ou a “má” gestão dos
negócios públicos tem sido mais relacionada ao perfil dos
que administram do que à aplicação de princípios de ad-
ministração. Assim, o fato das atuais experiências de ges-
tão caminharem para o abandono de uma cultura admi-
nistrativa baseada no poder autoritário e centralizado e
na concepção da função pública “desprofissionalizada” é
uma característica a ser considerada.

Essa nova postura é fundamental para que o municí-
pio possa assumir seu papel de agente articulador do de-
senvolvimento, principalmente se não for reduzida à idéia
de que a gestão local deve seguir “cegamente” “fórmu-
las” da empresa privada. Os objetivos e, sobretudo, a
missão da administração municipal são diferentes. Isso
não quer dizer que não se deva absorver métodos e técni-
cas de gestão que melhorem o desempenho para atender
às novas exigências, inclusive utilizando tecnologia de
informação e comunicação.

As experiências municipais têm demonstrado que existe
preocupação em atender a princípios como racionaliza-
ção das atividades em função da presteza, da eficiência e
da economia de tempo e dinheiro; planejamento de ativi-
dades que atendam às peculiaridades locais; identifica-
ção da melhor forma para execução de obras e serviços
públicos; adoção de esquemas para prestação de serviços
públicos visando maior eficiência e redução de custos
operacionais; e outros fatores que distinguem o processo
de gestão dos municípios e facilitam seus procedimentos
como agente promotor de desenvolvimento.
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Outra “lição” proporcionada pelas iniciativas locais
refere-se ao fato de que a administração municipal está
ultrapassando os limites das chamadas atribuições pró-
prias – muito mais ligadas a serviços de “maquiagem” ur-
bana – e assumindo questões de maior complexidade, que
também “lhes” são próprias. Exemplo disso são experiên-
cias significativas na área do abastecimento: das mais sim-
ples, como a feira do produtor, às mais complexas – al-
gumas envolvendo produção, circulação, transformação,
comercialização e consumo. A relação direta entre o con-
sumidor e o produtor melhora a qualidade de vida das
comunidades urbana e rural, interferindo, inclusive, na
distribuição de renda.

O abastecimento começa a ser concebido como com-
ponente da política de desenvolvimento municipal, que é
responsável pelas funções sociais das cidades e pela ga-
rantia do bem-estar de seus habitantes. Tende a passar a
ser foco da administração municipal, que tem autonomia
para legislar sobre ele e geri-lo, de forma complementar
às esferas estadual e federal, como ocorre com qualquer
outro assunto de interesse local. As experiências estão
evoluindo no sentido de não considerá-lo exclusivamen-
te como um problema social de alimentação, mesmo que
se reconheça que grande parte da população tem acesso
ineficiente aos alimentos básicos pelos mecanismos de
mercado. Para muitos municípios, a combinação entre as
políticas de abastecimento e as medidas de apoio à pro-
dução agrícola local, por exemplo, está significando in-
tervenção de impacto no desenvolvimento.

A atuação local na área do abastecimento é apenas um
dos inúmeros exemplos de intervenções que indicam a
ampliação de ações que estão contribuindo com o
desenvolvimento local/regional. É importante salientar,
inclusive, que há um declínio da idéia de que desenvol-
vimento econômico é a industrialização. Parece haver
reconhecimento de que muitos dos “negócios” atraídos
aos municípios estão mais ligados ao aumento do lucro
das empresas do que à geração ou ampliação da renda da
comunidade. Agricultura, comércio ou atividades turís-
ticas passam a ser identificadas como “vocações” possíveis
de serem aproveitadas, sendo que o acesso ao emprego e
a distribuição de renda são fatores cada vez mais
considerados na perspectiva de melhoria da qualidade de
vida. Isso cria programas de geração de emprego e renda
que apóiam o trabalho de forma autônoma, em cooperação,
ou mesmo as empresas familiares de produção de bens e
serviços, fortalecendo a economia local.

Nesse contexto, tem surgido também um outro enfo-
que para a preservação do meio ambiente como fator de
desenvolvimento. Ainda de forma discreta, as experiên-
cias têm apresentado ações que contabilizam os custos da
degradação ambiental e atuam no sentido de evitá-la. Por

outro lado, há iniciativas específicas de projetos de defe-
sa do meio ambiente marcados, principalmente, pelo fato
de o município estar sendo “pensado” além de sua limita-
ção geográfica: bacias hidrográficas são adotadas como
unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento
e o consórcio intermunicipal passa a ser o principal ins-
trumento dessas iniciativas.

O objetivo, aqui, é “enxergar” o papel do município
no desenvolvimento – conceituado além da visão econo-
micista –, a partir das experiências municipais. Muitos
outros aspectos poderiam ser elencados (ou melhor, de-
veriam!), mas, para finalizar, é importante apontar a
característica principal dessas iniciativas: apresentam uma
comunidade com papel mais ativo frente à agenda públi-
ca. Ou seja, elas passam pela inserção de conceitos como
ator social e parceria e pelo fortalecimento da idéia do
poder público como um dos agentes do desenvolvimento
local, que deve ser, para maior eficácia, compartilhado
por toda a comunidade.

O projeto deve envolver desde outras instâncias de
governo que atuam no espaço local até representações
organizadas da sociedade civil, passando por institui-
ções de pesquisa, empresários, etc.

“Olho clínico” para identificar as carências/necessida-
des e as potencialidades/viabilidades é meio caminho para
obtenção de parcerias nos mais diversos níveis – é o que
“ensinam” as experiências. As parcerias, nessas iniciati-
vas, não têm como finalidade apenas obter recursos.
Muitas vezes, a parceria não está só na implantação/cons-
trução de um empreendimento, mas também em seu fun-
cionamento e continuidade. O estabelecimento de parce-
ria pressupõe que haja benefícios para a totalidade de
parceiros e demonstra que o setor público é capaz de ter
credibilidade e atrair a iniciativa privada como forma de
captar recursos e transformá-los em serviços.

SEM PASSE DE MÁGICA

Seria, no mínimo, ingênuo considerar que os gover-
nos municipais estejam produzindo interferências que
mudem completamente as condições locais, principalmen-
te no que se refere à economia, fazendo desaparecer os
problemas da vida dos cidadãos. A crise é profunda e,
entre outras conseqüências, diminui os possíveis inves-
timentos do poder público e tem impacto determinante
na questão da geração de emprego e renda. No entan-
to, é inegável que há ações que promovem o desenvol-
vimento e buscam a melhoria de condições de vida da
população, transformando a relação de dependência do
social ao financeiro e, ao mesmo tempo, procurando
implantar formas de intervenção no desenvolvimento
econômico.
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Fatores como os citados são diferenciais que precisam
ser compreendidos no conjunto de iniciativas que ofere-
cem soluções aos problemas de desenvolvimento local e
regional. É importante que esses subsídios sejam difun-
didos, ampliando, ao máximo, a ocorrência de ações que
melhorem o desempenho local e regional em questões que,
há pouco tempo, estavam totalmente atreladas ao sistema
macroeconômico.

As práticas municipais têm ocorrido continuamente,
sendo que conhecê-las, ao se buscar soluções para os pro-
blemas, pode levar ao maior êxito na resolução das ques-
tões de desenvolvimento local/regional, incluindo o eco-
nômico. Talvez não seja exagero dizer também que essas
ações “localizadas” colocam-nos mais aptos como Esta-
do, como Federação, a enfrentar, inclusive, o tal sistema
econômico mundial, bem como alimentam nossa capacida-
de de interagir com o mundo no contexto da globalização.

NOTAS

1. Base de Dados: Rede de Comunicação de Experiências Municipais – Recem.
Neste ano, está sendo realizada coleta de informações das gestões 1993-1996,
que deverá resultar em catálogo a ser divulgado para as próximas gestões. A
Fundação Getúlio Vargas, que realizou, neste ano, o Concurso Gestão Pública e
Cidadania, e o Instituto Polis também possuem Banco de Dados de Experiências
de Gestão.
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