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Queira o melhor do melhor ... 

Se pensamos pequeno... 

Coisas pequenas teremos... 

Mas se desejarmos fortemente o melhor e 

Principalmente lutarmos pelo melhor... 

O melhor vai se instalar em nossa vida. 

Porque sou do tamanho daquilo que vejo, 

E não do tamanho da minha altura. 

 

Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 

 

 

A tese titulada “Reforma administrativa e gestão das políticas sociais em Mossoró: a 
falácia dos atores institucionais e sociais” compreende um momento de apreensão e 
análise da reforma da prefeitura de Mossoró, cujo processo desvendará as 
estratégias de formulação e implantação dessa reforma e sua relação com a gestão 
das políticas sociais. Esta reforma representa ainda um momento ímpar na 
abordagem desse tipo de experiência em nível municipal. A análise se dá a partir do 
terceiro mandato da prefeita Rosalba Ciarlini Rosado, no quadriênio 2001/2004, por 
se constituir o período em que se materializou as mudanças na gestão pública, 
assim como, no modo operacional das políticas sociais. Para tal, delimitamos esse 
estudo em dois momentos distintos: o primeiro refere-se a formulação da reforma a 
partir da Lei Complementar nº. 001/2000 – GP/PMM; o segundo refere-se a “reforma 
na prática” a partir das falas dos atores institucionais e sociais. Em meio a esse 
cenário percebeu-se a aproximação, mesmo que parcial, a Reforma de Estado e, 
consequentemente, do Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado, que se 
constituíram as matrizes teóricas desse processo em nível local. Todavia, essa é 
uma experiência complexa, que requereu o uso das pesquisas documental e de 
campo em função da investigação proposta, e ao mesmo tempo, comprovar a 
hipótese norteadora deste, que diz respeito ao agrupamento de áreas como: 
educação, saúde e desenvolvimento social numa única secretaria - Secretaria 
Municipal de Cidadania (SMC) - capaz de materializar um novo arranjo institucional, 
de acordo com os princípios gerenciais na administração pública no nível local de 
governo, configurando-se numa reforma e não apenas uma adequação institucional. 
Nesse contexto, tornou-se necessário apreender as falácias dos atores institucionais 
(prefeita, secretários municipais e assessores diretos) e dos atores sociais 
(conselheiros gestores) como forma de comprovação ou não a hipótese ora 
apresentada. Entre os primeiros atores temos a percepção dos dirigentes e 
assessores diretos da prefeita que expressam aspectos político-administrativos da 
reforma e, no segundo a percepção do olhar político do que mudou em termos de 
gestão das políticas sociais.  

 

Palavras-chave: reforma administrativa; gestão pública; capacidade governativa; 
políticas sociais.  
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ABSTRACT 

                                                           
 
 
 
The thesis entitled “The administrative reform and social political management in 
Mossoró: the  institutional and social staff's falacy. Comprehends a moment of 
apprehensiveness and analysis in the reestrcturing process of the city, whose 
process will show the formation of strategies and deployment of its relation with the 
social political affectiveness. It represents a single moment in the approach of such a 
kind of experience in the city. The analysis starts from the third mandate of the Mayor 
Rosalba Ciarlini Rosado, during the quadriennium 2001/2004, for being the time in 
which the public management got materialized, such as in the operational way of the 
social politics. For that, we delimitate this study in two distinct moments: the first one 
refers to the reform elaboration from the creation of the additional law nº 001/2000 – 
GP/PMM: the second one refers to a “practical reform” from the social and 
institutional staff's speech.  Within that scenary it was seen that the approaching, 
though partially, the State Reform and, consequently, the master plan of the state 
apparatus, which were made of theoretical matrices of such a project locally. 
However, that is a complex experience, that required the use of field and documental 
research for the proposed investigation and at the same time, prove the guiding 
hypothesis of it, what means a grouping of areas like: education, healthy, and social 
development in only one department – City Citizenship Department – that is able to 
materialize a new intitutional arrangement, according to the management principles 
in the public administration at the govern local level, configuring  a reform and not 
just an institutional  adequacy. In that context, it got necessary to apprehending the  
institutional and social actors' falacy as a way to prove or not the presented 
hypothesis. Among the first staff, we have the mayor's direct leaders and advisors' 
perception that express the politcal  administrative aspects of the reform and, in the 
second, the perception of the political view of what has changed concerning the 
management of the social politics. 
 
 
 
 
 

Key words: administrative reform, public management, governance capacity, social 
politics.     
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo titulado “Reforma administrativa e gestão das políticas sociais 

em Mossoró: a falácia dos atores institucionais e sociais” compreende uma análise 

sobre a reforma na prefeitura de Mossoró e o que esta representou para a gestão 

das políticas sociais. Esta análise tem como finalidade apreender a dinâmica 

adotada para a sua formulação e, por fim comprovar ou não se esta na prática se 

efetivou ou se tornou mera adequação a um modismo existente no país em função 

da Reforma de Estado promovida no governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, em seu primeiro mandato (1995/1998).  

A reforma administrativa em Mossoró ocorreu no quadriênio 2001/2004, 

terceiro mandato da prefeita Rosalba Ciarlini Rosado, mentora da reforma. Essa 

reforma foi abordada a partir de dois momentos: o primeiro refere-se ao processo de 

formulação e o segundo a “reforma na prática”. Esses momentos, embora sejam 

distintos, são complementares, fazem parte de um processo de transformação da 

máquina pública a partir de matrizes teóricas neoliberais que requerem a revisão do 

papel do Estado. Neste contexto, procuramos resgatar algumas experiências 

acontecidas em países da Europa e da América Latina, enquanto caminho para a 

compreensão do que isso representou em termos de melhoria da capacidade 

governativa. Esse procedimento requereu o desenvolvimento de práticas 

administrativas inovadoras, assim como novo desenho institucional capaz de 

redefinir a hierarquia de poder entre os níveis: institucional, intermediário e 

operacional da estrutura funcional. Em resultado, construir uma nova cultura a partir 

de relações intersetoriais e de novo arranjo institucional. 

Portanto, a tendência teórica da reforma na Prefeitura Municipal de 

Mossoró está contida no Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE). 

Sem, contudo significar que houve uma aceitabilidade a todas as suas diretrizes. A 

Lei Complementar n°. 001/2000-GP/PMM, que a regulamentou contém mudanças 

na estrutura administrativa, agrupando políticas sociais a partir de áreas temáticas, 

criando, extinguindo ou agrupando secretarias na tentativa de enxugar a máquina 

pública e ao mesmo tempo torná-la ágil e moderna. 
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No processo de revisão de literatura procuramos construir um 

referencial teórico capaz de proporcionar a análise de forma crítica e analítica 

revelando avanços, dificuldades, contradições e possibilidades de efetivação do 

projeto de modernização administrativa, a partir de dois momentos distintos: primeiro 

analisaremos a Lei Complementar de nº. 001/2000-GP/PMM, por se constituir em 

mudanças formais de desenho dos novos arranjos institucionais; e a segunda a 

reforma na prática cujo desenrolar extrapola os limites legais, implicando em 

comprometimento, construção de novos valores e atitudes frente a uma nova cultura 

organizacional de combate as ilhas setoriais e de valorização da participação da 

população no exercício do controle social. Durante esse procedimento investigativo 

selecionamos várias obras tais como: Reforma de Estado, reforma administrativa, 

gestão pública, políticas sociais, cidadania, entre outras categorias conceituais como 

forma de superar a escassas referências acerca da reforma em nível municipal, o 

que afere a esse estudo o caráter de relevante para a temática em foco.  

Ainda com relação aos procedimentos metodológicos adotamos a 

pesquisa documental e a de campo a fim de apreender a partir de fontes 

documentais e das falas dos atores institucionais e atores sociais a reforma na 

prática, ou seja, se realmente esta se efetivou e com qual finalidade.  Na pesquisa 

de campo os dados foram trabalhados a partir da pesquisa qualitativa visto que as 

entrevista caracterizam-se como um instrumento necessário à aquisição de 

informações fornecidas diretamente pelos sujeitos envolvidos no processo. Para tal, 

adotou-se dois modelos de entrevistas, semi-estruturadas, de forma que o sujeito 

tenha a liberdade de arguição diante da temática em análise. O primeiro grupo, 

composto de atores institucionais (prefeita, secretários municipais e assessores 

diretos, incluindo-se nesse grupo o consultor contratado para orientar o processo de 

reforma e o cunhado da prefeita pela sua participação no processo de formulação da 

reforma), favorecendo a análise político e administrativa da reforma. O segundo 

grupo, composto de atores sociais (conselheiros gestores) possibilitaram a análise 

política desse processo. Apesar de apresentarem em alguns momentos 

posicionamentos concordantes e em outros divergentes, foram essenciais para o 

entendimento das relações de poder que perpassaram os bastidores desse 

processo. 
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As entrevistas foram reveladoras quanto as representações acerca das 

condições estruturais de concepção, funcionamento institucional e da gestão das 

políticas sociais, avanços e retrocessos, enfim, desnudou as mudanças ocorridas na 

estrutura funcional, frente a uma nova lógica gerencial que rompe com cultura 

organizacional tradicional, mas que por outro lado, favorece a formação de grupos 

de resistência a práticas novas, se contrapondo a inserção do princípio da 

intersetorialidade tão difundida como o marco diferencial dessa modernização.   

Estrategicamente adotamos o caráter cumulativo e agrupamento de 

respostas conforme a sua especificidade e grupo de entrevistados. Esse 

procedimento possibilitou a apreensão de que, entre o grupo de entrevistados 

(atores institucionais e atores sociais) há divergências e contradições na forma de 

compreender a reforma além de existir algumas posturas de conformismo e em 

outras insatisfações quanto a perda de poder, ocasionada com o novo desenho 

institucional, que privilegiou as relações horizontais e enxugou as relações verticais 

da hierarquia de poder. 

Diante da complexidade estruturamos essa tese em capítulos, sendo o 

primeiro a presente introdução, na qual situamos o leitor das discussões que 

possibilitaram a apreensão das reais transformações ocorridas na prefeitura de 

Mossoró. Sendo assim, procuramos instigar o leitor a submergir em tudo que não é 

familiar e que precisa ser entendido a partir das categorias de análise.  

  No segundo, abordamos a Reforma do Estado a partir da lógica da 

reconstrução, conforme premissa adotada pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso, pela premissa da revitalização, conforme premissa do governo Lula e por 

fim, da reinvenção do Estado a partir da experiência norte-americana, cuja 

experiência se deu no âmbito municipal. Nesse encontram-se explícito o que 

representou as experiências de RE no contexto nacional e internacional e sua 

influência no desenho institucional da administração pública, com ênfase no governo 

federal. Em meio a esse cenário o Estado passou por um processo de revisão 

quanto ao seu papel frente às transformações políticas, econômicas, sociais e 

culturais oriundas do processo de globalização que põe em cheque a capacidade 

governativa de países do terceiro mundo. Compreende-se que essa reforma não se 
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limita a reforma administrativa, é um projeto amplo que diz respeito às várias áreas 

de governo e ao conjunto da sociedade brasileira, bem como apresenta forte 

dualidade, de um lado atender as demandas da globalização e por outro lado 

garantir a participação da sociedade nos processos decisórios específicos ao 

controle social. Em resultado desta reforma constrói-se uma nova relação entre 

Estado/sociedade. Por fim, abordamos a tentativa de inserção da abordagem 

gerencial, privilegiando três dimensões distintas, mas que estão intimamente 

relacionadas, que são: a dimensão legal ou institucional, a dimensão cultural e a 

dimensão da gestão as quais encontram-se presentes tanto na forma de condução 

da gestão pública como no modo operacional das políticas públicas.  

  No terceiro aspecto tratamos da gestão pública municipal frente aos 

desafios impostos ao processo de reforma. Quanto aos desafios destacamos os 

paradigmas de gestão e capacidade governativa; nova cultura organizacional e 

modo operacional das ações governamentais; políticas sociais e cidadania, e por 

fim, a relação entre Estado/sociedade, ou seja, governo municipal e sociedade, 

frente ao exercício do controle social e da garantia da participação popular. 

  No quarto aspecto abordamos a gestão da prefeita Rosalba Ciarlini 

Rosado e a reforma administrativa, contextualizando o cenário político e 

administrativo em que foi gerada. Além dessa intenção passamos a evidenciar a 

influencia da família Rosado a frente do executivo municipal. Em seguida 

enfatizamos a regulamentação da reforma administrativa através da Lei 

Complementar nº. 001/200-GP/PMM, a qual delineia o desenho institucional e o 

novo arranjo institucional. A qual estruturou uma lógica temática para a formatação 

das secretarias municipais e suas respectivas gerências executivas. Para tal, 

delimitamos a abordagem para as políticas de cidadania, principalmente para as 

políticas de educação, saúde e desenvolvimento social, as quais encontra-se 

subordinadas a Secretaria Municipal de Cidadania.  

  Dando seqüência agrupamos e analisamos as falácias da experiência 

de reforma administrativa na prática. É o ápice do processo investigativo por conter 

os diferentes olhares sobre administração pública municipal, quanto aos aspectos 

político-administrativos ou meramente política, conforme o grupo de entrevistados. 
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Neste momento procuramos analisar o olhar dos atores institucionais, composta por 

dirigentes, assessores diretos e pessoa política com proximidade familiar a prefeita, 

além de pertencer ao grupo político da mesma e, por se considerar precursor desse 

processo. Em seguida analisaremos as entrevistas dos atores sociais, composta por 

conselheiros do CME, do CMS e do CMAS que estiveram exercendo mandatos no 

período de 2000/2001. Por fim, construímos o balanço da reforma, como forma de 

analisando os pontos positivos ou negativos, ou seja, vantagens e desvantagens 

geradas pela condução política e administrativa dessa reforma. Ainda nesse ponto 

consolidamos a comprovação ou refutação da hipótese que norteou a análise 

proposta. A hipótese diz respeito ao agrupamento de áreas como: educação, saúde 

e desenvolvimento social numa única secretaria - Secretaria Municipal de Cidadania 

(SMC) - é capaz de materializar um novo arranjo institucional, de acordo com os 

princípios gerenciais na administração pública no nível local de governo, 

configurando-se numa reforma e não apenas uma adequação organizacional de 

novo governo municipal. Os demais capítulos referem-se as considerações finais, as 

referências e os anexos. 

  Compreendemos que apesar de ser este estudo uma temática 

complexa que por si só é interessante, esta se encontra associada ao interesse 

pessoal em estudar a gestão pública; ao interesse intelectual por ser mestre em 

administração com foco na gestão das políticas públicas; profissional por ser 

docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), onde leciono a 

disciplina Administração e Planejamento em Serviço Social, além de orientar 

estágios e monografias na área da gestão pública e políticas sociais. Diante desses 

interesses nos sentimos instigadas a analisar a reforma administrativa em Mossoró, 

desmistificando as suas reais motivações e interesses frente à necessidade de 

modernização da máquina pública, contribuindo para a ampliação de estudos nessa 

área, isto é, na área da reforma administrativa a nível de Município de Mossoró. 
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2  A REFORMA DO ESTADO: RECONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO OU 

REINVENÇÃO? 

A análise sobre a Reforma do Estado, enquanto norte para a reforma 

administrativa em nível de governo municipal requer breve abordagem das 

experiências brasileiras como forma de visualização dos avanços e limites que 

demarcaram as tentativas de modernização da administração pública. Em virtude da 

complexidade e das suas especificidades, trataremos as que antecederam a reforma 

iniciada na década de oitenta e que chega ao auge no início da década de noventa. 

Elegemos como foco a reforma gerencial de 1995, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, em seu primeiro governo (1995-1998). Destacamos, também, 

experiências ocorridas na Europa, América do Norte e América do Sul, que optaram 

pela inserção do modelo gerencial no setor público, objetivando a modernização do 

aparelho de Estado, cujas experiências balizaram a RE no Brasil. 

No geral, as Reformas de Estado (RE), tiveram como objetivo proteger a 

rés publica embora tenham reproduzido a lógica da administração privada 

capitalista, que privilegia a otimização de recursos e maximização dos lucros, ao 

mesmo tempo em que busca a transferência de ações, antes de domínio do Estado, 

para a sociedade civil. Nessa perspectiva, compreende-se que a tendência do 

cenário internacional tem provocado a revisão do papel do Estado frente às novas 

configurações do circuito econômico mundial, no qual a globalização transformou as 

relações políticas, econômicas, sociais e culturais, sejam estas internas ou externas 

ao Estado-nação, colocando em cheque a capacidade de seus governantes em 

inserir-se e manter-se nesse contexto de transnacionalidade.  

A ideia de transnacionalidade tem relativizado a autonomia dos países, 

em geral e particularmente daqueles onde as decisões passam a sofrer influências 

dos interesses majoritários daqueles que financiam o seu desenvolvimento 

econômico. As relações entre países se modificaram com o processo de 

globalização, que, por sua vez, escreveu uma nova página na história econômica, 

política e cultural entre países, independente de sua localização. Este processo 

modificou as relações de interdependência econômica, transformou a relação 

tempo/espaço, criou novas demandas e oportunidades para a geração de 
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identidades locais (GIDENNS, 1999). 

A globalização é sem dúvida um conceito complexo e ambíguo, 

segundo Wanderley, “compreende mudanças que mundializa mercados, finanças, 

informação, comunicação, valores culturais, criando sistema de vasos comunicantes 

entre países e continentes” (2000,p.62/63). Assim, tem criado um elo entre países, 

independente de ser um país desenvolvido ou emergente, principalmente entre 

aqueles que adotaram o neoliberalismo como único caminho a ser seguido pelos 

governantes para tornar-se um “bom governo”. 

Este cenário imputou ao setor público a busca de novas alternativas de 

gestão, constituindo-se em desafios, dentre estes: manter-se no circuito econômico 

global e garantir a qualidade de vida de seus cidadãos, resultando, ao mesmo tempo 

em que prega a redução do Estado, amplia os bolsões de pobreza, desemprego e 

vulnerabilidade social. Esse paradoxo precisa ser entendido a partir de seus 

aspectos políticos e de funcionamento da estrutura governamental, que deve ser 

capaz de desenvolver práticas gerenciais inovadoras e construir mudanças na 

cultura organizacional. Entretanto, essa transformação não significou a perda de 

suas características, fundamentalmente de Estado capitalista1
, que separa a esfera 

econômica da esfera política enquanto condição para o exercício do poder. 

Em termos administrativos, é preciso ter clareza de que se encontram 

agregados os elementos políticos e operacionais materializados no interior do 

aparelho de Estado, além do sistema constitucional e organizacional que torna a 

máquina pública mais eficiente2
, condição mínima para a sobrevivência e êxito de 

seus objetivos. Para Drucker “a eficiência cuida de fazer as coisas corretamente e a 

eficácia de fazer as coisas corretas” (2002, p.40). O projeto de modernização, e, 

consequentemente, de reconstrução do Estado nas três esferas de governo, implica 

em revisão da capacidade de governabilidade e de governança. Para tratar dessas 

                                                 
1
Estado capitalista e que tipo de relação há entre esta instituição e a sociedade civil, a partir do viés marxista, 

mas precisamente na perspectiva Gramsci de Estado ampliado. Para Gramsci na “noção geral de Estado entram 

elementos que também são comuns à noção de sociedade civil (neste sentido, poder-se-ia dizer que o Estado = 

sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de coerção) (GRAMSCI, 1984, p.149). 
2
 Refere-se a forma de realizar uma tarefa. No conceito de eficiência, não se examina se aquilo que foi produzido 

com eficiência é eficaz, isto é, se o produto ou o resultado do trabalho eficiente está adequado à finalidade 

proposta. [...] uma ação pode ser eficiente sem ser eficaz. SANDRONI, Paulo. Dicionário de economia do 

século XXI. 3 ed. Rio de Janeiro: Record. 2007, p. 284.  
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terminologias tão importantes na discussão sobre a reforma, adotou-se a 

compreensão de Castro Santos (1997), que as substitui por capacidade governativa, 

por considerá-las complementares, apesar de serem distintas. 

 

2.1 As Reformas do Estado Brasileiro 

 O Brasil vivenciou três Reformas de Estado (RE), a primeira ocorrida 

na década de trinta; a segunda, na década de sessenta; e, a terceira, na década de 

noventa, sendo que a última receberá maior atenção em virtude de ser aquela a que 

influenciou a reforma administrativa da Prefeitura Municipal de Mossoró, em 2001.  

  A aproximação ao modelo de gestão gerencial caracterizou a reforma 

administrativa do Governo Federal nos anos noventa. Entretanto, essa iniciativa não 

conseguiu implementá-lo em sua totalidade, privilegiando medidas operacionais que 

poderiam ser adaptadas à experiência nacional. Ficou perceptível a preocupação 

com a superação da administração burocrática pela busca de resultados frente a um 

controle posterior das ações públicas, num processo de aprendizagem com os 

acertos e erros, corrigindo-os, melhorando a prestação de serviços (CLAD, 1998). 

 No geral, as mudanças ocorreram no âmbito administrativo, visando 

tornar o setor público eficiente e voltado para a cidadania, desafiando práticas 

seculares de centralização de poder. Na prática, a RE apresentava fragilidades 

teóricas e operacionais por ter sido fruto de um modismo, no qual se buscou a 

adoção de fórmulas mágicas que influenciaram o setor público, como mecanismo de 

inserção de circuito mundial pró reforma, um movimento universalmente válido 

enquanto sinônimo de desenvolvimento e modernização.  

  Observa-se que para versar sobre essa temática é preciso distinguir 

RE de reforma administrativa ou reforma de aparelho de Estado, que conforme o 

Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado compreende: 

 

A reforma de Estado é um projeto amplo que diz respeito às várias áreas de 
governo e, ainda, ao conjunto da sociedade brasileira, enquanto que a 
reforma do aparelho do Estado tem um escopo mais restrito: está orientada 
para tornar a administração pública mais eficiente e mais voltada para a 
cidadania (PDRAE, 1995,17). 
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  As experiências de reforma resultaram em novas estratégias de gestão 

pública, sem, contudo, significar necessariamente em rupturas com modelos de 

gestão conservadores, podendo acontecer relações simétricas entre melhoria e 

repetição, relação esta paradoxal, à luz de novos arranjos institucionais e redução 

dos entraves burocráticos. Assim, as mudanças assumem características políticas, 

normativas ou institucionais que o aparelho de Estado necessitaria fazê-la para 

tornar-se uma administração pública inovadora. Porém, o novo modelo de gestão 

ficou diluído em discursos dos gestores, sobre as mudanças na estrutura 

administrativa realizada em determinado período de governo, fato este presente nas 

experiências de reforma adotadas pelo governo brasileiro. 

A primeira experiência de RE se deu na década de 1930, quando 

assumia a presidência do país Getúlio Vargas, pós Revolução de 30, período 

marcado por uma coalizão entre facções rivais em nível partidário, denominados de 

revolucionários e não-revolucionários3 que defendiam, por sua vez, a regeneração 

nacional e a modernização através de formas políticas não-democráticas, até 

meados da década de 40, consolidando o ciclo de reformas administrativas no país, 

projetando reformas sociais e políticas. 

O governo Vargas, desde 1937 e durante o Estado Novo, realizou 

mudanças nas instituições políticas, numa tentativa de unificação administrativa do 

Governo Federal e ao mesmo tempo fortalecer as alianças políticas. A intervenção 

do Estado se ampliou principalmente na economia4, assumindo o papel de regulador 

e de agente direto na produção, mais especificamente na área industrial. A 

economia brasileira estava referendada pelo sentimento nacionalista, pela ideia de 

fortalecimento à industrialização, como produto de dois fatores: substituição 

espontânea de importações e deslocamento dos investimentos privados do setor de 

exportação, para a produção industrial destinada ao mercado interno (SKIDMORE, 

1982, p.70). 

                                                 
3
 Partidos revolucionários são os constitucionalistas que desejavam implantar os ideais liberais clássicos 

(eleições livres, governo constitucional e plenas liberdades civis) e os partidos não-revolucionários da ascensão 

de Vargas no poder, compunha-se de três grupos (militares superiores; plantadores de café; membros dissidentes 

da elite política estabelecida). (SKIDMORE, 1981, p.29/30) 
4
 Maiores detalhes ver Celso Furtado (1995); Caio Prado Júnior (1987); Francisco de Oliveira (1977); Mantega 

(1984), Skidmore (1981) 
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É notório que enquanto o Brasil adotava medidas intervencionistas, em 

outros países estava em ascensão às discussões sobre a crise do Estado Liberal5 

que favoreceu a ascensão do Estado Social burocrático6 ou Estado Social (Welfare 

State), que defendia à proteção dos direitos sociais e o desenvolvimento econômico, 

através de políticas macroeconômicas keynesianas7, redefinindo a política 

intervencionista de governo, por não mais ter capacidade de responder as 

exigências sociais. O Welfare State tinha como incumbência a sistematização de 

medidas de proteção social de responsabilidade do Estado a partir do 

desenvolvimento da sociedade industrial. Para Esping-Anderson, (1990) as políticas 

de proteção social estavam relacionadas a acumulação e legitimação do capitalismo. 

No que se refere à economia, na perspectiva keynesiana, o Estado se tornara um 

regulador e um agente direto da produção, mas especificamente na área industrial.  

A gestão pública no período Vargas8 foi bastante promissora. Ainda na 

primeira década de seu mandato implementou a proposta de RE, tendo como 

prioridade a reforma administrativa (RA). Esta foi estruturada a partir das ideias do 

ex-ministro Maurício Nabuco, em 1936, que assumiu interinamente o Ministério das 

Relações Exteriores e Luiz Simões Lopes, criador do Departamento Administrativo 

do Serviço Público9 (DASP), órgão responsável pela introdução dos princípios de 

eficiência e o sistema de mérito no serviço público. Este departamento exerceu 

papel de liderança nesse processo liderando e executando essa reforma, 

objetivando a organização dos serviços, estabelecendo dentro da estrutura 

administrativa, duas atividades fundamentais: as atividades-fins e as atividades-

meios. Esse Departamento pretendia com a reforma mudar o modus operandi, a 

                                                 
5
 Oriundo das Revoluções liberais na França e na Inglaterra, além de ser caracterizado por ser um Estado 

representativo e oligárquico, mas que potencializou o aparecimento do ideal dos Direitos do Homem e pela 

separação dos poderes, ainda no século XIX. (SKIDMORE, 1982) Diz respeito ao uso do controle de mercado e 

menos controle administrativo (BRESSER PEREIRA, 1998a). 
6
 Estado social porque assume o papel de garantir os direitos sociais e o pleno-emprego; burocrático porque o faz 

através da contratação direta de burocratas (Cadernos MARE, 1997, p.10, v.1; BRESSER PEREIRA, 1998b). 
7
 A política keynesiana é caracterizada pela ativa intervenção estatal na economia, procurando garantir o pleno 

emprego e atuar em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional. Este modelo nos anos 70 

começava a esfacelar diante da crise econômica, política e administrativa (BRESSER PEREIRA & SPINK, 

1998a, p.175). 
8
 Maiores informações ver Panorama da Era Vargas http://www.bndes.gov.br/conhecimento/livro_gv/Iparte.pdf 

9
 Decreto-lei n. 579, de 30 de julho de 1938, que organizou o Departamento Administrativo do Serviço Público - 

DASP, subordinado diretamente ao Presidente da República e em cooperação e articulação com o serviço 

público federal.  
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estrutura e a lógica de organização da burocracia federal brasileira (REZENDE, 

2004). Nesse contexto, ocorreu a revisão e racionalização de idéias e métodos, 

tendo por base a modernização da administração. De acordo com Wahrlich (1974), 

houve a busca pela introdução da noção de eficiência, do sistema do mérito para o 

ingresso no serviço público, da ênfase a planificação das ações governamentais, 

entre outras medidas capazes de criar o ambiente necessário as mudanças 

desejadas. 

As mudanças, tanto na instituição política, como na administração 

pública, ampliaram os poderes do Governo Federal em duas formas diferentes: 

primeiro assumiu funções, previamente exercidas por governos estaduais e 

municipais, em relação à educação, saúde e economia; a segunda refere-se à 

previdência social e a organização dos sindicatos trabalhistas10. Modernizar a 

administração pública tinha como finalidade institucionalizar as primeiras carreiras 

burocráticas em substituição ao modelo patrimonialista11. O modelo burocrático12 de 

gestão continua presente na esfera pública, com maior ou menor intensidade, 

dependendo do seu gestor, sendo combatida com maior veemência a partir da 

década de noventa com a reforma gerencial.  

Primou-se pela aproximação aos princípios burocratizantes, 

enfatizando a centralização, hierarquização do poder e profissionalização no serviço 

público nos modelos da teoria científica e clássica de administração originada nos 

EUA, Inglaterra e França (REZENDE, 2004). Esta teve como diretriz teórico-

metodológica a teoria burocrática weberiana, enquanto defensora do patrimônio 

público contra a privatização do Estado, tornando-se um instrumento de combate ao 

nepotismo e a corrupção patrimonialista, ao agregar o profissionalismo ao serviço 

                                                 
10

 Maiores detalhes ver SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo (1930-1964). Tradução Ismênia 

Tunes Dantas. 7 ed. Rio de Janeiro:Paz e Terra. 1982, p.55-57. 
11

 Patrimonialista (significa a incorporação ou a relutância de o príncipe distinguir entre patrimônio público e 

privado; modelo de administração do Estado pré-capitalista; características: presença da corrupção, nepotismo e 

auto-referente); burocrática (é a instituição administrativa que busca combater o nepotismo e a corrupção; 

característica autoridade racional-legal controle hierárquico, formalismo de procedimentos, serviço público 

profissional e administração impessoal); gerencial (resposta a crise do estado, redução dos custos, maior 

eficiência na administração dos serviços públicos, combate a corrupção, orienta-se para o resultado e para o 

cidadão-cliente)  (BRESSER PEREIRA, 1998a e 1998b; PDRAE, 1995). 
12

 O processo de consolidação do capitalismo foi acompanhado de intenso desenvolvimento dos mecanismos 

burocráticos, não só em nível estatal, mas também no plano empresarial. In SANDRONI, Paulo. Dicionário de 

economia do século XXI. 3 ed. Rio de Janeiro: Record. 2007, p. 103.  
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público e sistema administrativo, garantindo a impessoalidade, formalidade e 

racionalidade.   

A racionalização da administração pública inerente a esta reforma está 

pautada na superioridade técnica, isto é, “a razão equivale à técnica”13. Segundo 

Tragtenberg, “a técnica é a mais perfeita expressão da razão e a razão é a técnica 

do comportamento e da ação” (2006, p.143). A técnica na organização burocrática 

se tornou meio de poder concentrado numa única mão. A objetividade racional 

encontra-se explícita em regras ou regulamentos administrativos que definem as 

competências oficiais fixas, além de determinar, através da burocratização, a 

autoridade, ou seja, o poder de mando. Nesse contexto, a burocracia weberiana é 

um tipo de poder, que se expressa na organização enquanto sistema racional em 

que se dá a divisão do trabalho. Este autor defende a ideia de que “a ação racional 

burocrática é a coerência da relação entre meios e fins visados” (idem, p.171).  

O predomínio do formalismo era simplificado por regras, favorecendo a 

revisão de estruturas, a definição de procedimentos e metas. Mesmo assim, reforça-

se a ideia de que esse tipo de organização baseia-se na unidade de comando, 

todavia, esta perspectiva não corresponde às exigências de uma administração mais 

eficiente por depender do compromisso dos que atuam como servidores públicos, 

extrapolando o limite normativo das funções hierarquicamente instituídas. A 

limitação dessa relação encontra-se vinculada ao fato de considerar a administração 

burocrática como “uma administração que exclui a participação popular. A 

burocracia oculta, na medida do possível “o seu saber e o seu fazer da crítica” 

(WEBER, 1999, p.225).  

Compreende-se que este tipo de gestão apresentou sérios problemas 

relacionados à separação do aspecto político e administrativo, ao supervalorizar a 

racionalidade instrumental-formal do exercício da autoridade. Nesta perspectiva, a 

administração pública é baseada na obediência e na dominação, englobando as 

relações de poder e capacidade de legitimação em que a legalidade se torna 

presente e incisiva. A busca pela racionalidade quase sempre evoca a compreensão 

de modernização, enquanto categoria esta não conduz ao desenvolvimento de uma 

                                                 
13

 Grifo de Tragtember. 



 

 

29 

 

administração democrática. Esta foi à lógica adotada pelo DASP, que em 1945 ficou 

enfraquecido, muito embora que, em 1952 com seu retorno de Vargas a Presidência 

da República, tenha-se lançado um novo projeto de reforma administrativa cujas 

diretrizes, em linhas gerais eram: a centralização da orientação superior no 

Presidente da República (Getúlio Vargas); descentralização da gestão em todos os 

níveis, com fortalecimento no primeiro nível; planejamento e coordenação; entre 

outras. (WAHRLICH,1974)  

 Esse modelo de gestão, burocrático, perpassou outros governos, por 

exemplo, com a morte de Getúlio Vargas em 1954, assume a presidência o vice, 

Café Filho, que passou a governar em função do cumprimento do mandato, 

recorrendo a investimentos estrangeiros como forma de implantar o Programa de 

Estabilização Financeira. Esta gestão não teve grandes expressões que demanda-

se maior aprofundamento, já o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960) 

investiu no desenvolvendo econômico lançando o Plano Nacional para o 

Desenvolvimento, tornando-se conhecido pela célebre frase “cinco anos de 

progresso em cinco de governo”.  

Nesse contexto, promoveu forte abertura ao capital internacional, 

atraído pela ampliação dos serviços de infra-estrutura. Em sua política 

desenvolvimentista14, Juscelino Kubitschek deu ênfase ao investimento público para 

as áreas de transporte e da produção de energia. Os investimentos na economia 

não foram suficientes para reduzir o índice inflacionário, nem os problemas sociais. 

Nesse governo, deu-se continuidade a política clientelista, a qual favorecia a prática 

de ganhos e favores entre seus partidários (SKIDMORE, 1982). Quanto à intenção 

de reforma, criou a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos15, em 1956, 

com a finalidade de repensar o DASP, assim como criou a Comissão de 

Simplificação Burocrática (COSB)16 (PIRES, 1997; REZENDE, 2004). A primeira 

Comissão tinha a incumbência de assessorar o Presidente da República quanto a 

                                                 
14

 Ideologia que caracterizou particularmente o governo de JK e que identifica o fenômeno do desenvolvimento 

a um processo de industrialização, de aumento da renda por habitante e da taxa de crescimento. O 

desenvolvimentismo opõe-se à escola estruturalista originária da Comissão Econômica para A América Latina 

(CEPAL), que vê o desenvolvimento como um processo de mudança estrutural global. SANDRONI, Paulo. 

Dicionário de economia do século XXI. 3 ed. Rio de Janeiro: Record. 2007, p. 242 
15

 Decreto nº. 39.855/1956. 
16

 Decreto nº. 39.510, de 4 de julho de 1956. 
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RA, a segunda era desenvolver estudos sobre a delegação de competências, 

estrutura, rotina, reagrupamento de funções, etc. 

O governo do presidente Jânio Quadros, em 1961, se comprometeu 

junto aos brasileiros em promover um crescimento econômico e investimentos nas 

áreas de agricultura, educação e saúde. Este presidente fez severas críticas ao 

governo de JK pelo seu “formalismo e nepotismo administrativo” (SKIDMORE, 1988, 

p. 236/240). Jânio Quadros reconheceu as deficiências da administração pública 

quanto a ineficiência oriunda da política de ad hoc utilizada por Juscelino, 

requerendo o desenvolvimento do Programa de Reestruturação da Máquina Pública. 

Este foi um mandato curtíssimo, visto que nesse mesmo ano renunciou como 

estratégia de controle do descrédito dos políticos em sua gestão e por ter se limitado 

a combater a corrupção, moralizando os serviços públicos. A estratégia não surtiu 

efeito, inexistindo resistência quanto a sua renuncia. Temendo as ideias inovadoras 

e reformistas do vice-presidente João Goulart, os militares e políticos forçaram a 

reformulação da Constituição Federal do Brasil, propondo reduzir as prerrogativas 

do presidente, sendo o governo exercido por um gabinete ministerial. Ainda nesse 

ano foi instalada a fase parlamentarista17 de governo que durou até 24 de janeiro de 

1963.  

No ano de 1962 João Goulart retoma os estudos de RA, resultando em 

um projeto de reforma que pensasse sua estrutura, sua normatização e 

funcionamento. Para tal, criou o Ministério Extraordinário para a Reforma 

Administrativa18, que tinha como ministro Ernani do Amaral Peixoto, que elaborou e 

publicou o Plano de Execução da Reforma. Em 1963, o governo de João Goulart é 

restabelecido, assumindo de fato a presidência e as respectivas prerrogativas desse 

cargo. Na condição de presidente, lança o Plano Trienal de Desenvolvimento 

Econômico e Social, mobilizando a população em favor das reformas de base19
, 

dentre estas, a administrativa, fiscal e tributária. No ano seguinte, o presidente 

                                                 
17

 Fase parlamentarista (08.09.1961 a 24.01.1963). 
18

 Decreto nº. 51.705, de 14 de fevereiro de 1963. 
19

 Conjunto de mudanças  na ordem socioeconômica do Brasil. Dentre essas mudanças destacam-se as reformas 

agrária, urbana, universitária e tributária, além da nacionalização de vários setores industriais (como energia 

elétrica, refinarias de petróleo, indústria químico-farmacêutico). In SANDRONI, Paulo. Dicionário de 

economia do século XXI. 3 ed. Rio de Janeiro: Record. 2007, p. 717. 
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enviou ao Congresso o anteprojeto de Lei Orgânica do Sistema Administrativo 

Federal, que não chegou a ser apreciada pelo Congresso em virtude do golpe militar 

ocorrido em 1964, mas subsidiou o Decreto Lei nº. 200/67, de 25 de fevereiro de 

1967 - DOU de 27/02/6720, cuja legislação fundamentou a segunda experiência de 

reforma brasileira.  

O golpe de Estado ocorrido em 1964, deu início a uma nova fase para 

a política brasileira e a segunda experiência de reforma de Estado. Instala-se um 

sistema autoritário comandado por militares, sendo iniciado pelo governo do 

presidente Castelo Branco (1964/1967), que instituiu a Comissão Especial de 

Estudos da Reforma Administrativa (COMESTRA)21, sob a presidência do ministro 

do Planejamento Roberto Campos. Participavam, também, desta Comissão Hélio 

Beltrão, como Ministro Extraordinário da Desburocratização.  

Ainda no governo Castelo Branco, homologou o Decreto-lei de n° 

200/67, de 25 de fevereiro de 1967, dando formato a segunda RE, dispondo sobre a 

organização da administração pública, estimulando a superação dos preceitos da 

administração pública burocrática, que se tornara um empecilho ao desenvolvimento 

econômico do país. Esse decreto estabeleceu as diretrizes para a modernização da 

máquina pública, em seus artigos 145 a 154 – no qual atribui ao Ministério 

Extraordinário para a Reforma Administrativa a finalidade de lidar com os assuntos 

de sua organização. As mudanças institucionais propostas foram influenciadas pelo 

espírito desenvolvimentista, que propunha ideias e ações reformistas por toda a 

América Latina (MANUAL DA LEGISLAÇÃO, 1997). No artigo 215, identificam-se os 

princípios fundamentais dessa reforma, que são: planejamento, coordenação, 

descentralização, delegação de competências e controle. 

Essa restruturação teria duas fases a serem implementadas, a primeira 

seria a implantação da descentralização de atribuições e racionalização das rotinas, 

ainda no governo Costa e Silva. A segunda seria a modernização da máquina 

pública, através de assistência técnica, definição de prioridades entre outras 

                                                 
20

 Em 2009, a Comissão de juristas instituída pelo Ministro Paulo Bernardo se comprometeu em elaborar a partir 

de março do ano em curso uma Lei Orgânica da Administração Pública atualizando o marco regulatório da 

gestão pública no Brasil, ainda referenciado pelo Decreto de Lei nº. 200/67. 
21

 Decreto nº. 54.501, de 9 de outubro de 1964, sob a Presidência do Ministro Extraordinário para o 

Planejamento e Coordenação Econômica. 
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medidas, a serem realizadas no governo Médici22. 

Entre as mudanças propostas por este decreto lei, está a adequação 

às mudanças instituídas pelo Governo Federal, dentre estas a legalidade imposta a 

Estados, Distrito Federal e Municípios com mais de 200 mil habitantes, para fazerem 

suas reformas administrativas por meio de decreto, impedindo a participação popular 

e, consequentemente, o controle desta na fiscalização de suas ações. Tais 

prerrogativas favoreceram os municípios de médio porte, iniciarem reformas 

administrativas, em períodos que não foram simultâneos aos do Governo Federal. 

Sob a égide dos militares, o Poder Executivo exercia forte influencia 

sobre os Poderes Legislativos e Judiciários, centralizando ainda mais o poder nas 

mãos do chefe do executivo. Em março de 1967, assume a presidência do Brasil o 

marechal Costa e Silva (1967/1969), que homologou o Ato Institucional nº 5, de 13 

de dezembro de 1968, restringindo as liberdades civis, prevalecendo o uso abusivo 

de instrumentos legais em função, também, do controle das inúmeras crises políticas 

e sociais. Na esfera econômica, o país passou por forte crescimento econômico, 

mais conhecido como “milagre brasileiro”, favorecendo a concentração de renda nas 

mãos de poucos, alta taxa inflacionária e aumento da dependência ao capital 

estrangeiro.   

Em termos de administração pública, lança através do Ato Institucional 

nº. 8, de 02 de abril de 1969, os cinco princípios fundamentais para a modernização 

da máquina pública: (1) planejamento voltado para o desenvolvimento econômico; 

(2) descentralização da execução das atividades programadas; (3) delegação das 

competências enquanto instrumento de descentralização administrativa; (4) 

coordenação de planos e programas de administração e (5) controle. Esses 

princípios trazem mudanças operacionais que modificam as formas de conduzir as 

relações de mando, ao agregar práticas inovadoras, como é o caso da 

descentralização administrativa (cessão de funções administrativas a outras 

instâncias de poder) em meio a um regime autoritário e centralizador do poder 

decisório. As mudanças ocorridas na gestão pública foram regidas por esse decreto 

                                                 
22

 Maiores esclarecimentos ver WAHRLICH, Beatriz M. de Sousa. Reforma administrativa federal brasileira: 

passado e presente. IN Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro: (8):27-75, abril, 1974. 
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perpassando todo o período em que os militares estiveram no exercício da 

presidência do país, bem como apresentam forte viés tecnicista, numa busca 

incessante pelo controle, dominação, obediência e disciplina em função de uma 

organização racional capaz de manter a ordem pública.  

O governo do general Emílio Garrastazu Médici23 (1969/1974) segue 

esta linha, defendendo a participação de tecnocratas e militares, administrando os 

interesses dos setores sociais (SKIDMORE, 1988). Essa gestão tornou-se a mais 

autoritária desde 1964, por estabelecer a Lei e a Ordem fazendo uso exagerado de 

Atos Institucionais. O governo foi responsável pela criação, no âmbito do Governo 

Federal, da Secretaria de Articulação dos Estados e Municípios (SAREM)24. A 

finalidade da Secretaria era articular a União às demais esferas de Governo 

mediante programas de cooperação técnica, incentivando a unificação de normas e 

procedimentos para todo o país (TINOCO, 2005). Esta secretaria teve suas ações 

reforçadas com a criação da Secretaria de Modernização e Reforma Administrativa 

(SMRA)25, encarregando-se de viabilizar projetos de modernização do setor público, 

ao mesmo tempo em que difundia ideias reformistas de modernização estrutural e 

funcional por todo o país. 

O governo de Ernesto Geisel26 (1974/1979) deu continuidade ao poder 

arbitrário de seus antecessores militares. Na economia, manteve os mesmos 

projetos de investimento estatal com o intuito de aumentar a capacidade interna de 

bens de capital e matérias-primas básicas. Lançou o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento27
, que objetivava desconcentrar a economia com o suposto 

                                                 
23

 Nesse governo teve-se início o ciclo Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), no caso o primeiro, 

demarcando a fase do “milagre econômico”. Esse período foi marcado pelos projetos de integração nacional e 

expansão das fronteiras de desenvolvimento. 
24

 SAREM – responsável pelas relações da União com Estados e Municípios no tocante a transferência 

orçamentárias, investimentos e planejamento. Coordenava os fundos de participação de Estados e Municípios.  

Decreto nº. 66.885, de 6 de julho de 1971. Este Decreto também dispõe sobre medidas relacionadas à 

organização administrativa federal e estabelece as diretrizes para a reforma administrativa.  Esta secretaria só foi 

extinta no governo Collor de Mello. 
25

 Portaria nº. 69, de 26 de julho de 1972, do Ministério do Estado de Planejamento e Coordenação Geral, criam 

a Secretaria de modernização e Reforma Administrativa (SEMOR) que posteriormente passou a vincular-se ao 

Ministério Extraordinário para Assuntos Administrativos através do Decreto 92.399, de 17 de fevereiro de 1986. 
26

 Lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) enfatizando investimento em indústrias de 

base entre outros investimentos  ligados as áreas energéticas e do petróleo, além deste lançou o III PND.  
27

 Plano lançado em 1974, no governo de Ernesto Geisel, com a finalidade de retirar atrasos no setor econômico 

e aumentar a produção de alimentos e de energia. – Ocorreu em meio a crise do petróleo, no fim do Milagre 

Econômico. 
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propósito de melhorar a distribuição de renda. Em termos de reforma administrativa 

não teve grandes expressões. Em 1979, inicia-se o governo de João Batista 

Figueiredo (1979/1985), tornando-se o último governo militar desde 1964. Este 

presidente continuou com a política de aceleração econômica, embora tenha se 

deparado com altas taxas inflacionárias, aumento da dívida externa e crescimento 

negativo do PIB.  

Desde 1979 até meados de 1982 houve destaque para a orientação na 

reformas administrativas orientando o usuário do setor público, agregando forte viés 

político social ao programa de desburocratização e desestatização28. No âmbito da 

política, afloraram crises entre governo, oposição e sociedade, principalmente 

depois da eleição de 1982, para o legislativo e governadores. 

Na área da modernização administrativa, Geisel instituiu o Programa 

Nacional de Desburocratização29
, com a finalidade de descomplicar a vida dos 

cidadãos com procedimentos e exigências cartorais.  Este programa ficava a cargo 

da Presidência da República e contava com a assistência de um Ministro 

Extraordinário para a Desburocratização. A presidência continuava sob o sistema do 

voto indireto, embora existisse forte pressão popular por eleições diretas, 

principalmente pela mobilização dos partidos de oposição (PMDB, PDT e PT), 

apoiando Tancredo Neves, então governador de Minas Gerais, para presidente, 

juntamente com seu vice José Sarney, antigo militante da UDN e depois baluarte do 

PSD, assim como dos movimentos estudantis, denominados de “caras pintadas” e 

dos movimentos sociais, sindicatos, entre outros.  

  O início da Nova República foi marcado pela morte do presidente 

Tancredo Neves, que em virtude dessa tragédia assumiu o cargo de Presidente da 

República José Sarney (1985/1990), seu vice, restabelecendo o sistema partidário 

no país e eleições diretas para prefeito, que até então era nomeado pelo 

governador. Em resultado das eleições de 15 de novembro de 1985, o PMDB 

ganhou em 19 das 25 capitais e em 110 das 201 outras cidades (SKIDMORE, 1988). 

                                                 
28

 Maiores esclarecimentos ver WAHRLICH, Beatriz M. de Sousa. Reforma administrativa no Brasil: 

experiência anterior, situação atual e perspectivas – uma apreciação geral. IN Revista de Administração 

Pública. Rio de Janeiro: (1):49-59, abril, 1984. 
29

 Decreto nº. 83.740, de 18 de julho de 1979. 
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Ainda nessa gestão, é convocada uma Assembléia Nacional Constituinte que se 

encarregou de elaborar uma nova Constituição para o país. Em meio a conflitos de 

interesses ideológicos distintos30 algumas propostas foram consensuais, dentre 

essas, as relacionadas aos direitos: individuais, políticos e sociais, o que a 

caracterizou como “Constituição Cidadã”. A Constituição promulgada em 1988 

inovou a administração pública, ao mesmo tempo em que aumentou as 

responsabilidades dos governos municipais para com a gestão das políticas sociais 

e o atendimento das demandas da sociedade.  

A economia brasileira nesse período foi marcada por Planos 

econômicos (Cruzado, Cruzado II, Bresser e Verão31), na tentativa de solucionar 

problemas vinculados a elevação da taxa inflacionária que chegara ao término de 

seu mandato a um percentual de 1.800%.  No que se refere à reforma administrativa 

normatizada pelo Decreto nº. 91.309, de 4 de junho de 1985 e o Decreto nº 91.501, 

de 31 de julho do mesmo ano, temos a criação da Comissão de Coordenação do 

Plano de Reforma da Administração Federal. 

O retorno ao Estado democrático provocou uma nítida divisão com a 

política desenvolvimentista, dando prioridade à redução da intervenção desta 

instituição na economia. A esse respeito Sachs (1999, p.196) postula que há 

distinção no debate das teorias desenvolvimentistas, na qual identifica três estágios 

quanto ao papel do Estado na economia, que são: a era da regulação (1945-1970) – 

aumento da intervenção governamental; período de transição (1970-1980) – 

surgimento de teorias econômicas anti-intervencionistas e a era da 

desregulamentação (1980 até o presente) – consolidando as teorias econômicas 

anti-intervencionistas. A política anti-intervencionista do Estado permeou os 

governos a partir da década de oitenta, servindo de alicerce para a consolidação da 

influencia neoliberal nos planos de governo, não só para a economia, mas para o 

                                                 
30

 Um bloco liderado por liberais contrários a intervenção estatal na economia e o outro bloco representado por 

forças de esquerda que defendiam a continuidade e ampliação da regulação estatal. 
31

 Plano Cruzado: conjunto de medidas econômicas, lançado em 28 de fevereiro de 1986, com base no Decreto 

n. 2.283, de 27 de fevereiro de 1986, sendo José Sarney presidente e Dilson Funaro o ministro da Fazenda; Em 

virtude do fracasso do Plano Cruzado, Sarney lança o Plano Cruzado II, em 1987, o ministro da Fazenda passou 

a ser Luiz Carlos Bresser Pereira; Plano BRESSER , lançado pelo Decreto n. 2.335/87, o ministro continuava o 

mesmo; O Plano Verão, instituído em 16 de janeiro de 1989, pelo ministro da Fazenda Maílson Ferreira da 

Nóbrega. 
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funcionamento político-administrativo do setor público  nas três esferas de governo, 

assim como em sua relação com os acontecimentos globais de ordem econômica, 

política, cultural e social.  

A efetivação dessas reformas limitou-se as mudanças administrativas 

quanto à criação e/ou extinção de ministérios, secretarias e comissões que tinham a 

finalidade de assessorar tecnicamente as reformas nos Estados e Municípios, porém 

essas tiveram pouca relevância quando se trata de experiências municipais. É como 

se não existisse sincronia entre a regulamentação da RE pelo Governo Federal e as 

demais esferas de governo, ou seja, existe uma disfunção temporal, uma falta de 

sincronia entre o tempo histórico brasileiro e os processos internacionais. Na 

verdade, Behring & Boschetti consideram que o nosso “timing interno não 

acompanhou a dinâmica externa ao pé da letra, mas sempre esteve conectado a 

ela, assegurando a continuidade de sua trajetória de heteronomia” (2006, p.134-5), 

ou seja, uma formação cultural de dependência. 

  Em síntese, as duas primeiras reformas tiveram forte viés tecnicista. 

Buscavam melhorar o funcionamento da máquina pública, mudando sua estrutura, 

tentando unificar o controle sobre as demais esferas de governo (estadual e 

municipal), assumindo atribuições antes específicas a essas esferas de poder 

público. A necessidade de reconstruir o aparelho de Estado instigou a necessidade 

de uma RE capaz de proporcionar mudanças na capacidade administrativa e 

institucional, nas três esferas de poder público, de forma que a gestão pública 

atendesse a uma nova condição política e econômica, que exige, 

 

De um lado a adaptação da estrutura governamental às exigências da 
globalização da economia, no sentido de orientar-se na busca da eficiência, 
de racionalidade econômica e política. E, de outro, uma adaptação aos 
requisitos de funcionamento de uma sociedade democrática, com mais 
participação e justiça social (ALMEIDA, 2006, p.46).  

 

  Os anos de 1980, também conhecidos como “década perdida” do ponto 

de vista econômico (emissão de títulos da dívida, elevando os juros e alimentando o 

processo inflacionário), são lembrados como momentos de conquistas democráticas, 

em função das lutas sociais, em função da redefinição das regras políticas a partir 
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da retomada do Estado democrático de direito, que tem como princípios 

fundamentais: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

  A adoção desses princípios favorece a consolidação de uma nova 

relação entre Estado/sociedade, assim como deve estar associada à efetivação dos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Entender este 

cenário que articula Estado/sociedade remete-nos a discussão de algumas formas 

de participação da sociedade civil, dentre estas, os diversos tipos de conselhos, 

assim como o uso do orçamento participativo, adotado nas últimas décadas como 

forma de garantia da participação popular nas decisões de governo (GOHN, 2007).   

  Entender as mudanças na gestão pública e as formas de participação 

da população implica em ampliar a forma de pensar as problemáticas sociais, já que 

a gestão das políticas sociais depende do mecanismo de enfrentamento da questão 

social, que segundo Wanderley adquire novas modalidades que a forma  

 

Por forças das mudanças profundas que estão acontecendo nas relações 
entre capital e trabalho, nos processos produtivos, na gestão do Estado, nas 
políticas sociais, e pelo chamado 'princípio de exclusão', que concretiza da 
parte dos excluídos do processo produtivo, do trabalho assalariado, quando 
da parte dos excluídos pela origem étnica, pela identidade cultural, pelas 
relações de gênero. [...] E ela se transforma efetivamente em questão social 
quando é percebida e assumida por um setor da sociedade, que tenta, por 
algum meio, equacioná-la, torná-la pública, transformá-la em demanda 
política, implicando em tensões e conflitos sociais (2000, p.59).  

 

A década de oitenta foi marcada por disputas políticas, ideológicas e 

financeiras em função da hegemonia política de continuidade das prerrogativas do 

Executivo quanto às medidas provisórias, o que não significa livre arbítrio devido à 

atuação dos poderes legislativo e judiciário32
. Por outro lado, também foram 

marcados pelas lutas em prol da garantia de direitos sociais, com destaque para a 

seguridade social, direitos humanos e políticos.  

                                                 
32

 O poder judiciário exerce forte poder no controle dos gastos públicos quando é convocado a exercê-lo, ou seja, 

“é aquele exercido privativamente pelos órgãos do Poder judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, 

do Legislativo de próprio Judiciário quando realiza atividades administrativas” (BUGARIN, VIEIRA & 

GARCIA,2003,p.30).  
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A década de noventa foi crucial para por em cheque essa estreita 

relação Estado/sociedade, visto que a centralidade da RE é o cidadão. É nesse 

contexto que se desenvolveu a terceira experiência de Reforma de Estado, que foi 

marcada por transformações na esfera governamental frente à adoção, sem 

restrições, do ideário neoliberal33
. Tal afirmação é decorrente da crise política e 

econômica instalada durante o governo de Fernando Collor de Mello (1990/1992), 

primeiro presidente eleito pelo voto direto após vinte e nove anos de regime militar. 

Árduo defensor neoliberal implanta o Programa de Estabilização Econômica, mais 

conhecido como Plano COLLOR. O plano fracassou e não conseguiu acabar com a 

inflação, abrindo caminho para a recessão e confisco monetário. Em decorrência de 

uma série de escândalos, suspeitas de corrupção e enfrentando um processo de 

cassação, Collor de Melo renunciou ao cargo antes de ser condenado pelo Senado 

por crime de responsabilidade.  

O governo Collor em termos de reforma administrativa34 limitou-se a 

redução na quantidade de ministérios, embora tenha agrupado duas categorias 

norteadoras, que foi a racionalidade (aumento da eficiência, redução dos gastos e 

implantação da estrutura matricial para a estrutura hierarquia da maquina pública) e 

a desestatização.(redução da interferência do Estado no domínio econômico e na 

vida social). Com o impeachment do presidente Collor, assume a Presidência o vice, 

Itamar Franco (1992/1995), que procurou conter os gastos públicos e ao mesmo 

tempo acelerar a privatização das estatais. O Plano Real, montado pelo então 

Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso (FHC)35, proporcionou maior 

poder de compra para os brasileiros e controle da inflação. Em termos de reforma a 

                                                 
33

 O neoliberalismo transformou-se na ideologia oficial das “novas democracias” que passou a ser julgadas pela 

maior ou menor presença do Estado na economia, por um mercado de trabalho mais ou menos regulado, pela 

abertura maior ou menor da economia. (SANTOS, 2005, p.624) Maiores informações ver Francisco de Oliveira 

(1995), Perry Anderson (1995), José Paulo Netto (1995) e Emir Sader (1995) 
34

 Reforma administrativa é uma expressão genericamente empregada para caracterizar os esforços do governo 

em dotar a administração pública de produtividade e equidade, através da montagem de estruturas 

organizacionais pertinentes e procedimentos administrativos adequados. Busca-se, dessa forma, propiciar ao 

Estado meios necessários e as condições indispensáveis para que ele possa, da melhor maneira possível, atender 

as demandas da sociedade, razão de legalmente ter sido constituído. CAVALCANTI, Celso de Oliveira B. 

Impactos da reforma administrativa do governo Collor na modelagem organizacional do DNER. 

Dissertação (Mestrado) – EBAP/ FGV, Rio de Janeiro. 1995 
35

 Nasceu no Rio de Janeiro, é sociólogo. Em 1978, elegeu-se suplente de senador; senador em 1983 a 1992; 

Ministro das Relações Exteriores no governo de Itamar Franco, em 1992; Ministro da Fazenda, em 1993 e 1994; 

eleito presidente da República para o período de 1995/1998 e para o segundo mandato 1999/2002.  
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administração o presidente Itamar Franco, também, foi inexpressivo.  

Fernando Henrique Cardoso é eleito pela coligação PSDB e PFL, e 

assume a presidência da República (1995/1999). Em sua campanha eleitoral, FHC, 

baseou seus discursos em promessas na área social, enquanto privilegiava a 

política econômica através da busca pela estabilidade da moeda, a redução do 

déficit público e a redução dos investimentos nas políticas sociais. Por outro lado, 

efetivou um novo pacto de modernização, pautado na liberação comercial, 

privatizações e o programa de estabilização monetária (Plano Real), e por fim, 

prossegue com a reforma gerencial do Estado, ao inserir princípios de gestão 

empresarial ao setor público, que diferem quanto a objetivos, interesse e natureza 

(LESBAUPIN, 2003). 

Durante seu primeiro governo, FHC deu continuidade a política 

econômica iniciada no período Itamar Franco, bem como investiu em reformas 

constitucionais, entre as quais conseguiu que o Congresso Nacional aprovasse a 

quebra dos monopólios estatais nas áreas de comunicação e petróleo, e a 

eliminação de restrições ao capital estrangeiro. Ampliou, também, o processo de 

privatizações de empresas estatais e implementou projeto de modernização para a 

estrutura e funcionamento da máquina estatal. A Emenda Constitucional nº. 

19/198836 é um exemplo desse processo ao introduzir na administração pública 

dispositivo de reorganização para os servidores, visto que Estados e municípios 

enfrentaram gastos altíssimos com pessoal, o que fere a Lei Complementar nº. 

7.982/95, que estabelece o limite de 60% para a destinação da receita líquida com 

folha de pagamento (LESBAUPIN, 2003). 

Em quatro anos de governo FHC, passou a assumir uma postura de 

independência aos poderes legislativos e judiciários, facilitando a implementação de 

reformas aprovadas sem debate político. Nesse ínterim, enviou ao Congresso três 

propostas de reformas: a tributária, a da Previdência Social e a Administrativa, essa 

última pautada no modelo gerencial a exemplo de outras experiências ocorridas em 

países da Europa e América Latina. Esse governo, portanto, implementou a mais 
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 Emenda Constitucional n°. 19, de 1988, publicada no DOU em 05/06/1988. Esta EC modifica o regime sobre 

princípios e normas da administração pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças 

públicas e custos de atividades a cargo do Distrito Federal e dá outras providências. 
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complexa e ampla RA, conforme veremos no item 2.1, quando faremos alusão ao 

Plano Diretor de Reforma Administrativa do Estado do Brasil (PDRAE). 

A reconstrução do Estado se caracterizava pelo resgate da sua 

autonomia financeira, assim como a sua capacidade de implementar as políticas 

públicas, sendo urgente: um ajuste fiscal duradouro; reformas econômicas 

orientadas para o mercado; inovação dos instrumentos de política social; reforma do 

aparelho do estado (aumento da governança/capacidade de implementar de forma 

eficiente políticas públicas). Lembramos que o aparelho de Estado37
 é o “lócus” de 

efetivação da administração pública em sentido amplo, ou seja, a estrutura 

organizacional do Estado, em seus três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 

e nas três esferas de governo (União, Estados e municípios) (PDRAE, 1995). 

A terceira reforma sistematizada no PDRAE foi lançada em 1995, 

durante o primeiro mandato de FHC. Em reforço a este pleito, em 1996 foi elaborado 

o Plano Plurianual para o período de 1996/1999, incluindo as ações do Governo 

Federal os Estados, Distrito Federal e município, adotando como estratégia para a 

ação estatal: a construção de um Estado moderno e eficiente; redução dos 

desequilíbrios espaciais e sociais e inserção competitiva e modernização produtiva 

(PPA, 1996, p.4/5). 

Reeleito, Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) teve apoio do 

PSDB, do PFL, do PPB e parte do PMDB38
. O seu governo deu continuidade a 

política de estabilidade e continuidade do Plano Real, bem como a política de 

privatização de empresas estatais, como: EMBRAER, TELEBRÁS, Vale do Rio Doce 

e outras. Os ajustes da economia brasileira provocaram recessão econômica, 

demissões e desempregos de vários setores. Destacam-se nesse período as ações 

estatais em função da efetivação do PDRAE quanto a investimentos em áreas 

estratégicas de gestão pública, assim como se discutia as reformas da previdência 

social, do Estatuto do Funcionalismo Público e dos sistemas tributário, fiscal e 
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 A reforma do aparelho de Estado é a mudança nas leis, na organização, nas rotinas de trabalho e no 

comportamento da administração pública [...] é o executor das decisões que são tomadas pelo governo. 

CADERNOS DE REFORMA DO ESTADO. BRASIL, Ministério da Administração e Reforma de Estado. A 

reforma do aparelho do estado e as mudanças constitucionais: síntese e respostas a dúvidas mais comuns. 

Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. 1997, 23p. V.6. 
38

 Maiores detalhes ver COSTA, Homero de Oliveira. Democracia e representação política no Brasil: uma 

análise das eleições presidenciais (1982-2002). Porto Alegre: Sulina, 2007. 
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administrativo. 

Em 1999, ocorre no Brasil um processo de desaceleração das medidas 

de incentivo a reforma administrativa, principalmente após o processo de extinção 

do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado39 (MARE), dando 

origem ao processo de fusão das ações de planejamento e orçamento, 

transformando-se em uma coordenação de gestão pública vinculada ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. O sucesso desse empreendimento requeria 

adesão dos demais setores públicos, e isso se tornou um problema, necessitando de 

um Ministério com maior poder de decisão. Esse novo ministério ficou com a função 

de apoiar a gestão através da: administração de pessoal, administração de 

patrimônio, logística, tecnologia da informação, desburocratização e organização 

administrativa. Nesse período, o MARE se fortaleceu através do Plano Plurianual do 

Governo Federal 2000-2003 e dá ênfase à administração por resultados e 

integrando plano, orçamento e gestão. 

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003/2006), do Partido dos 

Trabalhadores, nos primeiros anos enfrentou as profundas contradições 

econômicas, políticas e sociais, de um legado de desigualdade, autoritarismo e 

dependência externa dos governos anteriores. Nesse período, mostrou-se 

comprometido com um projeto nacional de desenvolvimento, “que ponha fim à 

exclusão e à pobreza, amplie a democracia com reformas institucionais e 

universalização da cidadania e garantam ao Brasil um lugar soberano e solidário no 

mundo” (PLANO DE GOVERNO 2007/2010, p.8). Gerou-se a partir desse governo 

expectativas de que se “colocaria em curso um processo de superações e rupturas, 

impelido por um projeto vigoroso o suficiente para imprimir outro padrão de governo 

e de reforma do Estado e à sociedade brasileira” (NOGUEIRA, 2003, p.1).  

Durante os dois primeiros anos do governo Lula, identificou-se a 

permanência das mesmas diretrizes adotadas por FHC, passando a fundir os 

programas de qualidade e de desburocratização, fortalecendo a reforma 

administrativa que é, antes de tudo, uma reforma institucional por ser acompanhada 

de mudanças na estrutura legal e organizacional (BRASIL, 2003). Constata-se que o 
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 Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado MP 1.795/99, de 15/07/99. 
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PDRAE contém dados que explicitam sua magnitude, assim como suas fragilidades 

em propor um modelo de gestão para o setor público construído de forma impositiva, 

de cima para baixo, cuja aceitação ocorreu com restrições na própria esfera de 

governo em que foi gerada. Todavia, lembramos que nesse período a RE deixara de 

fazer parte da agenda pública, não tendo destaque na mídia, ou seja, limitando-se a 

mudanças administrativas. No governo Lula, o Estado assumiu novo perfil de 

atuação fortalecido pela democracia, enquanto instrumento de garantia da 

cidadania, sem perder o foco na busca por resultados.  

As restrições são decorrentes da forma com que foi entendida a RE, 

que para alguns foi vista de forma otimista, para outros representou a 

descentralização de poder de mando, ou seja, perda de poder decisório. Nesse 

ínterim, concordamos com Nogueira (2003, p.4), que a forma com que foi 

implementada pode condicionar e/ou limitar o aspecto político dessas mudanças, 

exigindo “negociação em torno de alguns termos de convivência com o aparato 

burocrático”. É preciso pensar a reforma a curto, médio e longo prazo. Essa reforma 

tem que continuar em evidencia para que aconteça a oxigenação ao processo ora 

implementado agrega colaboradores, o país tem vivenciado a experiência de 

reformas inacabadas e incompletas, ocasionando o constante reinício de um 

processo que não foi avaliado a fim de identificar o que foi bom ou ruim para a 

gestão pública brasileira, conforme veremos a seguir, quando abordaremos de forma 

mais aprofundada o PDRAE. 

 

2.2 Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE) 

O PDRAE foi aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em sua 

reunião de 21 de setembro de 1995, tendo sido elaborado pelo ex-ministro Bresser 

Pereira e sua equipe de técnicos do Ministério de Administração Federal e Reforma 

de Estado (MARE) e da Secretaria de Reformas do Estado, unidade pertencente a 

esse ministério. O referido plano não teve o mesmo poder de pressão que o Decreto 

Lei nº. 200/67 que obrigou a todos os órgãos públicos a aderirem ao processo de 

modernização, mesmo assim, conseguiu provocar várias discussões acerca da 

capacidade governativa do setor público, além de convocar os demais entes 
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federativos a implementar a lógica da reconstrução do Estado. Em apoio a esse 

processo, identificamos várias publicações de livros40
, artigos e periódicos, entre 

estes os Cadernos MARE41
, entre outras fontes organizadas a partir de eventos42 em 

torno dessa temática.  

A RE foi mais incisiva nas ações necessárias à reforma administrativa, 

entretanto, é o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que definem 

objetivas e diretrizes para a reconstrução do aparelho de Estado a partir da lógica 

gerencial, embora não signifique mudar os sistemas, organizações e legislação, mas 

sim, criar condições objetivas de condução e operacionalização desses novos 

princípios, a partir da aproximação e adaptações necessárias ao seu cumprimento. 

Este documento foi construído a partir das ideias bressianas, apesar de discordamos 

de parte dessa proposta por considerá-la um limitador da capacidade governativa 

estatal no trato das políticas sociais e de inserção de um modelo de gestão gerencial 

que não representa um modelo inovador, mas de promoção do ideário neoliberal no 

setor público e de redução do papel do Estado.  

No estudo dessa temática, percebe-se que o PDRAE evidenciava que 

o processo de globalização se apresentava como um novo desafio de dupla pressão 
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 BRESSER PEREIRA, L.C. Gestão do setor público estratégias e estruturas no novo Estado. In BRESSER 

PEREIRA, L.C. e SPINK, Peter. Reforma e administração pública gerencial. (tradução Carolina Andrade) 2 

ed. RJ: FGV, 1998a, p.21-38; BRESSER PEREIRA, Luís Carlos. A reforma gerencial de 1995. In Cadernos 

ADENAUER II, nº. 3 Burocracia e reforma do Estado, São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, julho 2001, 

p.29-46; BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Sociedade e Estado em transformação, 1999; BRESSER 

PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial brasileira na perspectiva 

internacional. SP: ENAP, ed. 34, 1998b. 368p; BRESSER PEREIRA. Luiz Carlos e SPINK, Peter Kevin, 

Reforma do Estado e administração pública gerencial. Tradução Carolina Andrade. 2 ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 1998. 136p. 
41

 CADERNOS MARE: (17v): 1. A Reforma de Estado dos anos 90: lógica mecanismos de controle; 2. 

Organizações sociais; 3. Exposição no Senado sobre a Reforma da Administração Pública; 4. Programa de 

qualidade e participação da Administração pública; 5. Plano de reestruturação e melhoria da gestão do MARE; 6. 

A Reforma do aparelho do estado e as mudanças constitucionais; 7. A reforma da administrativa na imprensa; 8. 

Conselho de Reforma do Estado; 9. Agências executivas; 10. Questões sobre a reforma da administrativa; 11 

Uma nova política de recursos humanos; 12. Programa de reestruturação e qualidade dos Ministérios; 13. A 

reforma da administrativa do sistema de saúde; 14. Regime Jurídico Único consolidado (Lei n°. 8.112, de 

11/12/90); 15. Os avanços da reforma da administrativa pública (1995-1998); 16. Programa de modernização do 

Poder Executivo federal; 17. Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão – SAC/Brasil. 
42

 A introdução do modelo de gestão da qualidade na administração federal brasileira falhou diante do não 

esclarecimento de suas diferenças. Em 1995, este modelo ganhou vida nova ao defini-las como: administração 

privada – uma atividade econômica controlada pelo mercado, o sucesso significa lucro, na administração pública 

é um empreendimento político, controlado politicamente. Na organização pública significa o interesse público. É 

possível transferir instrumentos do gerenciamento privado para o setor público, mas de forma limitada. 

BRESSER PEREIRA, L. C. Reflexões sobre a Reforma Gerencial Brasileira de 1995. In Revista do Serviço 

Público, 50(4), 1999, p. 5-30. 
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sobre o Estado,  

 

De um lado representou um desafio novo – o papel do Estado é proteger 
seus cidadãos, e essa proteção estava agora em cheque; do outro lado, 
exigiu-se que o Estado, que agora precisava ser mais forte para enfrentar o 
desafio, se tornasse também, mais barato, mais eficiente na realização de 
suas tarefas, para aliviar o seu custo sobre as empresas nacionais que ocorre 
internacionalmente (CADERNOS MARE, v. 1, 1997, p.15). 

 

A revisão da capacidade de governo tem procurado manter sua 

autonomia financeira e a de implementar as políticas sociais, a partir de ajuste fiscal 

duradouro; reformas econômicas orientadas para o mercado43
; inovação dos 

instrumentos de política social; reforma do aparelho do Estado (aumento da 

governança/capacidade de implementar, de forma eficiente, políticas públicas) 

(PDRAE, 1995). Nesse cenário, o aparelho de Estado assume o papel relevante na 

efetivação desse plano, visto que é o local de efetivação da administração pública 

em sentido amplo, ou seja, é na estrutura organizacional que se desenvolve as 

relações de forças, as estratégias de gestão e de operacionalização dessa política 

reformista, assim como são evidenciadas as possibilidades e limitações em função 

de sua efetivação.  

  O Plano contempla a política de governo para a administração pública 

federal e define as diretrizes de longo prazo, privilegiando três dimensões distintas: a 

dimensão institucional-legal, referindo-se as normas e procedimentos; a dimensão 

cultural, referindo-se a substituição da cultura burocrática dominante pela gerencial, 

que é uma mudança conceitual, cultural, política e operacional englobando a busca 

por qualidade dos serviços, confiança nos governantes, resultados, controle interno 

e externo desses resultados, e, por fim a dimensão da gestão, que visa à introdução 

de novos princípios e técnicas para a melhoria do desempenho institucional. Assim, 

cabe a dimensão da gestão conduzir o processo de mudança com base na 

eficiência, flexibilidade e transparência do poder público, fortalecido por um sistema 

de normas ou legislação, capaz de possibilitar a acessibilidade, a gerência e uma 
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 A relação Estado/mercado refere-se as políticas econômicas voltadas a estabilização da moeda e o ajuste 

estrutural da economia (PDRAE, 1995, p. 2). 
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estrutura mais moderna e racional (BRESSER PEREIRA, 1998b). 

  A respeito dessas dimensões, Lima (2007) considera que: no primeiro 

caso, a dimensão institucional-legal não acrescentou em termos de transformação, 

já que os problemas não são resolvidos a partir da criação ou extinção de 

secretarias ou órgãos similares, porém, as demais constituem inovações por 

“estabelecer novos referenciais de boa gestão pública, dentre eles o resultado e a 

satisfação do cidadão” (LIMA, 2007, p.341/2). Nesse caso, os resultados passam a 

ser entendidos como o que o processo produz. Essas dimensões são distintas, mas 

fazem parte de um mesmo processo, a primeira regulamenta e instala a reforma de 

forma impositiva, porém é a cultural que fortalece ou limita a capacidade de gestão, 

ambas incidem diretamente na terceira dimensão, sendo esta, a mais difícil de 

acontecer, já que requer constante acompanhamento e demanda tempo para o seu 

fortalecimento e desenvolvimento.  

O PDRAE privilegiou a inserção da estratégia empresarial de gestão, 

no setor público, gerando equívocos quanto ao entendimento da distinção entre 

administração pública (empreendimento político de interesse público) e privada 

(empreendimento de interesse econômico privado), especialmente no que se refere 

às políticas sociais, pondo em cheque a sua condição de políticas de direitos, as 

quais são especialmente de responsabilidade do Estado, cuja função é intervir para 

a democratização do poder público e a universalização dos direitos sociais básicos, 

reduzindo as desigualdades sócio-territoriais, sem perder os vínculos com as 

particularidades e diversidades locais (KOGA & NAKAMO, 2006). 

A supremacia do interesse público encontra-se presente na condição 

de Estado democrático, onde se governa por meio de representação exercida pelo 

povo, assim o público suplanta o interesse privado, caso a inversão ocorra, 

acontecerá o desvio de finalidade que é o interesse público. Contrariando esse 

enfoque, a RE buscou a aproximação aos princípios gerenciais, estimulando a 

inserção da organização de estilo matricial, objetivando torná-la mais eficiente, 

descentralizando a autoridade e a responsabilidade de gerenciar toda a divisão da 

estrutura organizacional. De acordo com o PDRAE, a administração gerencial tem 

como estratégia: 
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(1) a definição dos objetivos que o administrador público deverá atingir em 
sua unidade, (2) a garantia de autonomia do administrador na gestão de 
recursos humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à 
disposição para que possa atingir seus contratados, e (3) controle ou 
cobrança a posteriori dos resultados (PDRAE, 1995, p.35). 

 

  O modelo matricial de organização da estrutura surgiu como uma 

estratégia de superação da estrutura tradicional, por ter sido considerada 

inadequada a integração de ações temáticas pertencentes às áreas funcionais de 

determinada organização. Sendo assim, esta é composta de uma fusão entre a 

estrutura funcional e por projetos (VASCONCELOS & HEMSLEY, 2003). Essa 

combinação apresenta vantagens e desvantagens em relação à estrutura funcional e 

a estrutura por projetos 

 

a estrutura funcional em relação à estrutura por projetos apresenta as 
seguintes vantagens: maior especialização; aumento da capacitação técnica 
pela troca de experiências e formação de uma memória técnica; maior 
preocupação com o aperfeiçoamento dos técnicos; melhor qualidade técnica 
dos trabalhos; maior satisfação dos técnicos por estarem junto com 
elementos da mesma área; maior satisfação dos técnicos advinda da maior 
estabilidade do grupo; maior satisfação dos técnicos por sentirem maior 
preocupação da organização para com o seu desenvolvimento; maior 
satisfação dos técnicos por serem avaliados por especialistas na sua área; 
maior satisfação dos técnicos devido a uma melhor definição da carreira; 
melhor utilização de recursos humanos; melhor utilização de recursos 
materiais; existência de um único indivíduo responsável por grupo de técnicos 
da mesma especialidade; mais fácil e eficiente a administração em cada área 
funcional. As vantagens da estrutura por projetos em relação à estrutura 
funcional: maior diversificação dos técnicos; maior satisfação dos técnicos por 
terem uma visão de conjunto do projeto; maior satisfação dos técnicos por 
terem a oportunidade de interagir com maior variedade de pessoas e 
situações; maior integração entre as áreas técnicas do projeto; melhor 
atendimento a prazos; melhor atendimento ao cliente; alivia a alta 
administração que teria de fazer a integração; existência de um único 
responsável com autoridade e responsabilidade sobre o projeto como um 
todo; mais fácil e eficiente a administração dos projetos integrados 
(VASCONCELOS, & HEMSLEY, 2003, p. 30-37). 

 

As vantagens elencadas representam uma realidade desejável, pois as 

organizações apresentam limitações a esse tipo de estrutura matricial, sendo 

considerada a sua maior desvantagem, principalmente no caso híbrido, quando se 

trabalha com dois tipos de estruturas: a funcional, considerada mais forte em termos 

de hierarquia e a outra menos importante hierarquicamente que é a estrutura por 
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projetos. A primeira não invalida a segunda, ou seja, um mesmo técnico pode está 

submetido aos dois tipos de comando, que pode ou não estar em equilíbrio. Em 

geral, se mantêm na divisão de poder, em vez de promover a prática da 

colaboração, melhorando o fluxo de comunicação, e estabelecimento de métodos 

eficazes na solução dos problemas. Existe a possibilidade de coexistirem gerentes 

funcionais ou de projetos que nem sempre fazem uso da concessão, corroborando 

com a perspectiva da ruptura de ilhas organizacionais e clareza do real papel do 

setor e de como fazer valer as competências a serem desenvolvidas pela equipe 

funcional.  

Esse tipo de gestão possui, porém, vários fatores negativos ou 

considerados desvantagem, dentre estes a adoção de projetos para a execução de 

suas atividades, que no geral possui temporalidade e dinâmica específica a ação 

empreendida, que podem, no conjunto funcional da instituição, se deparar com focos 

de resistência na unidade de comando diante da subordinação hierárquica, além da 

não existência de técnicos especialistas em número e qualificação necessária às 

demandas postas, portanto, esse modelo, além de não ser inovador, acarreta uma 

confusão na relação de comando e subordinação representados de forma 

emocional44. 

  Sem dúvida, é um modelo complexo formado por equipes horizontais 

juntamente com a hierarquia vertical tradicional e tenta dar igual balanceamento a 

ambas. Essa estrutura determina relações formais de subordinação, equilibrando o 

número de níveis na hierarquia e a amplitude de controle de gerentes e supervisores 

(DAFT, 2003). Por outro lado, esse modelo não garante a adesão dos servidores 

públicos com a nova proposta e nem é suficiente para garantir a sua real 

implantação, a não ser as que se referem à efetivação de projetos, ou seja, é 

ineficaz quando aplicada a gestão pública em seu caráter geral. 

O poder hierárquico depende da forma com que o governo organiza e 

distribuem as funções de seus órgãos, além de estabelecer as relações de 

subordinação entre os servidores, independentes de serem efetivos ou contratados 
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 Maiores esclarecimentos ver PDRAE, 1995; VASCONCELOS, Eduardo & HEMSLEY, James R. Estrutura 

das organizações: estruturas tradicionais, estruturas inovadoras, estrutura matricial. São Paulo: Pioneira 

Tompson Learning. 2003. 
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para cargos estratégicos. De acordo com Madeira, o poder hierárquico tem o 

“objetivo de ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas, no 

âmbito interno da administração pública” (MADEIRA, 2008, p.84). Neste prisma, 

podemos identificar três tipos de poder hierárquico: o institucional (nível estratégico 

e envolvem pessoas e órgãos que definem os objetivos da empresa), o nível 

intermediário (é o nível mediador ou gerencial, está colocado entre os níveis 

institucional e o operacional) e o operacional (nível técnico e está situado nas áreas 

inferiores).(CHIAVENATO, 2007)  

A distinção desses níveis de poder revela à relação 

dominante/dominado, assim como, a ideologia predominante, que de acordo com 

Poulantzas, a ideologia dominante,  

 

Invade os aparelhos de Estado, os quais igualmente tem por função elaborar, 
apregoar e reproduzir esta ideologia, fato que é importante na constituição e 
reprodução da divisão social do trabalho, das classes sociais e do domínio de 
classe. (1985, p.33) 

 

O Estado gera organicamente os poderes de classe, por isso, é um 

campo estratégico que provoca lutas e resistências populares, portanto, para 

entender essa relação contraditória de poder, faz-se necessário situá-la no estágio 

ou fase do capitalismo e nas formas de regime desse Estado. Sendo assim, o 

aparelho de Estado deve ser entendido como um espaço onde se entrecruzam 

núcleos e redes de poder ao mesmo tempo em que articulam e apresentam 

contradições em relação aos outros (POULANTZAS, 1985).  

É preciso vincular a RE as contradições geradas no aparelho de 

Estado, cujo norte encontram-se presente no compromisso firmado por FHC em 

inovar a administração, promovendo a cidadania e os direitos humanos, incentivo a 

participação, entre outros. Portanto, essa reforma teria que construir a 

democratização das relações entre povo e governo (CARDOSO, 1998). Com base 

nesse compromisso passamos a visualizar o PDRAE aos moldes de Bresser 

Pereira, tem como justificativa a necessidade de fortalecer quatro componentes 

básicos e necessários ao sucesso desta empreitada, que embora interdependentes, 
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são distintos: 

 

A delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho em termos 
principalmente de pessoal através de programas de privatização, 
terceirização e publicização. (este último processo implicando na 
transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e 
científicos que hoje o Estado presta); 

A redução do grau de interferência do Estado ao efetivamente necessário 
através de programas de desregulamentação que aumentem o recurso 
aos mecanismos de controle via mercado, transformando o Estado em um 
promotor da capacidade de competição do país a nível internacional ao 
invés de protetor da economia nacional contra a competição internacional; 

O aumento da governança do Estado, ou seja, da sua capacidade de 
tornar efetivas as decisões do governo, através do ajuste fiscal, que 
devolve autonomia financeira crise e reforma ao Estado, da reforma 
administrativa rumo a uma administração pública gerencial (ao invés de 
burocrática), e a separação, dentro do Estado, ao nível das atividades 
exclusivas de Estado, entre a formulação de políticas públicas e a sua 
execução; e, finalmente;  

O aumento da governabilidade, ou seja, do poder do governo, garantia de 
uma melhor intermediação de interesses que tornem mais legítimos e 
democráticos os governos, aperfeiçoando a democracia representativa e 
abrindo espaço para o controle social ou democracia direta (CADERNO 
MARE, 1997, p.18-9, v1). 

 

Esses componentes redimensionariam a estrutura organizacional, 

descentralizando serviços, enxugando a máquina administrativa e criando agências 

reguladoras e executoras. Tais transformações possibilitariam a ênfase no PDRAE 

pela reforma gerencial, priorizando o desenvolvimento de uma nova política 

administrativa respaldada nos seguintes princípios: 

 

Desburocratização (por meio da flexibilização administrativa e eliminação 
de procedimentos operacionais desnecessários);  

Descentralização (delegação de competências dentro da estrutura do 
estado e estabelecimento de parcerias com a sociedade);  

Transparência (maior publicidade das ações governamentais, 
possibilitando o controle social);  

Ética;  

Profissionalismo;  

Competitividade;  

Enfoque no cidadão (como principal usuário dos serviços públicos) 
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(PIMENTA, 1998, p.182). 

 

Esses princípios eliminariam procedimentos e tornariam a gestão 

pública flexível, assumindo assim novas características. As características desse 

novo modelo de administração pública gerencial são: 

 

 Orientação da ação do Estado para o cidadão – usuário ou cidadão – 
cliente; Ênfase no controle dos resultados através dos contratos de 
gestão (ao invés de controle de procedimentos);  

 Fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal, 
organizada em carreiras ou “corpos” de Estado, e valorização do seu 
trabalho técnico e político de participar, juntamente com os políticos e a 
sociedade, da formulação e gestão das políticas públicas, sem, contudo 
significar diminuição da burocracia no papel do Estado;  

 Separação entre as secretarias formuladoras de políticas públicas, de 
caráter centralizado, e as unidades descentralizadas, executoras dessas 
mesmas políticas; 

 Distinção de dois tipos de unidades descentralizadas: as agências 
executivas, que realizam atividades exclusivas de Estado, por definição 
monopolista, e os serviços sociais e científicos de caráter competitivo, 
em que o poder de estado não está envolvido;  

 Transferências para o setor público não-estatal dos serviços sociais e 
científicos competitivos;  

 Adoção cumulativa, para controlar as unidades descentralizadas, dos 
mecanismos de controle direto, do controle de gestão em que os 
indicadores de desempenho sejam claramente definidos e os resultados 
medidos, e da formulação de quase-mercados em que ocorre a 
competição administrativa; 

 Terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que passam a ser 
licitada competitivamente no mercado (CADERNOS MARE, 1997, p.42, 
v1). 

 

  Com o passar dos anos, outras prioridades foram surgindo, ao mesmo 

tempo em que foi enfraquecendo as medidas necessárias à reforma pretendida. 

Cronologicamente, existiram algumas frentes de atuação, sendo a primeira 

caracterizada pelo período de 1995 a 1998, denominado PDRAE; a segunda, pelo 

período de 1999 e maio de 2001, denominado de Gestão Pública Empreendedora 

I45, e a terceira, pelo período de 2001 a 2002, denominado de Gestão Pública 

                                                 
45

 Período de 1999 e maio de 2001, denominado de Gestão Pública Empreendedora I – inaugura um novo lócus 

institucional: a Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério do Orçamento e Gestão (MOG). Esta reestruturação 

foi emblemática frente a integração entre orçamento, planejamento e gestão, tornando desconfortável a temática 
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Empreendedora II46. 

Essas frentes de atuação serviram, também, para caracterizar o 

governo de FHC e diferenciá-lo do primeiro governo Lula. Assim como incide na 

capacidade de governo implicando num conjunto de procedimentos que 

viabilizassem a governabilidade (capacidade de formular e implementar políticas) e a 

governança (ao ato de governar administrativamente), ou seja, que viabilizassem as 

práticas políticas e as de ordem administrativas, dentro de um cenário institucional 

constituído por uma arena de confronto de interesses contraditórios, na qual é 

insuficiente apenas modernizar. É necessário construir uma cultura organizacional 

compatível com as mudanças requeridas, independentes do governo em exercício.  

Castro Santos (1997) amplia o foco da análise ao considerar que a 

governabilidade e governança fazem parte de um mesmo processo, o qual 

denomina de capacidade governativa, uma alternativa para solucionar o dilema de 

indefinição entre essas categorias. A autora parte do princípio de que 

governabilidade/governance, ou governança, devem ser vistas em caráter de 

complementaridade e não de disputa por poder, embora reconheça que atuam em 

campos diferenciados, daí a necessidade de não restringir essa análise a aspectos 

puramente gerenciais e administrativos do Estado, supervalorizando o marco 

operacional. Para Andrade (2002), a capacidade governativa não pode ser reduzida 

a uma dimensão puramente técnica. “Os novos procedimentos de 

formulação/implementação de políticas públicas, estabelecidos pela nova 

Constituição, supõem a abertura do processo à sociedade organizada” (ANDRADE, 

2002, p. 224). 

No governo Lula, deu-se início ao processo de desenvolvimento 

pautado na inclusão social, com fortalecimento da democracia e participação 

popular, na qual o Estado é parte essencial para solucionar problemas voltados à 

redução das desigualdades, à promoção do desenvolvimento, como forma de 

                                                                                                                                                         
reforma no interior do ministério (MARTINS, 2007, p. 39/40). 
46

 Período de 2001 a 2002, denominado de Gestão Pública Empreendedora II – pode ser caracterizada como uma 

política de gestão pública na medida em que comporta uma visão do problema e das soluções de forma 

diferenciada em relação à fase anterior. Visões estas articuladas por um ator que desempenha o papel de 

empreendedor em busca de coalizões intragovernamentais. [...] A gestão pública se propunha a síntese de 

elementos do Plano Diretor, da gestão pública empreendedora I e outras agregações concernentes à regulação e 

gestão de carreiras (MARTINS, 2007, p. 41/42). 



 

 

52 

 

superar o subdesenvolvimento comum entre os países do terceiro mundo. Nesse 

contexto, o cidadão é visto como beneficiário principal. De acordo com o Plano de 

Gestão Pública para um Brasil de Todo o Cidadão (BRASIL, 2003, p.12), este é 

“membro de uma comunidade cívica, organizada e plena de direitos e deveres, 

ampliando-se consciência cidadã, recriando-se a solidariedade e definindo-se 

critérios de justiça social, o cidadão não é mero consumidor de bens ou serviços”. 

Esse entendimento acerca do cidadão possui perspectiva diferenciada do PDRAE. 

Mesmo assim, consideramos que não houve no Brasil uma apropriação do poder 

político, em nível municipal, da visão do cidadão como cliente/consumidor. 

  O plano “Lula” se difere do PDRAE ao definir como estratégia de ação 

a identificação de problemas e suas causas, indo além de seus sintomas. A 

abrangência perpassa a identificação de problemas sistêmicos e transversais e 

contínuos, para dotar de maior racionalidade as decisões estratégicas sobre 

objetivos e ações; e Pluralismo de instrumentos, ferramentas e metodologias. A 

escolha depende dos problemas identificados no diagnóstico ao invés da adoção, a 

priori, de modismos gerenciais que possam induzir à transplantação acrítica de 

idéias e soluções (BRASIL, 2003). Por outro lado, enfatiza-se a necessidade das 

organizações públicas de buscar resultados através de meios que ajustem 

estratégias, adéqüem estruturas e modelos institucionais para agilizar o processo de 

decisão e de ação, aprimorando o atendimento ao cidadão com qualidade e 

agilidade.  

O PPA do Governo Federal 2004/2007, (denominado de Plano Brasil 

para Todos), tem como marco uma macroeconomia estável, baseada em três 

fundamentos: consistência fiscal, inflação baixa e estável; contas externas sólidas. 

Para a dimensão social o PPA tem como objetivo maior a inclusão social e a 

distribuição de renda (PPA, 2004, p.7). Assim, a governança é entendida a partir da 

capacidade do governo em formular e implementar políticas públicas e em decidir, 

entre diversas opções, qual a mais adequada (idem, p.9). Nesse contexto, o PPA 

prima pela revitalização do Estado em vez de reconstruí-lo.  

No geral, os governos de FHC e de Lula tinham em comum a 

aproximação à programas de qualidade total pela administração pública; o cidadão 
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passou a ser visto como “cliente ou consumidor” e não como “sujeito de direito”, 

dado a sua forte influência de princípios empresariais na gestão pública, apesar de 

se apresentarem favoráveis a ampliação da participação da população através do 

controle social. A perspectiva do cidadão como cliente provoca outra discussão 

acerca de que tipo de cidadania está se referindo. O cidadão, nesse viés, é 

permeado por uma dimensão individual, assim como cidadão enquanto consumidor 

de bens e serviços (NASSUNO, 2000). 

As terminologias “cliente” e “consumidor”47 se referem à relação de 

mercado e não a cidadão sujeito de direitos, tais como se apresenta na Constituição 

Federal de 1988. A concepção do cidadão, sujeito de direitos é guia das políticas 

sociais, na ótica da garantia da cidadania, na qual o governo municipal deve garantir 

esse espaço, principalmente no âmbito institucionalizado, onde se materializam as 

respostas às demandas sociais em torno das políticas sociais, podendo estas serem 

de caráter econômico, social, ambiental, entre outras. 

A abrangência das diretrizes que balizaram o PDRAE, além de 

apresentar as tendências políticas dos governos pós década de oitenta, ainda 

contém forte influência de experiências internacionais, inclusive fazendo referências 

a estas enquanto práticas exitosas. Em linhas gerais, essas práticas apresentam 

como ponto comum a ideologia neoliberal enquanto fio condutor, fato este percebível 

à proporção que será abordado de forma sucinta. Às que foram exitosas ou 

perceptíveis tiveram as mesmas dificuldades que o Brasil. 

 

2.3 As experiências internacionais 

  A experiência da Grã-Bretanha é considerada uma entre as mais 

equilibradas e bem-sucedidas reformas de Estado.  Margaret Thatcher foi à principal 

mentora desse processo, primando pela modernização da administração pública, 

reduzindo o seu tamanho e sua carga tributária, como forma de recuperar o prestígio 

do serviço civil inglês ou alta administração. Para Jenkins (1998), esta experiência 

                                                 
47

 Consumidor: Papel determinante do consumidor numa economia de mercado, em relação à compra e venda de 

bens e serviços. Segundo o princípio da soberania, sendo o consumidor a peça-chave do mercado, ele é também 

o elemento orientador do que é preciso produzir, limitando o produtor a seguir seus desejos e necessidades.  In 

SANDRONI, Paulo. Dicionário de economia do século XXI. 3 ed. Rio de Janeiro: Record. 2007, p. 182.  
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se apresentou como conservadora, visto que foram representadas pelas forças 

políticas de direita e menos forças políticas de esquerda. O governo Thatcher, frente 

ao capitalismo avançado, empenhou-se a por em prática a política neoliberal de 

privatizações de empresas estatais, dando ênfase a esse programa como alternativa 

de modernização do setor público. Nesse cenário, promoveu a introdução do setor 

privado no serviço público, embora fosse mais com insumos do que com resultados, 

mesmo assim houve melhorias quanto aos contratos de gestão e maior clareza de 

suas metas e objetivos.  

A Reforma Gerencial Britânica, desde 1988, passou a valorizar a 

delegação de autoridade e os contratos de gestão, garantindo-lhe autonomia e 

flexibilização institucional necessária a uma ação eficiente por parte dos dirigentes. 

Os dirigentes se submetiam ao processo seletivo para dirigir as agências, podendo 

se candidatar funcionários públicos ou não. Nesse contexto, aumenta-se “a 

valorização das funções gerenciais, o controle dos resultados, a autonomia de 

gestão e a responsabilidade individual na prestação dos serviços públicos” 

(BRESSER PEREIRA, 1998b, p.54-5).  Entre essas mudanças, a organização e a 

gestão pública, a partir do papel e postura dos gerentes dos serviços públicos, 

tornara-se um problema central diante de seu forte caráter burocrático.  

Em resultado, o serviço público passou por profundas transformações 

ao adquirir características gerenciais, ao buscar controlar áreas estratégicas de 

serviço público, fortalecendo a delegação de autoridade e os contratos de gestão, na 

qual os gestores teriam garantido a autonomia e a flexibilidade necessária, 

permitindo a ação eficiente e aumento da capacidade administrativa do Estado. Em 

meio a esse cenário, emerge o papel dos “governos locais”, minimizando a 

relevância da administração central, para focalizar um conjunto de novas 

competências e responsabilidades, devido ao fato de, em outras esferas de governo, 

existirem dificuldades em governar diante da “complexidade da governabilidade e o 

distanciamento entre a interpretação formal e constitucional de acordos de 

governabilidade e os que funcionam na prática” (GRAU, 2002 p.170), ou seja, as leis 

não foram suficientes para garantir a governabilidade e superar o distanciamento 

entre as esferas de poder. 
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A Nova Zelândia buscou a reestruturação da administração pública e o 

aumento da eficiência, melhorando a accountability48 (responsabilização) pelos 

serviços públicos em relação ao Executivo e ao Parlamento, além do controle 

estratégico na implementação das políticas públicas descentralizadas. Nessa 

experiência, destacaram-se três linhas de atividades principais de governo: (1) 

implantação de mecanismos de mercado em muitas funções executadas pelas 

organizações públicas; (2) atividades comerciais dos departamentos, que geram 

receitas e as não-comerciais, que foram separadas, sendo que as atividades 

comerciais foram transferidas para empresas públicas; e (3) política de 

administração de recursos humanos, em substituição a política de acordos salariais 

por sistemas mais descentralizados e baseados em unidades descentralizadas 

(BRESSER PEREIRA, 1998a).  

Ruth Richardson (1998), ex-ministra das finanças da Nova Zelândia, no 

período de 1990 a 1993, adotou o modelo do principal agente como uma das 

referências teóricas da Reforma de Estado. Nesse país, este modelo propõe 

mudanças capazes de construir instituições que dêem “poder ao Estado para fazer o 

que deve fazer e o impeçam de fazer o que não deve fazer” (PRZEWORSKI, 1998, 

p.44). Existem três tipos de relações entre principais e “agents”: entre governos e 

agentes econômicos privados (regulação), entre políticos e burocratas (supervisão e 

acompanhamento) e entre cidadãos e governos (responsabilização) (op. cit. 1998a). 

A abordagem balizadora dessa experiência é a teoria da escolha 

pública, que também esteve presente na reforma administrativa norte-americana, 

tendo como objetivo aplicar o método da ciência econômica para analisar grupos de 

interesses, partidos políticos, processos eleitorais, análise da burocracia, escolha 

parlamentar e análise constitucional. Essa teoria é utilizada para analisar o fracasso 

do governo e de seus limites de intervenção do Estado, numa relação complementar 

aos mercados fracassados, por isso, foi amplamente difundido pelos neoliberais 

norte-americanos que primavam pelas seguintes características: 

 

                                                 
48

 As características do sistema político que implica transparência dos atos dos governantes. Capacidade de 

sanção destes pelos governados que têm os instrumentos para acompanhar o comportamento dos primeiros e 

responsabilizá-los por seus atos (BRESSER PEREIRA, 1999, p. 121). 
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Redução do tamanho do Estado via privatização terceirização e 
voluntarismo; 

Descentralização e desconcentração da esfera federal para a estadual e 
municipal; 

Desregulamentação radical; 

Forte liderança política do topo para a base; 

Extrema lealdade a programas de governo; 

Preenchimento de cargos-chave da administração por indicados 
compromissados com a agenda política partidária, em vez de funcionários 
de carreira; 

Papel tecnicista do administrador público: restrito às tarefas 
administrativas, com administração de contatos, serviços e normas; 

Emprego de técnicas de administração por resultados nas instâncias de 
execução, como administração por objetivos, prêmios e incentivos de 
produtividade, e centrado em análises de custo-benefício; 

Processo decisório (MARTINS, 2006, p. 19) 

 

Em termos de ocupação de cargos públicos, esta se difere da reforma 

brasileira de cunho bressiana, ao propor que os cargos públicos sejam de carreira, 

mas feito por escolha pública, impedindo a prática de contratação para cargos de 

staff a partir da relação de confiança e relações que privilegiem a lealdade a 

programas de governo, mas que esteja pautada na competência política e técnica. 

No Brasil, apesar da garantia de concurso público, ainda ocorre à contratação para 

cargos estratégicos de pessoas tituladas de confiança, através de barganha política 

ou relações pessoais ou familiares. 

Nos Estados Unidos da América, também se valorizou a reforma 

administrativa, acompanhada de mudanças na estrutura legal e organizacional, 

provocando a ruptura ao modelo burocrático de gestão. As reformas de nível 

institucional tiveram forte envolvimento da presidência. Em 1993, o presidente Bill 

Clinton lançou o Programa National Performance Review (Programa Nacional de 

Exame dos Resultados). Nesse, o Estado passou a assumir o papel de catalisador 

ou facilitador, em vez de fornecedor. As instituições passaram a ser gerenciadas 

pelo enfoque empreendedor, aferindo-lhe a ideia de reinvenção do Estado, 

tornando-o mais eficiente e orientado para o cidadão-cliente (BRESSER PEREIRA, 

1998b, p.62-3). 

A reforma da estrutura nos EUA, são descritas por Osborne, em seu 
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livro “reiventing goverment”49 (1994), que dá ênfase aos escopos da reforma 

administrativa dos Estados Unidos, transforma burocracias públicas em governos 

empreendedores50. Nessa condição de empreendedor, o governo norte-americano 

seria capaz de desempenhar papéis a partir de princípios empresariais, 

preocupando-se com os resultados; com os clientes, enfim orientado para o 

mercado, com instituições flexíveis e adaptáveis, que produzam bens e serviços de 

alta qualidade e que conferem poder aos cidadãos, em lugar de simplesmente servi-

los.  

Nesse viés, é preciso ter cuidado com a perspectiva de governo a 

partir do viés empresarial, frente às diferenças existentes entre a empresa e o setor 

público, no papel de seus dirigentes, 

 

Os empresários são motivados pela busca do lucro; as autoridades 
governamentais se orientam pelo desejo de serem reeleitas. As empresas 
recebem dos clientes a maior parte dos seus recursos; os governos são 
custeados pelos contribuintes. As empresas normalmente trabalham em 
regime de competição; os governos usam habitualmente o sistema do 
monopólio. [...] Os governos têm receita fundada primariamente na 
arrecadação tributária, enquanto empresas auferem rendimentos dos clientes 
que adquirem livremente seu produto ou serviço (OSBORNE, 1994, p. 21-25). 

 

Em síntese, as políticas de RE apresentadas, procuraram construir 

novos padrões de relacionamento entre Estado, Mercado e Sociedade, numa 

tentativa de melhorar o desempenho da administração pública quanto ao ajuste 

fiscal e a mudança institucional, aferindo a RA à condição de essencial na 

implantação da RE, embora não seja determinante, pois deve estar associada à 

reforma fiscal, judiciária, tributária, entre outras. As experiências européias e norte-

americanas influenciaram a América Latina, principalmente, na adoção do 

paradigma da administração pública gerencial, na qual se reforça a 

                                                 
49

 Osborne em seu livro “reiventing goverment” ou reinventar o governo descreve as reformas administrativas 

que ocorreram desde 1970, as quais se originaram nas administrações dos municípios ou Estados, e não só no 

governo federal. 
50

  Capacidade de uma pessoa ou conjunto de pessoas de realizar um empreendimento ou levar a cabo a tarefa de 

construir uma empresa ou organizar a produção de bens e serviços, especialmente aqueles que incorporam novas 

tecnologias. In SANDRONI, Paulo. Dicionário de economia do século XXI. 3 ed. Rio de Janeiro: Record. 

2007, p. 290. 
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Adoção de um paradigma gerencial, com ênfase na eficiência e na elevação 
da performance; introdução de mecanismos de mercado na gestão pública; 
orientação por resultados; descentralização dos controles gerenciais no 
sentido de maior autonomia, responsabilização e flexibilização de 
procedimentos, bem como a distinção entre a formulação (policy-making) e 
implementação (serviçe delivery) das políticas públicas (REZENDE, 2002, 
p.224). 

 

A América Latina foi instigada a inserir-se no processo de 

modernização do aparelho de Estado, muito embora, tenha ocorrido de forma 

diferenciada devido as especificidades de cada país, tais como: crises fiscais e 

necessidade de ajuste estrutural terem ocorrido em condições e momentos distintos, 

apesar de sua efervescência ter acontecido a partir dos anos oitenta. Nesse 

contexto, evidenciamos o processo vivido por alguns países latino-americanos que 

haviam restabelecido o sistema democrático recentemente. A ausência de um 

Estado democrático favoreceu a existência e condições propícias a cultura da não 

participação da população, frente as constantes existências de regimes políticos 

autoritários, que centralizam o poder decisório. Como resultado, gerou nos cidadãos 

um sentimento de dispersão, enfraquecendo as lutas para que o Estado atenda suas 

necessidades, na perspectiva de direitos de cidadania e não de benesse, assim 

como não garantisse a participação deste no exercício do controle social.  

  Essa é uma realidade presente na América Latina, que assumiu o 

discurso de reconstrução do Estado tornando-se uma meta e um desafio dado às 

especificidades e condições históricas deste continente em redefinir a relação 

Estado/sociedade. Para facilitar o processo de difusão das experiências de reforma, 

assim como socializar suas experiências, destaca-se o papel do Centro Latino-

Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD)51, organização 
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 www.clad.gov.ve El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo 
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Unidas (Resolución 2802 - XXVI) con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su 

actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo 

económico y social.  Su misión es promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en 

torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública, mediante la organización de 

reuniones internacionales especializadas, la publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e 

información, la realización de estudios e investigaciones y la ejecución de actividades de cooperación técnica 
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importante para a difusão das experiências latino americanas através de publicações 

e eventos, na qual se destacaram temáticas como: gestão pública reforma 

administrativa, entre outras. Essa organização tem a missão de: 

 

Colaborar para a difusão e o debate das ideias práticas sobre a reforma do 
Estado, particularmente da administração pública, tem um papel estratégico: 
promover a Reforma Gerencial do Estado latino-americano. Isto porque a 
Reforma Gerencial da Administração vem ocorrendo em um número 
crescente de países, é que oferecem as melhores respostas aos desafios 
econômicos, sociais e políticos presentes na América Latina (CLAD, 1998 
p.29). 

 

 As reformas ocorridas nos países da América Latina foram objeto de 

análise no livro sobre “Bom governo nos trópicos: uma visão crítica” de Judite 

Tendler (1998), que apresenta elementos que podem auxiliar na elucidação do que 

motivou esses países a realizar suas reformas, ao se adequarem a uma realidade 

que viria a atender a uma necessidade de países desenvolvidos, como o caso da 

América do Norte e da Europa Ocidental, cujos governos fizeram recomendações 

através da comunidade de financiadores. Para coibir os danos causados pelos 

governos de países subdesenvolvidos52
, elenca três categorias de recomendações, 

que são: (1) redução do tamanho do governo através da demissão de funcionários 

“em excesso”, terceirizando, privatizando e descentralizando; (2) erradicando de 

muitas políticas e programas que possam oferecer aos burocratas oportunidades 

para exercer influência indevida e para serem corrompidas pelos cidadãos; e (3) 

submissão dos órgãos públicos e seus administradores e funcionários a pressões e 

incentivos do mercado que afeta o seu desempenho, inclusive expondo-o aos 

desejos e insatisfações do usuário (TENDLER, 1998, p.13-4). Tais recomendações 

estão balizadas na perspectiva de instituições econômicas, as quais essa autora 

                                                                                                                                                         
entre sus países miembros y proveniente de otras regiones. http://www.clad.org.ve/elclad.html acesso 25.06.2006 

Brasil país membro do CLAD através do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Bresser Pereira 

pertenceu ao Conselho Científico da CLAD, em 1998; Presidente do Conselho Científico do CLAD (Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo). Em 1997. 
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 Situação inferior do sistema econômico social de um país em relação aos padrões econômicos das nações 

industrializadas. O termo subdesenvolvimento na literatura econômica e política a partir da Segunda Guerra 

Mundial, com emergência política dos países colonizados da Ásia, África e América Latina, abalados por 

vigorosos movimentos sociais, muitos deles de caráter revolucionário.   In SANDRONI, Paulo. Dicionário de 

economia do século XXI. 3 ed. Rio de Janeiro: Record. 2007, p.  802/3. 
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considera um equívoco quanto a sua justificativa para a rotulação de mau governo e, 

à medida com que venham corrigir essas fragilidades, possa torná-los um bom 

governo. Cada país tem sua própria experiência, e dentro deste podem existir 

experiências exitosas ou fracassadas, portanto, rotulados de bom ou mau governo 

com base em aspectos econômicos é simplificar a complexidade de se governar 

países com problemas sociais latentes. 

Na tentativa de explicar o que caracteriza um bom governo, Tendler 

produziu cinco temas centrais, a partir de programas que estruturou o ambiente de 

trabalho de modo diferente do normal, e em certos casos, do modo como os 

especialistas acham que tais serviços devem ser organizados.  Em primeiro lugar, os 

trabalhadores do governo demonstraram em todos esses casos, uma dedicação 

incomum ao seu trabalho; em segundo, o governo estadual contribuiu de um modo 

inusitado e por vezes não intencional para o novo senso de reconhecimento; em 

terceiro, os trabalhadores realizaram uma variedade de trabalhos maior do que a 

normal, e muitas vezes voluntariamente; em quarto, o maior poder de decisão e o 

maior número de responsabilidades inerentes aos empregos autoampliadores, assim 

como as definições de trabalho difíceis que são próprias deles, tornariam a 

supervisão ainda mais complicada do que ela já é nas grandes burocracias públicas. 

Por outro lado, os trabalhadores queriam ter um melhor desempenho para estar à 

altura da nova confiança depositada neles pelos clientes e pelos cidadãos em geral; 

em quinto, um último conjunto de descobertas surgiu com relação a 

descentralização, governo local, participação de associações civis e organizações 

não governamentais (ONGs)53  (TENDLER, 1989).  

  É necessário perceber as diversidades regionais, políticas, 

econômicas, sociais e culturais que heterogenizam o crescimento de um país, sendo 

impossível rotulá-los em nível de macro.  Cada realidade é única, cada experiência é 

diferente, seja no nível federal, ou no município, por isso, dedicamos um item para 

aprofundarmos a importância do olhar diferenciado do econômico para entender 

porque algumas experiências são exitosas e outras não. Lembrando que as 
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diretrizes e princípios balizadores dos governos de FHC e de Lula foram 

amplamente difundidos nos municípios, que apesar de serem entes federados ainda 

mantêm forte relação de dependência financeira ao Governo Federal, porém, não 

significa total submissão. Nesse ínterim, faz-se necessário refletir sobre essa 

aproximação e impacto na administração pública municipal, principalmente nos 

desafios impostos a essa esfera de governo. Portanto, não importa se a Reforma de 

Estado se propõe a reconstruir, revitalizar ou reinventar, o que importa é a que 

propósito está impulsionando, se pretende resolver os problemas de governança ou 

se pretende mascarar com medidas paliativas as ingerências governamentais e de 

pouco compromisso com o cidadão.  

  Conclui-se que no Brasil as ações governamentais dos governos FHC 

e Lula estavam atrelados a princípios neoliberais de redução do papel do Estado 

frente as respostas as problemáticas sociais. Na verdade não se reconstruiu, nem 

revitalizou e nem reinventou o Estado, continuou-se a defender discursos recheados 

de concepções modernizadoras, com práticas conservadoras de defesa da 

centralização de poder. Tal entendimento é percebível a partir da influencia 

internacional no desenho da RE brasileira, que na verdade ficou a desejar quanto ao 

seu real propósito. Há uma mistura de proposições neoliberais e democratizantes, 

vistas como possibilidades, entretanto, pensada de forma paralela, sem que haja a 

preocupação em materializar o encontro de duas linha divisórias que demarcam 

posturas político, ideológica e cultural de governar um ente federativo ou uma nação.  

  Entre as diretrizes previstas no PDRAE, a qual optou pela reconstrução 

do Estado, esta priorizou o aumento do poder político administrativo de seus 

governantes, sendo que a curto prazo facilitou o ajuste fiscal e a médio prazo se 

buscou a modernização administrativa. Com isso têm-se ocasionado mudanças na 

estrutura organizacional, criando novas instituições públicas ao mesmo tempo em 

que separou as secretarias formuladoras de políticas públicas das unidades 

responsáveis pela execução dessas políticas. O desenho institucional proposto para 

essa fase da reforma não surtiu muito efeito, nem garantiu o acompanhamento e a 

efetivação do projeto de modernização em sua totalidade, assim como não gerou 

mudanças culturais de interesse pelo bem público. Em decorrência dessa fragilidade 
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as pretensões de provocar a reforma em todo o país ficou inviabilizada, até porque, 

a descontinuidade foi um marco a ser seguido pelos demais entes federados. 

Nesse contexto, esses governos nas três esferas de poder, não 

utilizaram os mecanismos de controle disponíveis, como o interno e o externo. Os 

mecanismos de controle interno ou administrativo foram sub-utilizados ou não foram 

utilizados enquanto um processo auxiliar de condução da reforma. Por outro lado, o 

controle externo ou o controle social foi no geral cooptado ou não foi envolvido 

enquanto instrumento de acompanhamento das políticas públicas. Nesse caso, os 

conselhos gestores ficaram a margem desse processo, enquanto contraditoriamente 

se difundia um discurso de valorização da participação popular. Essa relação 

conflituosa entre o que é possível e o que deveria ser foi assimilada por outras 

experiências, principalmente no âmbito municipal.  

Os prefeitos se depararam com a necessidade de modernizar a 

máquina pública e ao mesmo tempo fortalecer o controle social, visto que a 

população na condição de atores sociais deve acompanhar e avaliar a ação 

governamental. Os conflitos gerados pela clareza desses tipos de controle e a 

aceitação do processo fiscalizatório ainda é temido por muitos gestores, uma coisa é 

necessitar de conselhos gestores para a garantia de repasse de recursos para as 

políticas sociais, outra coisa é mudar modos de gerenciar a coisa pública, abrir mão 

de controle absoluto, é governar de forma compartilhada. Este acredito ter sido um 

dos desafios que foi colocado em segundo plano, visto que a sua materialização 

requeria maior demanda um tempo maior para a redefinição da relação 

Estado/sociedade. Outrossim, não devemos esquecer que nesse contexto, a mídia 

se torna um aliado ou um adversário, pois atuam na formulação da opinião pública, 

emitem opinião e influenciam negativamente ou positivamente a visão da população 

sobre determinada ação governamental. Porém, a mídia não é determinante, mas é 

importante e não pode ser esquecida quando se trata de uma ação pública, visto ser 

uma forma de olhar e exercer o controle social, além de ser um mecanismo de 

publicização da ação governamental.  

Diante das arguições a priori optou-se por trabalhar de forma mais 

detalhada os desafios postos aos governos municipais, os quais foram identificados 
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a partir das experiências de RE ocorridas no Brasil e as internacionais, que 

didaticamente foram separadas para um melhor entendimento, mas fazem parte de 

um mesmo processo, já que dizem respeito a capacidade governativa em que estão 

presentes mudanças no paradigma de gestão, na cultura organizacional, na gestão 

das políticas sociais, na concepção de cidadania e da relação entre 

Estado/sociedade. Essas categorias encontram-se articuladas, fazem parte de um 

mesmo contexto, já que é intenção desta investigação estudá-los a partir de uma 

experiência local. 

Nesse caso, é notório que os governos municipais brasileiros 

apresentam características diversificadas, umas foram marcadas pelo domínio e /ou 

influencia de grupos oligárquicos, outros menos, mas que no geral são fortemente 

influenciadas por grupos políticos fortes, oriundos de família tradicionalmente 

política, que estrategicamente tem conseguido se manter no poder, enquanto ocorre 

mudança significativa da administração pública brasileira. Estrategicamente 

incorporam discursos, inovam em alguns aspectos, mas essencialmente mantém em 

destaque o cultivo ao sentimento de pertencimento e adesão ao projeto político 

majoritário. Essas são alguns indicadores da fragilidade do ciclo de reforma e porque  

a gestão pública de abordagem gerencial não conseguiu ser implementada em sua 

totalidade. 
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3 GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL: DESAFIOS FRENTE AO PROCESSO DE 

REFORMA  

  A gestão pública municipal quando analisada a partir do ciclo de 

desenvolvimento de RE e, principalmente de reforma administrativa se constitui num 

momento ímpar de apreensão das mudanças que os governos locais tiveram que 

implementar, embora não seja uma ação originada pela necessidade institucional, e, 

sim pela adequação a uma realidade imposta pelo Governo Federal e pela 

globalização, que tem redefinido a forma de gerenciar as instituições públicas. 

Nessa lógica, tornou-se imprescindível associar essa nova conjuntura às várias 

experiências apresentadas no item anterior.  

O governo local, em meio ao processo de reforma instalado no país, se 

viu forçado a se adequar aos princípios e características da reforma administrativa. 

Entretanto, o caminho percorrido por esta esfera de poder não foi engessado ao 

modelo gerencial de administração pública, houve certo distanciamento entre o 

PDRAE e a reforma administrativa adotada no âmbito municipal. Assim como a ideia 

de cidadão consumidor ou cliente não foi adotada enquanto eixo norteador, visto que  

a partir do processo de municipalização das políticas sociais já havia sido 

incorporado o discurso de cidadão enquanto usuário dessas políticas, portanto, 

sujeitos com direitos sociais constitucionalmente adquiridos, embora esse 

entendimento não signifique que os direitos sejam acessíveis, que tenham qualidade 

e que não sejam utilizados como prática social de barganha política. 

  A tendência teórica contida no PDRAE, mas precisamente a 

abordagem gerencial, tem procurado sensibilizar os governos locais a aderirem esse 

processo reformista, e ao mesmo tempo, buscando a legitimação necessária a sua 

implementação. Na verdade, a reforma era para ser inquestionável, uma 

possibilidade de mudança sem que despertasse descrédito entre a categoria de 

dirigentes públicos. Assim, compreende-se que os governos de FHC e de Lula são 

repletos de significações, “um jogo de circulação e de entrecruzamento dos saberes 

e das crenças que são construídos por uns e reconstruídos por outros” 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 52). Por isso, tornou-se imprescindível que o Governo 

Federal e demais esferas de governo estivessem comprometidos e reunidos em 
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torno de um projeto comum: o de modernização da máquina pública.  

Os planos de governos são maestrados a partir de coalizões internas e 

externas em prol de mudanças organizacionais, e, sobretudo, de atendimento as 

exigências do sistema capitalista que propõe a redução do papel do Estado, 

principalmente no trato das problemáticas sociais. Em meio a esse cenário, os 

municípios são convocados a implementarem reformas administrativas, sem que 

esteja presente a preocupação com o impacto dessa mudanças na gestão das 

políticas sociais, que são mecanismos de enfrentamento da pobreza e requerem 

uma nova relação entre o Estado e a sociedade.   

  O processo de reforma de Estado tornou-se essencial para se entender 

a experiência local, que tem que conciliar a vontade política de implementar a 

reforma administrativa, e, ao mesmo tempo, construir uma nova cultura em que os 

dirigentes e servidores públicos se identifiquem e queiram fazer parte enquanto 

sujeitos atuantes independente do sentimento de preservação da ordem político-

administrativa vigente. A ambigüidade de compromissos governamentais encontra-

se presentes nas formas e práticas institucionais; na formalização da participação 

popular; na dificuldade das estruturas funcionais em se adequarem as tendências 

teóricas que fortalecem as mudanças, tais como: o princípio da eficiência, a busca 

por resultados e a intersetorialidade.  

  Sendo assim, faz-se necessário entender que o município, enquanto 

ente federativo tem, também, dificuldades em promover mudança nas três 

dimensões, apontadas no PDRAE, isto é, na dimensão institucional-legal; dimensão 

cultural e dimensão de gestão, as quais implicam em transformações culturais, de 

concepções e práticas administrativas. A opção não é apenas adotar um novo 

paradigma de administração pública, que proporcione a modernização 

administrativa, é, também, conceber a participação popular como um forte aliado, tal 

como ocorreu na gestão petista em Porto Alegre ou de municípios que adotaram o 

orçamento participativo, enquanto instrumento de aproximação entre o governo e a 

sociedade. É preciso rever e oxigenar a ação estatal com ideias e ações que tenham 

dimensões político, operativa e cultural diferentes, comprometidas com um projeto 

de sociedade mais justo, com menos desigualdades sociais, com políticas públicas 
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universalizante, ou seja, que introduzam e gerem novas expectativas e desejos de 

fazer acontecer, isto é, vontade política e competência em inovar para melhor.  

  A reforma se apresenta como uma estratégia de controle do poder a 

partir do novo desenho institucional, leis e regulamentos, porém, ainda existem 

outras considerações a serem feita, tais como: a capacitação e envolvimento dos 

servidores no antes e depois da reforma; a resistência à mudança; as estratégias e 

táticas para atingir os objetivos da reforma; o contexto histórico que a impulsionou; 

as concepções teórico/metodológicas que conduziram a sua construção, 

implantação e implementação; e por fim, o entendimento de duas categorias 

essenciais que é cidadania e participação, já que o controle social passa a ser 

evidenciado pela RE enquanto mecanismo de garantia da participação da 

população, visto que é foco central dessa é o “cidadão”.  

As considerações ora elencadas auxiliaram na identificação e 

entendimento de alguns desafios impostos aos governos municipais em relação a 

RE, os quais estão intrinsecamente vinculados as matrizes teóricas que possibilitam 

a apreensão da complexidade que envolve a gestão pública e que são impactantes. 

Destacam-se nesse contexto, as seguintes categorias: gestão, capacidade 

governativa; cultura organizacional, políticas sociais, cidadania e relação entre 

Estado/sociedade. Essas categorias precisam ser vistas dentro de um contexto mais 

amplo, por isso, optou-se por agrupá-las com a finalidade de favorecer a apreensão 

das seguintes problemáticas: autonomia, orçamento municipal, escassez de 

recursos e descentralização administrativa.  

A descentralização terá uma evidencia maior por ser um instrumento 

de gestão à serviço da melhoria da prática administrativa, ao mesmo tempo que é 

incompatível com práticas tradicionais de gestão pública. Portanto, não pode ser 

entendida como perda de poder decisório, mas como prática inovadora, capaz de 

tornar flexível e ágil as ações governamentais, incrementadas com novas ideias e 

compromissos, além de revitalizar as instituições públicas, aumentando as chances 

de resolutividade e de aproximação entre setores. Sendo assim, a descentralização 

precisa ser analisada com maior profundidade e brevidade possível pelos 

governantes, servidores públicos e estudiosos da área, já que requer novas postura 
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políticas e práticas administrativas. 

Esses desafios de âmbito local não estão distantes do processo de 

globalização, assim como com as exigências da esfera federal, uma vez que o 

município vem sendo forçado a se inserir na rede mundial de intercâmbio e 

oportunidades políticas e administrativas em meio à promoção econômica, quando 

na maioria das vezes não possui as condições necessárias. Por isso, em alguns 

casos, inexiste do governo local a vontade política de mudar as práticas existentes, 

principalmente quando esse ente federativo é de pequeno porte. Esse cenário 

provoca a reflexão acerca do novo localismo, cuja incumbência é “conhecer e dar 

resposta as demandas e as necessidades dos cidadãos” (BRUGUÉ & GOMÁ, 1998, 

p.19).  

A polarização entre modernizar e atender as demandas da sociedade 

revela a existência de conteúdo estratégico de caráter substantivo e operativo. No 

primeiro percebe-se as limitações de entendimento quanto aos reais propósitos da 

reforma. No segundo diz respeito a atuação dos agentes planejadores, gestores e 

executores desta ação. Para Nascimento (1967), pode-se destacar nesse processo 

os seguintes componentes: operativo da ação (foco na ação, estilo de influenciação 

e dinâmica de poder); substantivo – conteúdo (escopo de mudança e orientação 

diagnóstica); ideológico – valor (estratégia e pré-requisitos comportamentais e 

estratégia e orientação processualística). Observa-se que cada experiência de RE 

apresentada no capítulo anterior expressa componente dessa natureza, umas mais 

outras menos. O certo é que não são reformas isentas de conteúdo político – 

ideológico, atendem a um projeto de sociedade. Por isso, é inviável afirmar que esta 

tende a desmantelar o Estado e diminuir seu poder. É possível dizer que se propõe 

a reduzir o tamanho do Estado e aumentar seu poder através da ampliação de sua 

capacidade governativa. No caso dos municípios há uma predominância com a 

necessidade de rever sua capacidade governativa, sem reduzir seu raio de atuação 

na sociedade. Ainda há nessa instância de poder a preservação do sentimento de 

pertencimento e moeda de barganha, pois é no município que se consolidam as 

relações de cooptação da sociedade, principalmente as que se encontram em 

situação de pobreza absoluta, através do acesso as políticas sociais. 
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As descontinuidades das reformas administrativas são, também, 

evidenciadas no âmbito municipal, assim como o enquadramento das medidas de 

redução, extinção e fusão de órgãos. A esse respeito Castanhar, coloca que, as 

mudanças podem ser classificadas como desburocratização, desregulamentação, 

melhoria da qualidade gerencial e nos mecanismos de coordenação inter-

organizacional e de políticas públicas, cujos resultados situaram-se sempre em 

níveis modestos (CASTANHAR, 1991, p. 69-69). Portanto, é visível que as RA 

produzidas, até então, geraram resultados aquém do esperado, haja vista, existir 

uma dissociação entre o projeto de reforma e os recursos humanos, ou o planejado 

e as condições objetivas de execução. Sendo assim, é preciso situar seus 

resultados a partir de experiências locais, portanto, o local passa a ser um definidor 

desse processo de mudança que enfrenta inúmeros desafios, dentre eles as 

influencias de atores que constituem o poder local ou grupos de pressão. 

Cada município apresenta características desiguais nas áreas 

econômicas, tamanho demográfico, peculiaridades culturais, perfil institucional da 

gestão pública e do tecido social organizado (BRAGA, 2003). A dinâmica dessa 

relação pode ocasionar situações de dominação, subordinação e/ou cooptação, 

portanto, dependendo dos objetivos e interesses a que se propõem seus 

governantes, assim como de sua relação com o Governo Federal, além do 

compromisso assumido com o projeto político partidário ao qual está vinculado. 

Mesmo assim a RE influenciou os projetos de reforma dos municípios, as quais são 

obrigadas a realizar: mudanças no paradigma de gestão; adotar mudanças 

institucionais e culturais visando a superação da administração burocrática em 

função da administração gerencial; a recuperação da capacidade de investimento 

com recursos próprios do município; a maximização dos recursos e potencialidades 

locais valendo-se de parcerias com o setor privado; a criação de mecanismos de 

participação da comunidade na gestão do município (COMPAGNON, 1999).  

Frente a essas constatações inicia-se a discussão sobre os desafios 

impostos aos municípios de forma separada, porém, com a clareza de que, embora 

sejam distintos, esses desafios encontram-se interligados em prol de uma causa 

maior: melhorar o setor público municipal. Assim, cada município que aderiu à 
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proposta de reforma, tendo por base o PDRAE (1995) o fez em ritmo diferenciado, 

por envolver inúmeros fatores: estrutura organizacional, relações de poder inter e 

entre governo, capacidade política, técnica, operacional e financeira de implementar 

suas políticas governamentais e ao mesmo tempo de financiamento da reforma 

desejada ou regulamentada. Essa distinção pressupõe que nem tudo que é 

planejado é executado frente às limitações institucionais ou de vontade política em 

fazê-la. 

A busca pela inovação no âmbito local requereu: a adesão de gestores 

e demais servidores públicos; maior empenho e determinação de seus dirigentes; 

maior articulação com o poder legislativo para a aprovação de suas propostas; 

garantia e aumento de espaço político para o exercício do controle social. Esse 

entendimento revelou que, apesar do processo de modernização administrativa ser 

de responsabilidade do Poder Executivo, com submissão ao legislativo, ao tratar-se 

de política social deve envolver a sociedade, afinal estes são fiscalizadores das 

políticas públicas, mediante o exercício do controle social, o qual pode ser exercido 

através dos conselhos gestores, o que não isenta a mídia, enquanto influenciadora 

da opinião pública a auxiliar no controle social das políticas sociais. 

 A definição de papéis ou de competências quanto a reforma ocorrida 

no âmbito municipal requereu uma atenção maior, visto que na definição dos 

desafios a serem tratados ainda nesta seção, encontra-se a ausência de clareza 

quanto a definição do paradigma de gestão, das várias facetas e situações 

emergentes no seio organizacional, e, sobretudo, como o governo municipal lida 

com políticas sociais, e conseqüentemente com o controle social. Frente as 

especificidades dessa dinâmica optamos por iniciar pelo desafio paradigma de 

gestão e capacidade governativa. 

 

3.1. Paradigma de gestão e capacidade governativa 

A reforma administrativa proposta por FHC encontra-se um tanto 

quanto esquecida, principalmente por se tratar de ações governamentais que se 

apresentam sempre em descontinuidade, conforme ficou explicitado nas várias 

experiências aqui apresentadas. No geral, não tem apresentado resultado 
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satisfatório, em decorrência do descaso ou da pouca importância dada ao seu 

acompanhamento no cotidiano e ausência de avaliação de seus impactos na 

capacidade governativa municipal, visto que se têm privilegiado as mudanças 

formalmente instituídas (VIEIRA & CARVALHO, 2003).  

  A gestão pública é fruto de vários estudos, em virtude da sua 

adequação às necessidades do projeto de modernização implantado no país a partir 

da RE, que apesar de ter transplantado um modelo oriundo de outros países, sofreu 

mudanças em função da especificidade conjunturais brasileiras. Por isso, é comum 

identificar que a ação pública tende a agir de forma lenta frente às mudanças 

econômicas e sociais que lhes são impostas, além de, no geral, as prefeituras não 

se encontrar preparadas para atender as necessidades organizacionais de uma 

gestão inovadora pautada em princípios diferentes de práticas anteriormente 

existentes. Nesse enfoque, destaca-se o conflito entre manter-se inovado, a partir da 

abordagem gerencial, tal como se apresenta ou adotar uma gestão democrática 

compromissada com o bem público, extrapolando as práticas comuns de mudanças 

de organogramas da administração. Ambas se apresentam como possibilidades (a 

gestão gerencial e a gestão democrática), o que não elimina as dificuldades e 

resistências tidas como “naturais”, em virtude das transformações terem ocorrido 

sem a devida ambientação. 

  A abordagem gerencial preconizada pela RE, conforme ficou 

percebível no item que trata do PDRAE, que tem a característica de flexibilizar 

processos e regulamentos burocráticos, tendo como parâmetro princípios 

empresariais, defendidos pelo ex-ministro Bresser Pereira, por considerar que esta 

envolve: 

 

A descentralização dos serviços sociais para Estados e Municípios;  

A delimitação mais precisa da área de atuação do Estado, estabelecendo-se 
uma distinção entre as atividades exclusivas que envolvem o poder do Estado 
e devem permanecer no seu âmbito, as atividades sociais e científicas que 
não lhe pertencem e devem ser transferidas para o setor público não-estatal, 
e a produção de bens e serviços para o mercado;  

A distinção entre atividades do núcleo estratégico, que devem ser efetuadas 
por políticos e altos funcionários, e as atividades de serviços, que podem ser 
objeto de contratações externas;  
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A separação entre a formulação de políticas e sua execução;  

Maior autonomia e para as atividades executivas exclusivas do Estado que 
adotarão a forma de “agencias executiva”;  

Maior autonomia para os serviços sociais e científicos que o Estado presta 
deverão ser transferidos para (na prática, transformados em) “organizações 
sociais”, isto é, um tipo particular de organização pública não-estatal, sem fins 
lucrativos, contemplada no orçamento do Estado (como no caso de hospitais, 
universidades, escolas, centros de pesquisa, museus, etc.); 

Assegurar a responsabilização (accountability) através da administração por 
objetivos, da criação de quase-mercados, e de vários mecanismos de 
democracia direta ou de controle social, combinados com o aumento da 
transferência no serviço público, reduzindo-se concomitantemente o papel da 
definição detalhada de procedimentos e da auditoria ou controle interno – os 
controles clássicos da administração pública burocrática – que devem ter um 
peso menor (BRESSER PEREIRA, 1999, p. 5-6). 

 

  Para Bresser Pereira (1999), vários indicadores mostram que a reforma 

gerencial brasileira foi um sucesso, principalmente no âmbito da dimensão 

institucional-legal, mediante a Emenda Constitucional nº. 19, de 199854 que aprovou 

a reforma administrativa no governo federal; as leis que estabeleciam as principais 

mudanças organizacionais da reforma – agências executivas e organizações sociais 

– e as que alteraram a política de recursos humanos55. Considera-se exitosa, 

também, a ampliação e a aceitação a Gestão da Qualidade Total como principal 

estratégia de gerenciamento adotado pelas organizações do Estado; a opinião 

pública, as elites e, sobretudo, os altos funcionários apoiaram a reforma; o fato dos 

Estados e as principais cidades adotaram os novos dispositivos e práticas da 

reforma gerencial; e, por fim, as idéias e expressões, que foram introduzidas ou 

enfatizadas pela reforma.  

  O êxito da RE difundida por Bresser são reforçadas a partir de quatro 

fatores: necessidade (demanda social real), concepção e desenho (desenho 

adequado de reforma), persuasão democrática (debate), e alianças (políticas e da 

opinião pública) (op cit, p. 10). Entretanto, esse é um êxito questionável. Nem 

sempre as reformas são implementada por necessidade; possuem uma máquina 

pública adequada as mudanças desejadas; não entendem a democratização como 

melhoria e sim perda de poder, enfim, as bases de sustentação para afirmar que 

                                                 
54

 Publicada no Diário Oficial, de 5 de junho de 1998, em termos de governo federal. 
55

 Ver maiores detalhes no texto de BRESSER PEREIRA, Reflexões sobre a reforma gerencial brasileira de 

1995. In Revista do Serviço Público, nº. 50(4), 1999, p. 5-30. 
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tivemos realmente uma experiência que deu certo, são frágeis. A medida que os 

estudos acerca dessa temática vão se ampliando, as lacunas e suas fragilidades 

ficam evidentes. Uma delas encontra-se pautada na aprovação e adesão dos 

políticos, assim como, dos secretários de administração dos Estados brasileiros para 

que existisse um consenso coletivo em prol deste empreendimento. Para tal, adotou 

mecanismo de cooptação desses secretários, envolvendo-os em sua elaboração, 

estimulando-os a participaram da redação da emenda, e em contrapartida, estes se 

tornariam fortes aliados para o convencimento dos deputados dos seus Estados, e, 

consequentemente, a aprovação da RE. Estrategicamente foi um processo político 

que teve sucesso, a RE foi aprovada sem mudanças, mas e depois, o que isso 

ocasionou? É notório que os ministros do governo federal foram os primeiros a se 

tornarem resistentes as mudanças ocasionadas por sua implantação, primeiro por 

desconhecê-la, segundo por considerar que mudando o desenho institucional do 

ministério estariam fortalecendo o MARE, ocasionando certa submissão das demais 

pastas a esta que tinha o mesmo nível de poder, em terceiro destacamos a ausência 

de clareza quanto ao que representaria ao setor público a inserção de princípios 

gerenciais, setores esses de naturezas diferentes. 

  O modelo gerencial tem como pressuposto a descentralização das 

decisões e funções do Estado, assim como a autonomia quanto à gestão dos 

recursos humanos, materiais e financeiros, porém, não previu as limitações impostas 

pelos recursos arrecadados, assim como o cuidado aferido a participação dos 

cidadãos nas políticas públicas, em especial as políticas sociais (PEREIRA, 2007). É 

sem dúvida considerado um avanço, mas ainda preserva alguns princípios da 

administração pública burocrática, muito embora privilegie os resultados e não a 

profissionalização do setor público. Sendo assim, baseia-se na introdução de nova 

cultura e técnicas gerenciais modernas, baseadas na qualidade total. 

  Todavia em meio ao ciclo de reformas alguns municípios adotaram 

outro modelo de gestão pública, no caso a gestão democrática, por ser um modelo 

que se sustenta no diálogo e na participação, porém, não é isento de contrariedades 

quanto à ideia de participação política. Existe sim, resistência e dificuldades em 

entender a cultura democrática e, consequentemente, entender o controle social. A 
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gestão democrática não é uma prática comum no setor público, salvo algumas 

iniciativas de construção do orçamento participativo, como é o caso das gestões 

petistas nos municípios de Porto Alegre e Curitiba, cujas administrações municipais 

privilegiaram os postulados da democracia participativa e da gestão gerencial, isto é, 

uma espécie de equilíbrio entre as práticas administrativas, que aparentemente são 

divergentes, mas que podem co-existir, dependendo do projeto de governo. 

  No município de Porto Alegre, o orçamento participativo foi utilizado 

como “instrumento de exercício de cidadania, pelos mecanismos de discussão e 

participação mais direta da população na definição das principais prioridades para a 

parcela dos investimentos públicos” (GARCIA, 2003, p.150). Essa prática é uma das 

várias formas de participação da população no processo decisório, além de tornar o 

governo menos centralizador, ocasionando alterações na relação entre 

governo/sociedade civil56. Nesse cenário o orçamento apesar de ser para alguns 

secundários é essencial na condução das políticas públicas e deve ser construído a 

partir da articulação entre o planejamento e os recursos disponíveis a serem 

distribuídos para os setores que compõe a máquina pública, que pode ter o controle 

da sociedade ou não. Por ouro lado, nem todo o modelo de gestão pública 

(patrimonialista, burocrática ou gerencial) defende a participação popular no controle 

dos gastos públicos. No geral, adotam algumas práticas de consulta, onde a 

população é convocada a opinar sobre propostas a priori determinadas sem muitas 

escolhas, sendo tratado na mídia e pelo governo local como orçamento participativo, 

mascarando em alguns casos, uma relação de cooptação.  

  A ação pública não decorre, nos dias atuais, a revelia. Há uma maior 

compreensão de que a população deve acompanhar e fiscalizar a ação 

governamental, entretanto, o legislativo e o judiciário, também possa e deva 

fiscalizar. Todavia, o Poder judiciário entra em cena quando ocorre situação adversa 

ou no caso da lei ser infringida. O poder legislativo exerce papel mais direto, 

existindo a necessidade de sua aprovação para que o executivo possa fazer uso de 

leis e de seus recursos. Garantir a legalidade e publicização das ações públicas, 
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 Maiores esclarecimentos ver GARCIA, Leice Maria. Controle social dos gastos públicos: fundamentação, 

limites e possibilidades In BUGARIN, Maurício Soares; VIEIRA, Laércio Mandes & GARCIA, Leice Maria. 

Controle dos gastos públicos no Brasil: instituições oficiais, controle social e um mecanismo para ampliar o 

envolvimento da sociedade. Rio de Janeiro:Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003, p.58-178. 
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principalmente quando os recursos disponíveis não são suficientes57
 e necessitam 

de novas formas de arrecadação ou de empréstimos. Por meio de articulações 

políticas ou através de barganha com poder executivo através de indicações para 

cargos administrativos.  

A articulação política tem permitido que a fiscalização interna seja 

realizada através de leis, tal como ocorreu a partir da Lei 4.320/64, de 17 de março 

de 1964, que estabeleceu as normas para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de ter 

apresentado o embrião da técnica orçamentária do orçamento-programa, separando 

o controle da execução orçamentária em externo, que ficou a cargo do Tribunal de 

Contas, e interna, a cargo de órgãos específicos dentro de cada poder (BUGARIN, 

et alli, 2003, p.61). Atualmente, outra lei tem destaque nesse processo é a Lei de 

Responsabilidade Fiscal58, nº. 101/2000, de 04 de maio de 2000, que estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal.  

A Lei de Responsabilidade, em seu art. 6459, versa que a União 

prestará assistência técnica e cooperação financeira aos municípios para a 

modernização administrativa, tributária, financeira, patrimonial e previdenciária 

visando o cumprimento das normas dessa Lei. Nesse prisma, constata-se que as 

reformas administrativas municipais tiveram um estímulo financeiro da União e que 

pode ter sido um dos propulsores para a sua efetivação, associado à necessidade 

de modernizar o seu funcionamento, que somado a interesses políticos aceleram a 

sua realização. 

Para Barreto e et alli (2005), a Lei de Responsabilidade Fiscal estimula 

a realização de reformas administrativas nos municípios, onde os princípios 

gerencialistas passam a ser “opção” para tornar a gestão pública moderna, 

                                                 
57

 No caso das políticas sociais (saúde e assistência social) esses recursos advêm do orçamento da seguridade 

social que de acordo com o artigo 195 da Constituição Federal serão provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras contribuições.  
58

 A Lei de Responsabilidade Fiscal foi promulgada para impor normas de planejamento e controle das Contas 

Públicas.  In. SANDRONI, Paulo. Dicionário de economia do século XXI. 3 ed. Rio de Janeiro: Record. 2007, 

p. 476 
59

 Parágrafo 2º. A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o funcionamento por 

intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. Lei 

Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
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terceirizando atividades originalmente conduzidas pelo município. Assim como 

aconteceu com as reformas dos municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, 

durante os governos de Tarcísio Delgado e Célio de Castro, respectivamente, no 

início dos anos 2000. Essas experiências priorizaram a democratização da ação 

administrativa e gestão integrada das políticas públicas, que de acordo com a Lei nº. 

10.000/2001 - BH/MG, de 08/05/2001.  

Percebe-se que as mudanças provocadas pela reforma administrativa 

incidem diretamente na capacidade governativa, entretanto, no caso das 

experiências municipais o impacto da RE ainda é uma incógnita diante das escassas 

experiências e poucas produções teóricas que tratem desse tipo de reforma no 

âmbito municipal, dificultando a clareza de como tem se desenvolvido a 

reconfiguração dos mecanismos de gestão e que resultados obtiveram ao adotarem 

o modelo gerencial de administração pública ou se chegaram a adotá-la, visto que o 

poder local, ao lidar com as políticas sociais, tem que adequar suas ações aos 

princípios de universalidade, equidade e justiça social, princípios contrários a 

perspectiva neoliberal de reforma. 

Discutir “capacidade governativa” não significa ignorar a 

“governabilidade”. É preciso entendê-las para avançar nas discussões pretendidas. 

Para Diniz60
 (1996) e Melo61, (1996), a governabilidade encontra-se ligada às 

condições sistêmicas sob as quais se dá o exercício do poder em uma determinada 

sociedade. Nesse sentido, entram em cena as características do sistema político, a 

forma de governo e as relações entre poderes; enfim, vários fatores que direta ou 

indiretamente afetam as decisões políticas de Estado.  

A discussão em torno da capacidade governativa adotada nesse 

estudo articula aspectos políticos (governabilidade) e administrativos (governança), 

além de conter relações que se desenrolam no seio organizacional, por se nesse 

espaço que se materializam o modelo de gestão. Assim, compreendemos que as 

organizações enfrentam o dilema entre a adoção de práticas centralizadoras e/ou 
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 DINIZ, Eli. Governabilidade, governance e reforma do Estado: considerações sobre o novo paradigma In 

Revista de Serviço Público (RSP). Ano 47, v. 120, n°. 2, Brasília, maio/ago, 1996. 
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 MELO, Marcus André. Governance e reforma do Estado: o paradigma agente x principal In Revista de 

Serviço Público (RSP). Ano 47, v. 120, n°. 1, Brasília, jan/abr, 1996. 
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descentralizadoras, dependendo da própria trajetória política e administrativa da 

ação governamental, podendo até coexistirem. Esses tipos de práticas possuem 

interpretações e técnicas administrativas que revelam práticas de dominação 

diferenciadas, que interfere na forma de implementar as diretrizes proposta pelo 

PDRAE e o que foi possível implementar. A reconfiguração dos mecanismos e 

processos de gestão põe fim à rigidez e a supremacia da estrutura hierárquica 

verticalizada comum a estrutura burocrática, possibilitando a inserção de uma 

estrutura mais horizontalizada, com maior nivelamento de poder decisório e 

enxugamento das redes de comando, que em geral são organizadas priorizando a 

verticalização da hierarquia. Essa condição é orientada pelo modelo matricial, 

abordado anteriormente no item que trata do PDRAE.  É interessante perceber que 

as mudanças nas organizações dependem, também, dos interesses e necessidades 

colocadas na arena política e da resolutividade das problemáticas que se 

apresentam em seu cotidiano, a qual pode desencadear transferência interna ou 

externa de atribuições antes específicas a esta instância. Na dinâmica institucional é 

possível perceber que a descentralização pode ocorrer de cima para baixo entre os 

diferentes níveis hierárquicos de uma mesma instância de governo, ou de uma 

esfera de governo para outra, ou do setor público para as organizações da 

sociedade (CARDOSO, 1998). 

Portanto, faz-se necessário abordar esse processo de transferência 

devido a sua associação, por parte de alguns profissionais e estudiosos, a condição 

de sinônimo de descentralização. Para esclarecer o seu significado adotou-se a 

concepção de Rofman, Junqueira e outros autores que de forma complementar 

favorece a sua compreensão em suas múltiplas aplicabilidades.  

A descentralização, na ótica de Rofman, se tornou um mecanismo de 

gestão, com características distintas, das quais se destacam os atos político-

administrativos (que envolve instância político-institucional e administrativa em nível 

de governo com plena autonomia política e administrativa); administrativo ou 

funcional (cessão absoluta de funções administrativas para outra instância, como é o 

caso da saúde e da educação); ou territorial (translação física e espaço de cessão 

de atribuições plenas do organismo descentralizado) (ROFMAN, 1990,p.17/18). De 
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acordo com este autor há padrões diferenciados de descentralização, principalmente 

na esfera pública municipal, onde o caráter operativo da transferência de 

competências e responsabilidades executivas das instituições públicas ocorre sob a 

influência de indicações políticas, que não se distanciam das forças políticas locais. 

Surgem em cena às forças políticas locais, que direta ou indiretamente exercem 

papel importante do exercício do poder executivo ou se constituem forte grupo de 

oposição. 

Nesse ínterim, a descentralização pode equivocadamente ser vista 

apenas como transferência de competência ou pode ser transferência de poder 

decisório: no âmbito do aparelho de Estado, do aparelho do Estado para a 

sociedade ou de forma ampla, combinando os dois tipos. Para Stien (2000), no 

primeiro caso, esta pode ocorrer intragoverno62 ou intergoverno. No segundo, caso 

esta ocorre de dentro para fora da estrutura, podendo ser transferência de empresas 

estatais para a propriedade privada, ou exploração de um serviço público para 

indivíduos, ou terceirização de serviços de apoio à administração pública, ou 

participação da população nas decisões coletivas, no planejamento e gestão dos 

serviços públicos e no controle social (2000, p.73-5). 

Entre as várias possibilidades de aplicabilidade da terminologia 

descentralização, agregamos a perspectiva de Junqueira e et alli (1997,p.9), por ser 

uma visão mais progressista significando, portanto, “ganhar agilidade e eficiência, 

aumentando a eficácia das ações das políticas sociais pelo deslocamento, para 

esferas periféricas, de competências e de poder sobre as políticas”. Essa autora 

revela o caráter operativo da transferência de competências e responsabilidades 

executivas das instituições públicas. Nesse caso a descentralização se constituiu 

num, 

 

Processo dialético que se dá em relação ao poder centralizado [...], é uma 
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 Ocorre na mesma esfera de governo, podendo ser observado um movimento de cima para baixo, isto é, entre 

os diferentes níveis hierárquicos, com delegação de competências e responsabilidades. Por exemplo, da 

administração direta para a indireta; das agências centrais para os órgãos regionais ou locais, etc. (STEIN, 2000, 

p.74) STEIN, Rosa Helena. Organização e gestão das políticas sociais no Brasil. In Capacitação em Serviço 

Social e Política Social. Módulo 3, Brasília:UnB, Centro de Educação Aberta, Continuada a Distância, 2000. 
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estratégia para reestruturar o aparato estatal, não com o objetivo de que, 
reduzindo ganhe agilidade e eficiência, mas para aumentar a eficácia das 
ações das políticas sociais pelo deslocamento para esferas periféricas, de 
competência e de poder de decisão sobre as políticas (JUNQUEIRA, et alli, 
1997, p.11). 

 

Esse tipo de prática administrativa não elimina a existência de ações 

centralizadas, que para Abrucio (2002), a descentralização pode ser necessária em 

algumas funções, porém, outras devem continuar centralizadas frente ao grau de 

responsabilidade, autonomia e interdependência entre e intergoverno. Nessa lógica, 

a concentração de poder em determinada ação estatal não pode ser vista como vilã 

e sim fruto da relação que envolve a entidade que outorga e a outorgada.  

Embora reconheça a relação existente entre a entidade que outorga e 

a outorgada, Rofman (1990), coloca que há diferença entre esses tipos de práticas 

de poder político emerge quando se tenta implementar processos que tendem a 

reverter uma forma de organização do poder de uma sociedade, que tem o Estado 

como protagonista. Assim, o autor (idem., 1990), defende a descentralização63 como 

resposta à concentração de poder; necessidade de redemocratização de uma 

sociedade e escassez de recursos estatais dos anos oitenta. É sem dúvida um 

conceito que vem sendo utilizada por vários governos como sinônimos de mudança 

de gestão, uma inovação que vem sendo reforçada pela Constituição de 1988 e 

defendida no PDRAE (1995). Apesar desses esforços normativos esta não é uma 

prática recorrente. No geral, adota-se a desconcentração como prática cotidiana ou 

a transferência de competências e responsabilidades, justificada em nome de sua 

efetivação. 

Em meio a esse cenário, Brazilli & Montenegro (2003), chama a 

atenção para a distinção entre descentralização e desconcentração, enquanto 

técnicas administrativas que podem ou não ocorrer numa mesma realidade 

organizacional. No primeiro caso, estas vão além da distribuição interna de 

autoridade. As atividades são transferidas para extralimite da administração pública 

central, para que a responsabilidade pelos serviços locais possa ser destinada a 
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 Texto original: (1) Respuesta frente a la concentração del poder; (2) Respuesta frente a la necesidad de 

redemocratización; e (3) Respuesta frente a la escasez de recursos estatales tras la crisis de 1982 

(ROFMAN,1990,p.16). 
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uma instituição jurídica que tenha capacidade de gerir seus serviços. No segundo 

caso, ocorre sempre no âmbito interno de uma entidade jurídica, constituindo-se 

apenas distribuição interna de competências. É uma prática administrativa, no caso 

dos municípios, de divisão interna de secretarias ou órgãos similares, talvez essa 

seja, de forma involuntária ou não, o objetivo que tem conduzido as reformas 

administrativas incidindo diretamente na capacidade governativa. 

As práticas administrativas anteriormente identificadas interferem na 

capacidade governativa, mas não impede a efetivação da governança democrática, 

que para Santos Júnior, seria 

 

centrada em três características fundamentais: maior responsabilidade dos 
governos municipais em relação às políticas e às demandas dos seus 
cidadãos; o reconhecimento de direitos sociais a todos cidadãos; a abertura 
de canais para a ampla participação cívica da sociedade (SANTOS JÚNIOR, 
2001, p.228). 

 

Esse tipo de governança seria propulsor da relação Estado/sociedade 

e, consequentemente da gestão das políticas sociais como garantia de direito, 

rompendo com o foco limitador da prestação de serviços e com a concepção 

clientelista. Para entender essa perspectiva Gomes e et alli concebe essa relação 

como: 

 

uma ação complexa, que está relacionada ao processo de articulação e 
formação de Conselhos Municipais, às condições de participação social (por 
meio de seus representantes), às relações de poder, à legitimidade e à 
diversidade de atores, à atuação do poder público, aos limites e à 
contribuição para a gestão, além do controle e da avaliação das políticas 
públicas (GOMES ET ALL, 2005, p.1). 

 

É necessário, portanto, ampliar a discussão sobre capacidade 

governativa abordando o modo operacional dessas práticas administrativas quanto a 

intersetorialidade que tem se apresentando como uma possibilidade de mudança. A 

intersetorialidade64, de acordo com Westhpal & Ziglio é 
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 Para maiores detalhes ver WESTPHAL, Márcia Faria & ZIGLIO, Erio. Políticas públicas e investimentos: a 
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definida como a articulação de saberes e experiências na identificação 
participativa de problemas coletivos, nas decisões integradas sobre políticas 
e investimentos, com o objetivo de obter retornos sociais, com efeitos 
sinergéticos, no desenvolvimento econômico-social e na superação da 
exclusão social (1999, p118). 

 

Operacionalmente, a intersetorialidade implica na adoção de diálogos 

abertos e constantes entre os participantes, de forma que seja assegurada a 

participação de diferentes grupos de interesses nas políticas sociais. Esse tipo de 

modelo operacional pressupõe três fases, que são seu eixo articulador: que é o 

mapeamento dos problemas e oportunidades de intervenção (compreender os 

problemas como realidades multifacetadas e plurideterminadas, às quais vários 

fatores se associam e interagem entre si, determinando a singularidade dos 

fenômenos, dentro do contesto social em que eles ocorrem); de oportunidades de 

investimentos e prioridades políticas (são priorizados os problemas e alternativas de 

solução, de forma que a implementação seja factível); o teste de estratégia e 

construção de capacidade para o processo de implementação (pressupõe a 

avaliação constante da factibilidade das ações propostas, ou melhor, oportunidades 

e intervenção) (Westhpal & Ziglio, 1997). Embora não seja um paradigma de difícil 

compreensão, na prática, há dificuldades de concretização devido às resistências 

culturais que são desencadeadas pelo tipo de prática habitualmente desenvolvido, 

além de sua equivocada semelhança com a integração das políticas sociais. A 

intersetorialidade é mais ampla enquanto que a integração refere-se a uma ação que 

ocorre em determinada contexto, ou uma ação em específico. Portanto, de alcance 

restrito, pontual, não requerendo mudanças quanto à ruptura da setorialidade das 

ações. 

Os constantes equívocos conceituais e operacionais geram uma crise 

cultural no seio organizacional, que incide diretamente na cultura organizacional, o 

que demonstra como o clima organizacional não é privilegiado pelo setor público, é 

como se as pessoas não fossem importantes no estudo da gestão pública, quando 

são os atores principais, sem elas não se consolida, se perpetua ou se modifica uma 

realidade, seja institucional ou não. Sendo assim, faz-se necessário abordar a 

                                                                                                                                                         
intersetorialidade. In. Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM, O município no século XX: cenários e 

perspectivas. ed. Especial, São Paulo, 1999, p. 111-122. 
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cultura organizacional a partir do processo de mudança iniciado com a reforma 

administrativa. 

 

3.2 Cultura organizacional e processo de mudança 

Esse segundo desafio diz respeito a necessidade de construir uma 

nova cultura organizacional capaz de gerar mudanças quanto a forma de gerenciar e 

lidar com o arranjo institucional implementado com a reforma. A cultura é a 

centralidade do processo de mudança ou de permanência de uma determinada 

realidade, muito embora, não receba a devida atenção nos discursos dos 

governantes, gera implicitamente um elo articulador de interesses, que tem 

garantido a permanência de determinado grupo político no poder. Essa 

subordinação se delineia através das relações sociais embebecidas de valores que 

perpetuam uma determinada realidade, renovada através de relações construídas 

juntos as populações através de sentimentos de compartilhamento de ideias, 

construindo uma lealdade em torno do projeto político da candidatura a cargos 

políticos, seja para o executivo ou legislativo (DIAS, 2003). 

Para Chanlat (1992), a cultura carrega consigo uma série de 

significados, expressos por meio de crenças, valores e mitos que determinam o 

comportamento do indivíduo inserido nela. No caso da organização, esta representa 

o ensinamento de uma forma de perceber, pensar e sentir em relação à determinada 

situação, portanto, se constituem em valores que vão sendo internalizados no 

cotidiano ou que o indivíduo já o possua, decorrente de suas relações pessoais. 

Com a reforma administrativa há a necessidade de combater as ilhas 

organizacionais que fortalecem a prática setorializada dos serviços estatais, 

responsáveis pela oneração, fragmentação e pela sobreposição de ações a uma 

mesma parcela da sociedade, concebida de forma estanque, vinculada à condição 

da pobreza, portanto, dissociada de uma perspectiva de coletividade, onde a 

focalização é incorporada pelo reconhecimento da necessidade de se 

estabelecerem prioridades de ação, ou seja, “dirigir ações a segmentos da 

população, que vivem situações de carência social extrema” (FARAH, 2000, p.13). 

Os conhecimentos e modos de pensar, decorrentes de valores e 
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atitudes construídas no cotidiano dos atores institucionais, reforçam modos de 

pensar que são compartilhados e transferidos em suas relações de trabalho. De 

acordo com Daft, a cultura organizacional deve “reforçar a estratégia e o projeto 

estrutural de que a organização necessita para ser eficaz em seu ambiente” (2003, 

p.297). Para este autor a relação entre cultura, estratégia, estrutura da organização 

e o ambiente podem determinar ou influenciar o desempenho organizacional. 

Quanto ao desempenho organizacional, acredita-se que a eficiência se tornou um 

princípio para a gestão pública, quando deveria ser uma finalidade associada à 

qualidade dos serviços públicos.  

De acordo com Dias (2003), existem regras que moldam o 

comportamento dos indivíduos no interior da organização exercem papel importante, 

dentre eles: transmissão de um sentimento de identidade aos membros da 

organização, tornar mais fácil às pessoas assumirem um compromisso com algo 

maior do que a si mesmas; contribuir para fortalecer a estabilidade do sistema social 

como um todo e, por último; oferecer um conjunto de normas reconhecidas e aceitas 

por todos, e que permitirão as tomadas de decisões. Nessa lógica, os valores que 

permeiam as ações estatais são relevantes, visto que influenciam o modo 

operacional das políticas públicas e seu gerenciamento. São os valores que definem 

o que é certo ou errado, o desejável e o indesejável, assim como afetam as relações 

de poder nas organizações, pois se refletem no compromisso para com a instituição 

e para os cidadãos.  

Os modos operacionais das ações governamentais que referem ao 

processo de mudança estão relacionados à competência e a hierarquização das 

capacidades individuais frente à posição que ocupam dentro da organização. Nesse 

sentido, é relevante ter a clareza da natureza da instituição a qual se está 

analisando, no caso, o setor público, e que a visão de atores que se encontram no 

nível institucional ou em cargos de maior poder hierárquico, podem influenciar as 

práticas administrativas nos níveis intermediários e operacionais.   

As organizações se tornam o lócus de discussão da ação 

administrativa que consiste em viabilizar decisões sobre a divisão de autoridade e 

responsabilidade entre pessoas e sobre a divisão de recursos para realizar tarefas e 
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objetivos. Essa abordagem remete-nos a Weber (1999) quanto à organização 

formal, referindo-se ao processo de dominação, com foco na autoridade burocrática, 

privilegiando a formalidade (sistemas de normas); a impessoalidade (autoridade 

representa a lei) e o profissionalismo. Percebe-se que ainda existe a influência 

weberiana no setor público, das diversas tentativas de ruptura a teoria burocrática, 

porém, as relações informais representam uma força de dominação capaz de 

influenciar a própria formalidade do poder hierárquico. Este autor identifica três tipos 

de dominação, enquanto oportunidade de garantia do cumprimento de determinada 

regra. Existe a dominação legal onde o direito pode ser criado e modificado a partir 

das leis; a dominação tradicional onde a autoridade é mantida através de uma 

relação de fidelidade, obediência e respeito, sendo o sistema patriarcalismo o maio 

impulsionador desse processo e, por fim a dominação carismática, onde a 

autoridade é suportada, é baseada no reconhecimento pessoal. Em todos esses 

tipos, há uma manifestação de legitimidade, portanto, podemos considerar que 

Weber, encontra-se bastante atual no tipo de gestão público aqui tratado.  

As organizações possuem componentes que podem variar 

dependendo do seu tamanho e natureza, assim como, determinam o seu 

funcionamento, que são: o núcleo técnico (inclui o pessoal que realiza o trabalho 

básico); o suporte técnico (é composto por pessoas que planejam as inovações e 

auxiliam na adaptação as mudanças); o suporte administrativo (inclui as ações 

referentes a recursos humanos e desenvolvimento organizacional) e a administração 

(responsável pela direção e coordenação de outras partes da organização – 

estratégia, metas e políticas) (DAFT, 2003.p.95). Estes componentes, também, 

influenciam as relações sociais extra-campo profissional que possuem relevância e 

influenciam as atividades características de cada instituição. As relações são 

construídas por parentescos, amizades, interesses políticos, entre outros. Todavia 

esse é um aspecto que não tem sido alvo de discussão na literatura que trata a 

reforma de Estado, porém, é imprescindível para entender as relações de poder 

existentes nos governos municipais e na efetivação do poder local, cuja prática tem 

se vinculado a uma política clientelista de tratar a coisa pública. 

A estrutura organizacional teve que se adaptarem as inovações 
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pretendidas com a reforma administrativa, tornando-se capaz de viabilizar a 

efetivação do resultado de processo e distribuição da autoridade conforme as  

necessidades dos objetivos propostos. Para tal, deve ter um número de secretarias 

municipais em função do porte e necessidades da prefeitura. De acordo com Rossi 

(2004), no geral, os diagnósticos preliminares das estruturas organizacionais no 

setor público apontam os seguintes problemas: 

 

A concepção e implementação das estruturas organizacionais não estão 
associadas a planejamentos estratégicos do município; apresentam 
excessiva divisão de trabalho com custos adicionais para a administração; 
existe uma elevada dispersão no uso dos recursos disponíveis; o número de 
cargos comissionados é exagerado, muitas vezes são criados para atender a 
interesses políticos; existência de unidades que são previstas em lei que não 
exercem efetivamente função na administração; excesso de níveis 
hierárquicos, dificultando a comunicação e burocratizando o processo 
decisório; falta de visão de gestão por processos, principalmente nas 
atividades de gestão do município; baixa utilização de parcerias com a 
iniciativa privada e/ou com a sociedade civil para a realização de ações que 
possam reduzir gastos pessoais; estrutura dissociada dos sistemas 
organizacionais (ROSSI e ET ALLI, 2004, p.30/1).  

 

Esses problema, também, são identificados no PDRAE que apresenta 

lacunas quanto à metodologia de efetivação, principalmente nas demais esferas de 

poder público, deixando os governos locais a mercê de consultorias externas para 

formularem as mudanças a serem implementadas, ocorrendo, em alguns casos, à 

ausência de diagnóstico da realidade local, além de desconsiderarem a pouca 

disponibilidade de técnicos capacitados para formular, implementar, implantar, 

acompanhar e avaliar o  desenvolvimento das mudanças conceituai e operacionais. 

Por isso, existe o risco desta se limitar a um novo desenho do organograma, na qual 

se reduz, extingue ou cria novas secretarias e não numa reforma administrativa. 

A questão ora apresentada extrapola a discussão de que o município 

apresenta um bom ou mau governo, trata-se da inexistência de clareza quanto aos 

reais propósitos de fazer uma reforma e como adequar essa nova lógica de gestão 

pública (a gerencial) às demandas das políticas sociais. Essa é a lógica que 

diferencia o trabalho dos ideários de Bresser Pereira ou do PDRAE, conforme será 

abordado a seguir, ao tratar dois maiores desafios impostos aos municípios, que são 
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reformar sua estrutura administrativa e, ao mesmo tempo, lidar com as políticas 

sociais de cidadania e redefinir a relação Estado/sociedade, via o controle social. 

Esses desafios são constituídos por lutas históricas que privilegiam a garantia dos 

direitos sociais, cujo tratamento não pode ser limitado apenas ao aspecto 

operacional, e sim a perspectiva político-administrativa.  

 

3.3 Políticas sociais de cidadania e controle social 

Respondem legalmente pela gestão e execução das políticas sociais 

municipais o prefeito e os secretários das pastas específicas, porém, é um desafio 

construir uma gestão que extrapole os limites de interesses partidários, existindo a 

necessidade dos municípios não viverem apenas 

 

Em função de projetos e programas de governo, por mais importantes que 
sejam. Por mais importante que sejam os partidos e as propostas 
específicas, temos de fazer com que os cidadãos comecem a estabelecer os 
seus horizontes, as suas prioridades de curto, médio e longos prazos, 
garantindo a continuidade de determinadas obras e políticas públicas e 
sociais, independente da administração escolhida (ANANIAS, 1997, p.45). 

 

É necessário perceber que essa responsabilidade está além da 

estrutura hierárquica de poder que define os cargos com poder de decisão, no caso 

o primeiro escalão de governo. Há a necessidade de ver a máquina pública em seus 

três níveis hierárquicos (institucional, intermediário e operacional) em virtude da 

interlocução entre o governo e a sociedade através das políticas sociais. Nesse 

caso, inovar sem mudar ou preparar os servidores para essa nova realidade sem 

dúvida é um risco que as prefeituras enfrentam nesse novo contexto. A imagem de 

gestão pública e das políticas sociais quanto aos aspectos político-administrativo e 

cultural nos ambientes internos e externos aos limites da prefeitura, estão vinculadas 

ao tipo de reforma implementada e como esta sistematiza a gestão dessas políticas. 

As políticas sociais são parte integrante das políticas públicas assim 

como favorece a mediação entre o Estado e sociedade. São expressões do 

compromisso público de atuação de uma determinada esfera de governo. Por outro 

lado, a política pública é uma linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais 
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declarados e garantidos em lei. É importante compreender que o termo público e 

sua dimensão a fim de evitar equívocos em considerar o público uma ação de 

exclusividade do Estado. É uma coisa de todos, que embora sejam regulamentadas 

e providas pelo Estado englobam interesses diversos, porém, devem ser controladas 

pelos cidadãos. A diversidade dessas políticas envolve a economia, ambiente, 

ciência, tecnologia, política sociais, entre outras (CUNHA & CUNHA, 2003). 

A gestão dos sistemas de políticas sociais implica numa relação de 

cooperação e complementaridade entre as três esferas de poder público, sendo 

estas compartilhadas com a sociedade civil. No entanto, as políticas públicas, no 

caso em específico as políticas sociais, passam a ser o caminho para entender se a 

reforma administrativa teve êxito ou se fracassou em termos de inovação da gestão 

pública, embora a gestão das políticas sociais tenha sofrido mudanças desde a 

institucionalização de seu processo de municipalização65. 

A municipalização das políticas sociais deu visibilidade à ação do 

governo municipal assim como desnudou as suas fragilidades institucionais. A 

prática instituída favorece ao controle da ação pública no campo da cidadania e a 

acessibilidade as políticas sociais, por isso, é preciso identificar que podem ser 

vistas como: 

 

Estratégia na luta contra a cultura autoritária e centralista em favor do 
fortalecimento do pacto federativo;  

Arena de questionamento do modelo de desenvolvimento e do sentido da 
reforma do Estado conduzidos pelo poder central; 

Resistência dos municípios à tendência de desobrigação das esferas 
estadual e federal em face das políticas sociais, seja pelo mecanismo de 
retenção de recursos na esfera, privilegiando-se o ajuste fiscal e o pagamento 
do serviço da dívida seja pela “prefeiturização” a pretexto da 
descentralização; seja pela interpelação à chamada “comunidade solidária” e 
“voluntária” a pretexto de estimular a participação cidadã; seja, finalmente, 
pelo favorecimento da lógica mercantil sob o pretexto da maior eficiência e da 
qualidade, sem compromisso com os amplos segmentos excluídos do 
mercado (SILVA, 2004, p.185). 
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 A municipalização afigura-se como um processo permanente de luta política em torno do fortalecimento do 

poder local nas dimensões legais nas dimensões legal, administrativa, financeira fiscal e, principalmente, política 

(SILVA, 2004). 
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 Essa discussão está vinculada a que tipo de política, capacidade de 

organização e negociação que o governo possui, sendo que, nessa lógica, é 

necessário perceber as diferenças de tratamento do governo dado a esta, a partir da 

sua natureza - estrutural ou conjuntural, cuja amplitude pode ser universal, 

segmentada ou fragmentada66.  

Entender as forças políticas e legais que pressionam o poder público a 

ter o devido respeito e cuidado com o cidadão, perpassa a que tipo de relação existe 

entre o Estado e a sociedade, necessitando, portanto, entender o processo evolutivo 

das políticas sociais e suas características no período que antecede ao da RA. 

Essas políticas tiveram seus momentos de expansão nos períodos avessos à 

instituição da cidadania: regimes autoritários e governos de coalizões 

conservadoras. O governo tinha que mostrar serviços em função da intervenção 

estatal, como forma de encobrir as diversas formas de exceção através da 

distribuição de bens e serviços ao mesmo tempo em que aumenta ainda mais o 

controle sobre a sociedade e concentra o poder.  

Nesse ínterim, o padrão nacional de proteção social era caracterizado 

como: ingerência imperativa do poder executivo; seletividade dos gastos sociais e da 

oferta de benefícios e serviços públicos; heterogeneidade e superposição de ações; 

desarticulação institucional; intermitência de provisão; restrição e incerteza 

financeira (PEREIRA, 2007, p. 126). A peculiaridade da experiência brasileira no 

campo dessas políticas tem sido a satisfação das necessidades básicas que foi 

relacionada a mínimos sociais, que diante de sua importância tentamos 

resumidamente explicar a definição da periodização das políticas sociais elaboradas 

por Pereira, que são: 

 

Período anterior a 1930: política social do laissez-faire (o Estado quase não 
exercia o papel de agente regulador da área social e, portanto, não geria o 
processo de provisão social, deixando esse senhor com as seguintes 
instâncias: o mercado - que atendia a preferências e demandas individuais -; 
a iniciativa privada não mercantil – que dava respostas tópicas e informais 
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 Estrutural (buscam interferir em relações estruturais como renda, emprego, propriedade, etc.); conjuntural 

(objetivam amenizar uma situação temporária); universal (para todos os cidadãos); segmentada (segmentos da 

população); fragmentada (destinada a um grupo de pessoas dentro de um segmento: geracional, gênero, 

portadores de necessidades especiais, etc.). 
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aos reclamos da pobreza -; e a polícia, que controlava repressivamente, a 
questão social então emergente. As demais áreas: saúde, educação e 
habitação, tiveram tratamento residual);   

De 1930-1964: política social predominantemente populista, com laivos 
desenvolvimentistas (o planejamento central passou a ser valorizado; a 
questão social deixou de ser caso de polícia para uma questão de política que 
merecesse a atenção do governo; espaço em que se operavam barganhas 
entre Estado e parcelas da sociedade); 

De 1964-1985: política social do regime técnico-militar, incluindo a fase de 
abertura política (o Estado deixou de ser eminentemente populista para serem 
tecnocrata e centralizador, supervalorizando o conhecimento técnico sobre a 
participação popular. Á política social deixou de ser estrategicamente 
intensificada, não como resposta conscienciosa às necessidades sociais, mas 
como uma via de reaproximação do Estado com a sociedade); 

De 1985-1990: política social do período de transição para a democracia 
liberal (do ponto de vista formal-institucional, ocorreram significativos avanços 
políticos e sociais. A partir da Constituição de 1988 houve a reformulação 
formal do sistema de proteção social pública, na perspectiva da cidadania, 
que incorporou valores e critérios que, não obstante antigos no estrangeiro, 
soaram, no Brasil como inovação semântica, conceitual e política. Os 
conceitos de “direito social”, “seguridade social”, “universalização”, 
“equidade”, “descentralização” político-administrativa”, “controle democrático”, 
“mínimos sociais”, dentre outros nortearam a constituição de um novo padrão 
de política social a ser adotado pelo país);  

A partir dos anos 90: política social neoliberal (com o neoliberalismo as 
políticas sociais passaram a sofrer com um processo de focalização dos 
gastos e da cobertura no campo das políticas sociais, violando direitos sociais 
adquiridos, deixando no abandono parcela da população pobre, mas que não 
se enquadram nos parâmetros focalizados de pobreza definidos oficialmente. 
A maioria dos dirigentes toma o conceito de mínimos sociais ao pé da letra e 
a relaciona a necessidades sociais ementares, cuja satisfação é concebida 
como um atendimento setorial em conformidade com a tradicional 
setorialização existente no campo no campo da política social) (PEREIRA, 
2007, p. 144/180).  

 

Em meio a essa perspectiva as políticas sociais se apresentam como 

um desafio aos governos locais, por serem vinculadas à esfera estatal, nascida de 

demandas e necessidades sociais da sociedade civil, levando-se em conta o 

equacionamento e pressões exercidas através de entidades representativas no 

exercício político de reivindicação e inserção de propostas na agenda pública. 

A gestão das políticas sociais em meio ao processo de reforma 

administrativa não deve se limitar ao ato gerencial. É preciso estar atento às suas 

especificidades e avanços constitucionais quanto à compreensão de cidadania. Essa 

discussão perpassa a análise da administração pública quanto à obediência aos 

princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como 
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forma de combater a política clientelista de favores que marcaram e denegriram a 

imagem do setor público (CF. 1988, Art. 37, idem. p.39). A Constituição modificou a 

ação dos gestores públicos, apesar de ainda existirem relações de barganha política 

para distribuição de cargos entre correligionários, independente de sua competência 

profissional. Sendo uma regulamentação ampla, fica a cargo da Lei Orgânica 

Municipal regulamentar a ação desse gestor em nível local, haja vista, ser esta um 

instrumento definidor das ações públicas, muito embora, algumas estejam obsoletas, 

assim como as práticas de formulação de seus orçamentos, que deveriam, no caso 

das políticas sociais, serem elaborados de forma integradas pelos seus respectivos 

órgãos responsáveis e com a participação popular. 

  Sem dúvida, houve, a partir da CF (1988), houve uma renovação do 

estilo de fazer política e administrar, que segundo Chanlat & Fachin (1998), requer a 

distinção entre cidadão e cidadania, tendo como perspectiva a superação da visão 

de cidadão consumidor de serviços, ou seja, vincula a satisfação de algumas 

necessidades básicas a sua capacidade de decidir e provocar mudanças. A 

compreensão de cidadão consumidor contida no PDRAE apresenta viés 

mercadológico. Contrário a esse entendimento, Pinsky & Pinsky entendem o cidadão 

a partir da condição do direito “é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à 

igualdade perante a lei” (2003, p.9). Defende-se a efetivação dos direitos civis, 

políticos e sociais como forma de assegurar a democracia e a ter cidadania plena. A 

luta por essa condição, cidadão, é um processo histórico, instalado a partir de 

processos de lutas, sendo que na sociedade moderna tem adquirido, segundo esses 

autores, uma complexidade muito grande a ponto de evidenciarmos nos discursos 

da classe dominante e dominada, a presença dessa categoria, geralmente em sua 

defesa, lógico que com interesse diferenciado. 

A luta por direitos sociais, a emancipação das pessoas e o progresso 

da democracia estão intrínsecos no avanço dessa temática, que, por sua vez, requer 

a emancipação política e o uso dos canais institucionalizados de participação da 

população constituindo-se lutas históricas em prol da cidadania. Os canais de 

participação exercem papel estratégico de controle organizado das ações estatais, 

principalmente no que se referem às políticas sociais. A esse respeito Demo (1995), 
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destaca dois tipos de cidadania: a tutelada e a assistida, definidas como: 

  

Cidadania tutelada expressa o tipo de cidadania que a direita (elite 
econômica e política) cultiva ou suporta, a saber, aquela que se tem por 
dádiva ou concessão de cima. Por conta da reprodução da pobreza política 
das maiorias, não ocorre suficiente consciência crítica e competência política 
para sacudir a tutela. A direita apela para o clientelismo e o paternalismo 
principalmente, com o objetivo de manter a população atrelada aos seus 
projetos políticos e econômicos. O resultado mais típico da cidadania 
tutelada, que, na prática, é sua negação/repressão, é a reprodução indefinida 
da sempre mesma elite histórica.  

Cidadania assistida expressa forma mais amena de pobreza política, porque 
já permite a elaboração de um embrião da noção de direito, que é o direito à 
assistência, integrante de toda democracia. Entretanto, ao preferir assistência 
à emancipação, labora também na reprodução da pobreza política, à medida 
que, mantendo intocado o sistema produtivo e passando ao lado das relações 
de mercado, não se compromete com a necessária equalização de 
oportunidades. O atrelamento da população a um sistema sempre fajuto de 
benefícios estatais é seu engodo principal. Maquia a marginalização social. 
Não se confronta com ela (DEMO, 1995, p.6/7).   

 

Essa lógica expressa e reforça a preocupação com a cidadania e a 

interpretação desta pelos gestores, e, sobretudo, a materialização das políticas 

sociais. Essa reflexão perpassa pela interpretação da relação bens/serviços na 

perspectiva da subsistência e da satisfação das necessidades materiais, instigando 

o Estado à adoção de políticas sociais de caráter compensatórias que, relacionada à 

forma gerencial de administração pública, garante a condição de conservação do 

sistema em vigor. Tal perspectiva incide na forma de interpretar a cidadania, assim 

como, incidem na gestão pública, por ser contrária a Constituição Cidadã (1988).  

Diante do exposto, entendemos que essa é uma reflexão que deve 

estar associada à compreensão e gestão das políticas sociais, por serem nesse 

espaço institucional que se materializam as ações estatais de garantia dos direitos 

sociais. Por outro lado é preciso evidenciar a relação Estado/sociedade enquanto 

mecanismo para a interpretação do controle social e, consequentemente a 

fiscalização da ação governamental no que se refere às políticas sociais. 

 Em meio a essa articulação Estado/sociedade é necessário que o 

Estado adote novas práticas administrativas, dentre estas a gestão democrática, 

respeitando à vontade e o interesse da coletividade, gerenciando de forma 
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consultiva ou deliberativa, permitindo-se legitimar suas decisões a partir da 

aceitação popular e não pelo conformismo. Essa prática administrativa pressupõe 

que o governante compartilhe o poder decisório, que governe com transparência, 

que amplie e garanta a participação da população, ou seja, maior comprometimento 

através da mobilização, capacitação e predisposição para o debate político das 

realidades, que precisa ser demonstrado em ações concretas, contínuas e de 

reconhecimento da população (GRAZIA, 2004).   

 A intensificação da participação popular provoca um redimensionar da 

formação da agenda das políticas sociais, a partir do papel dos conselhos gestores, 

na perspectiva de que estes conselhos são “uma forma específica de participação 

sociopolítica” (GOHN, 2007, p. 7). Por outro lado, estas entidades podem se 

transformar em instrumentos para a constituição da gestão democrática e 

participativa, ou podem se transformar em estruturas burocráticas formais de 

transmissão dessas políticas. Lembramos que a criação desses espaços de 

participação ocorreu de forma compulsória e com prazos de efetivação praticamente 

exíguos, ou seja, foram criados de forma abrupta, sem despertar na sociedade o 

interesse e nem a noção de importância que esta entidade representaria no controle 

da ação pública estatal. A criação desses cumpriu as exigências constitucionais sob 

pena de não receber os recursos necessários as políticas públicas. Gohn chama a 

atenção para o fato 

 

dos conselhos serem espaço com caráter duplo: implicando, de um lado, a 
ampliação do espaço público – atuando como agente de mediação dos 
conflitos remando, portanto, contra as tendências das políticas neoliberais de 
suprimir os espaços de mediação dos conflitos; mas, de outro lado, 
dependendo da forma que são compostos, poderão eliminar os efeitos do 
empowerment, do sentido de pertencer dos indivíduos, e reafirmar antigas 
práticas herdeiras do fisiologismo. Como tal, carregam contradições e 
contraditoriedades [...] (GOHN, 2007, p.108).  

 

A partir dessa lógica é possível perceber os conselhos gestores 

enquanto espaço de disputa entre a preservação do tipo de gestão política a qual 

encontra-se vinculada aos interesses dos governantes e do outro espaço de 

legitimação d processos políticos comprometidos com a gestão democrática das 
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políticas pública (BIDARRA, 2006) 

O papel dos conselhos depende, também, da representatividade e 

composição dos conselhos, do acesso a informação, do envolvimento político, não 

partidário, de seus membros em exercer o controle social sem se submeter à 

dinâmica governamental sobre a dinâmica dessa entidade, assim como, da forma de 

participação e as ações concretas geradas a partir de sua prática social. É freqüente 

o poder municipal enviar matérias de grande importância, principalmente quando 

envolve recursos, em prazos exíguos apelando para a subjetividade dos 

conselheiros aos seus jargões de que a não aprovação da matéria em pauta implica 

em penalidades para os municípios. Ainda para Gohn, 

 

Os conselhos se desenvolvem, como o próprio tema da democracia (direta, 
representativa, deliberativa, redistributiva, etc.) e os condicionantes políticos e 
econômicos que influenciam as gestões públicas (dados pela globalização 
econômica e pela reestruturação do Estado (2007, p.7).    

 

Os conselhos não substituem os grupos de pressão e sim, os 

fortalecem com isso as informações relevantes às necessidades da população 

tornou-se evidente, ganhando visibilidade também na mídia, que assume o papel de 

grupo de pressão, garantindo o envolvimento da população a execução das normas 

que conduzem e garantem direitos e mecanismos de gestão, privilegiando o 

redesenho de políticas orientadas a “universalidade, responsabilidade pública e 

gestão democrática” (BEHRING & BOSCHETTI, 2006, p.144). 

No campo das REs ocorrida no Brasil, principalmente as de caráter 

administrativo, não deram ênfase a relação Estado/sociedade, nem envolveram os 

conselheiros gestores nesse processo. O que revela fragilidade na relação 

Estado/sociedade e no discurso de atenção ao cidadão. Um desrespeito aos direitos 

sociais previstos na Constituição social, configurando-se uma contra-reforma no 

trato da questão social. Todavia, essa é uma postura corriqueira já que é a política 

neoliberal que norteia esse ciclo de reforma e possui forte adesão de intelectuais 

conceituados que contribuem para a difusão deste processo. Esses intelectuais 

contribuem para a defesa de determinadas posturas e ideologia política, as quais 
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favorecem a organização de uma nova cultura. Gramsci (1982) coloca que existem 

intelectuais denominados de “comissários” do grupo dominante para o exercício das 

funções subalternas da hegemonia social e do governo político. Assim, poder ser 

identificados pelo consenso “espontâneo” que nasce “historicamente” do prestigio (e, 

portanto, da confiança) que o grupo dominante obtém; e, pelo aparato de coerção 

estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos grupos que não “consentem”, mas 

que podem interferir e causar crises no comando e na direção, nos quais fracassa o 

consenso espontâneo. 

O governo municipal associado a um forte poder local estimula esses 

tipos de práticas de convencimento que são contrárias a livre participação da 

população e a livre escolha de que prioridades devem ser encampadas pelo governo 

local em prol do desenvolvimento humano, mas exercem forte poder de cooptação e 

de legitimação os seus projetos políticos. Há, portanto, um discurso latente de 

favorecimento da democratização co-existindo com prática clientelista. Essa cultura 

política é o reflexo de um processo de construção permanente e que os valores dos 

atores sociais recebem influencia dos acontecimentos (GOHN, 2007). 

A partir dessa perspectiva sentiu-se a necessidade de verificar se a 

experiência de reforma de Estado no Brasil se efetivou em sua totalidade, se 

provocou inovações na gestão pública municipal ou se suscitou apenas uma 

adaptação de sua estrutura organizacional frente às exigências de um processo 

perverso de revisão da capacidade governamental de localidades que não estavam 

preparadas para fazê-las, haja vista a trajetória histórica das reformas brasileiras 

quanto às descontinuidades e abandonos de ideias que poderiam transformar a 

ação estatal. 

Concluída as discussões em torno desses desafios, faz-se necessário 

tecer algumas reflexões acerca desses desafios, associando-os as dificuldades 

seqüenciais que permearam a RE promovida por FHC. Para a sistematização 

proposta, procuramos a aproximação a algumas análises acerca dessas reformas, 

tendo como parâmetro algumas fragilidades conceituais e operacionais. 

Evidenciando uma visão macro de alguns acontecimentos que demarcaram o 

fracasso de algumas experiências internacionais.  
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A esse respeito iniciamos pelas argüições de Boron apud Santos 

Júnior67,que evidencia as políticas de desregulamentação da economia associadas à 

redução do Estado que tem causado aumento da exclusão das sociedades, 

principalmente nos países latino americanos. Esse autor elaborou um balanço dos 

resultados das políticas aplicadas pelos diferentes países desse continente, destaca 

três aspectos que caracterizam o fracasso dessas reformas:  

 

a) As reformas não conseguiram promover um crescimento econômico 
estável;  

b) As reformas são conseguiram reduzir a situação de pobreza e de 
exclusão social que afetaram a América Latina como resultado tanto da 
crise do modelo de industrialização baseada na substituição de 
importações, como da crise da dívida externa;  

c) Ao invés de fortalecer as instituições democráticas, bem como sua 
legitimidade popular, as reformas implementadas produziram como efeito 
o enfraquecimento das mesmas de uma forma sem precedentes na 
história da América Latina (2001, p. 4). 

 

Outra interpretação para o fracasso da experiência de Reforma de 

Estado no Brasil é a de Rezende, que coloca o quanto se privilegiou a reforma 

administrativa, sendo essa temática investigada por vários estudiosos da gestão 

pública e das políticas sociais. A lógica dada por esse autor é de que a reforma 

administrativa é uma política pública que busca reformar as instituições. Nesse caso 

as políticas públicas são a materialização das intenções estatais de elevação da 

performance (melhor desempenho) dos sistemas administrativos. Sendo assim, 

inicia suas análises a partir da seguinte hipótese é na fase de implantação que se 

situam os principais pontos de estrangulamento, ocasionando as chamadas falhas 

seqüenciais e que existem diferentes formas, métodos e propósitos de se estudar 

essa temática: o estudo da formulação (ou do processo decisório), os estudos da 

implementação e os estudos dos impactos.  

As falhas seqüenciais decorrem das constantes descontinuidades, 

modificações ou abandonos dos objetivos que originaram as reformas, incidindo no 

desempenho da ação estatal aqui tratada como capacidade governativa. O sucesso 
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de toda e qualquer reforma não se encontra na vontade de fazê-la, depende de 

apoio político, da sociedade e de competência na sua condução. Sem dúvida, existe 

um gap temporal entre os resultados da implementação e os resultados 

pretendidos, daí a necessidade de entender as falhas seqüenciais que 

cumulativamente vem incidindo nas experiências brasileiras.  

Os problemas de performance variam conforme a característica da 

administração pública, isto é, da esfera pública de poder. Koufman68 apud Rezende 

aponta três causas centrais para a falha seqüencial, que são: os benefícios da 

manutenção do status quo; a oposição calculada à mudança e a reduzida 

capacidade de promover mudança (2004, p. 36). A implantação de uma mudança 

dessa natureza revela interesses conflituosos entre os objetivos perseguidos pela 

reforma e os objetivos da organização.   

As reformas de Estado embora tenham ocorrido em momentos distintos 

tem em comum alguns objetivos como o ajuste fiscal (instabilidade econômica) e a 

mudança institucional. Nessa ótica, 

 

Ajuste fiscal: com a implementação de mudanças de controle do aparato 
burocrático e nos seus mecanismos de funcionamento, visando à redução 
dos custos e uma elevação da eficiência. A mudança institucional: com o 
objetivo de promover alterações na estrutura de controle, no sentido de 
mudar os mecanismos formais (mudanças constitucionais, na estrutura 
formal, no sistema de carreiras, nas funções das agências administrativas) e 
informais (cultura burocrática) que afetam positivamente a performance dos 
sistemas burocráticos (REZENDE, 2004, p. 15). 

 

A combinação desses objetivos foi materializada no Programa de 

contrato de gestão do governo federal que se baseou em Programas da Inglaterra e 

dos EUA que defendiam a existência de agências descentralizadas, também 

conhecidas como Performance-bases organizativos (PBOs)69, as quais prestariam 

serviços públicos sob o controle das agências centrais. No PDRE este modelo foi 

amplamente defendido pelo MARE, em 1995. A criação de agências executivas e 

                                                 
68

 KOUFMAN, Herbert. Emerging conflicts In The doctrines of public administration The American Political 

Science Review.  v. 50, n. 4, p. 1057-1073, Dec. 1956. 
69

 Maiores detalhes ver REZENDE, Flávio da Cunha. Por que falham as reformas administrativas?Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2004. 



 

 

96 

 

de organizações sociais era o pilar das transformações da reforma administrativa, 

conforme ficou evidente no item que trata do Plano Diretor de Reforma do Aparelho 

de Estado no contexto neoliberal. Nesse ínterim, o governo federal através do 

Decreto-Lei nº. 1.738, de 1995 criou a Câmara e o Conselho de Reforma do Estado 

que desempenharia o papel consultivo, garantindo espaço de debate e produção de 

propostas de políticas. Este conselho seria composto por membros do governo e 

representantes da sociedade civil, do setor privado, universidades e ex-funcionários 

públicos federais aumentando a participação social sobre a formulação e 

implementação das propostas de mudanças do sistema administrativo (REZENDE, 

2004). 

Todavia, o MARE não controlava o orçamento público, tinha poderes 

limitados e negociava a reforma de forma separada entre os ministérios. Por outro 

lado, teve ganho considerável no enxugamento dos gastos com pessoal e na 

produção de informação especializada. Esses ganhos foram considerados positivos 

pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) num momento em que o Plano Real 

estava dando sinais de exaustão. O Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) apoiou institucionalmente os projetos do plano diretor. As agências 

administrativas cooperavam com o ajuste fiscal, mas não com as mudanças 

institucionais por considerarem um risco para a gestão das políticas públicas. Para 

as agências controladoras consideram que a performance está relacionada ao 

controle e não aos resultados, por isso, nenhuma agência de grande porte foi 

transformada em PBO. A questão é quanto à transferência de poder das agências 

reguladoras para as implementadoras. Com o fim do MARE uma das agências 

reguladoras que se fortaleceu foi o Ministério do Planejamento, orçamento e gestão, 

que abandonou as idéias de mudanças institucionais defendidas pelo PDRAE. 

O sucesso da reforma depende, também, do tipo de liderança e 

comando efetivados no interior das organizações, nas quais se encontram 

resistências que interferem no sistema de cooperação entre os atores estratégicos 

em torno dos objetivos programáticos. A transformação institucional é o ponto 

nevrálgico da reforma gerencial, principalmente no que se refere ao controle. Por 

isso, Rezende elencou três recomendações de política pública e generalizações a 
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serem consideradas, que são: 

 

As organizações que implementam reformas devem prestar atenção 
redobrada à questão da diversidade das agências e de seus problemas 
específicos de performance; devem evitar a transformação sem diagnóstico 
aprofundado; é preciso “engajar” as agências no processo de reformas, 
criando instituições de participação, como os laboratórios de reinvenção da 
reforma Clinton, nos EUA; 

As reformas devem ser dissociadas ao máximo das perdas orçamentárias ou 
da questão da extinção de organizações; as chances de sucesso na 
implementação das reformas orientadas pela performance parecem ser 
maiores quando estas políticas incorporam a participação dos atores 
estratégicos, criando incentivos para a “cooperação” das agências, 
especialmente para o difícil problema da mudança institucional; 

Atenção máxima deve ser dada à questão de como uma determinada política 
de reforma articula a tensão estrutural entre mudança institucional e ajuste 
fiscal; o ingrediente-chave para estimular a cooperação simultânea com os 
dois objetivos é associar performance com mudança institucional, mostrando 
no discurso da reforma que a raiz do problema está nas instituições, no modo 
como afetam a performance, e que a questão fiscal é apenas parte do 
problema (2004, p.116/7). 

 

Apesar de serem convincentes esses aspectos e recomendações as 

reformas em nível de governo local, precisa ser analisada de forma mais específica. 

Extrapola a perspectiva de reconstrução do Estado e de superação da crise fiscal. É 

preciso olhar a partir da capacidade governativa, de implementar políticas públicas, 

de enfrentamento a exclusão social. Portanto, não se limita ao paradigma de 

gestão, a redução de níveis hierárquicos, a arranjos institucionais e, sim, também, a 

relação Estado/sociedade, a forma com que esses princípios empresariais incidem 

nas políticas sociais, caso tenham realmente sido absolvidos. 

As políticas sociais, tratadas a partir das noções de eficiência, 

resultados e intersetorialidade, é um complicador para aqueles que não estão 

habituados a lidar com esse tipo de princípios. No caso do governo municipal as 

reformas foram realizadas sem a devida reflexão de suas consequências e se 

existia a capacidade governativa necessária a sua implantação e, sobretudo, 

acompanhamento, ao ser superado o ímpeto inicial de fazê-la e a redução desta em 

função das dificuldades que surgem no processo.  

  Sendo assim, optou-se por estudar a reforma administrativa em 

Mossoró, a qual foi elaborada com base no PDRAE. Para tal, elencou-se em 
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primeira instância, um breve panorama para alguns acontecimentos que 

influenciaram a experiência de reforma administrativa em nível local, as quais se 

encontram vinculadas a participação da família “Rosado” no cenário político 

mossoroense, a liderança político partidário e na condição de gestores públicos 

municipais.  

  Nesse sentido Mossoró é um município que exala um forte sentimento 

de defesa do que lhe pertence, fortemente difundido nos eventos culturais que 

marcam os acontecimentos históricos do município, tais como o Auto da liberdade 

(simbolizando o fim da escravidão) e Chuva de Bala no País de Mossoró 

(simbolizando a resistência ao bando de Lampião que invadiu a cidade). Outro fato 

que demarca o reforço ao sentimento de pertencimento à cidade, encontra-se nas 

ruas de Mossoró e prédios públicos que homenageiam membros da família Rosado. 

Entretanto, há necessidade de saber se a resistência e o sentimento de 

pertencimento a cidade tão difundida por esta família atingiram a reforma 

administrativa, visto que como o próprio nome faz referencia reformar é mudar, 

construir algo novo, no caso de Mossoró, em meio a uma prática administrativa 

atrelada a um sentimento pertencimento a relação que vai além do âmbito 

profissional que tem viabilizado o acesso a cargos de comando e continuidade 

destes nos quadros funcionais da PMM, numa relação de captura do bem público 

pelo privado através do poder executivo municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 

 

4 A REFORMA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DA PREFEITA ROSALBA 

CIARLINI ROSADO 

  Mossoró é o segundo maior município do Estado do Rio Grande do 

Norte (RN), com área territorial de 2.110 Km², população de 234.390 mil habitantes, 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2007. Criada pela 

Resolução de n°. 246, de 15 de março de 1852. É um município que tem além da 

extração de petróleo, a extração do sal e a produção de frutas irrigadas, assim como 

é revitalizada economicamente com eventos culturais, geralmente, vinculados a 

fatos históricos, festas juninas e lutas históricas de resistências em defesa de 

Mossoró contra invasores, por exemplo o Bando de Lampião.    

  Quanto à receita municipal, esta vai além dos tributos e transferências 

de recursos federais70. Este é um município que na condição de primeiro produtor de 

petróleo em terra do país, recebe indenização dos royalties do petróleo, o que 

aumentou o poder de investimento urbano, principalmente durante o segundo e 

terceiro governos de Rosalba Ciarlini Rosado, tornando-se um diferencial diante de 

outros municípios do RN de médio e pequeno porte71, que caracterizam as 

desigualdades municipais. No quadriênio de 2001-2004, correspondente ao terceiro 

mandato desta Prefeita, e os repasses dos royalties somaram R$ 56,3 milhões, que 

de acordo com o economista e professor da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, Carlos Escóssia, Mossoró, durante esse período, recebeu de Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) e de royalties pelo petróleo e gás, segundo 

levantamentos realizados pelo Tesouro Nacional e na Agência Nacional do Petróleo 

(ANP). Nesse quadriênio os recursos oriundos dos royalties cresceram de forma 

bastante significativa a ponto de ficar maior que os recursos do FPM no último ano 

de sua gestão, R$ 6.367.785,43 em 2001 e em 2004 24.285.160,43. A arrecadação 

dos royalties foi essencial para o desenvolvimento de programas infra-estruturais, 

porém não representou a única fonte de recurso municipal, os tributos também 
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 Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza - ISS; Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) – percentual oriundo de liberação do governo do Estado; Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 

e dos Fundos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF). O FPM, FUNDEF e ICMS totalizam cerca de 70% do total de transferência para os Municípios. 
71

 Município de pequeno porte (aquele cuja população chega a 20.000 a 50.000 habitantes), médio porte (aquele 

cuja população chega a 50.001 a 100.000 habitantes) e grande porte (aquele cuja população chega a 100.001 a 

900.000 habitantes) e metrópoles (população superior a 900.001 habitantes) PNAS, 2004. 
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tiveram destaque, principalmente no financiamento das políticas sociais, embora os 

programas sociais continuassem a ser em sua maioria, financiados pelo Governo 

Federal.  

O município tem se destacado em nível nacional através da estreita 

relação que seus representantes políticos, têm mantido com o Governo Federal 

através da vinculação partidária dos seus líderes políticos locais, representados em 

sua maioria pela família Rosado e seus correligionários, no executivo municipal. 

Lembramos que esta família tem se destacado no âmbito político, empresarial, 

comercial e intelectual a ponto de se confundir com o próprio desenvolvimento 

econômico de Mossoró. Em meio a esse cenário de articulação de interesses 

políticos ao da gestão pública municipal, é necessário entender o processo evolutivo 

da administração pública mossoroense. Sendo assim, optou-se por fazer breve 

resgate da inserção da família Rosado no executivo municipal, que teve início com o 

patriarca Jerônimo Rosado. 

 

4.1 A família “Rosado” no cenário político local 

A participação dos Rosados no cenário político do município foi 

construída a partir do envolvimento de membros dessa família em cargos públicos, 

no legislativo e executivo municipal e do RN, conforme será evidenciado no decorrer 

desta seção. Todavia, sendo objeto de estudo a gestão pública municipal 

abordamos em primeira instância a participação dessa família na Prefeitura 

Municipal, sendo que, na impossibilidade de um membro familiar se candidatar ao 

executivo, este era substituído por um correligionário, o importante era não perder o 

controle político e o sentimento de identificação com o projeto dessa família da 

maioria da população, e nem dos grandes empresários e políticos unidos por laços 

familiares e de amizade. Nos últimos 14 (quatorze) governos, 11 (onze) tiveram a 

frente do executivo municipal prefeitos membros da família Rosado, que tem 

permanecido hegemonicamente na Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM).  

Essa hegemonia é marcada, também, pelas constantes mudanças de 

partidos políticos, principalmente para partidos do qual faz parte a prefeita Rosalba 

Ciarlini, o que reforça a ideia de que houve uma apropriação dos interesses públicos 
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em prol da permanência de um feudo político, mascarado de voto de cabresto, como 

da época do coronelismo, só que com dominação carismática. A estratégia urbana 

de favoritismo e barganha política enquanto veículo de negociação e mediação entre 

as lideranças políticas, empresários e sociedade de forma geral, para exemplificar 

períodos e acontecimentos que marcaram a trajetória dos Rosados na PMM, 

elaboramos o quadro abaixo, porém o delimitamos a partir do governo de Rosalba. 

QUADRO I – PREFEITOS DE MOSSORÓ (1989/2009) 

MANDATO PREFEITO PARTIDO OBSERVAÇÃO 

1989/1992 
Rosalba Ciarlini Rosado 

(1° mandato) 

PDT, PSD e 
PFL  

Esposa do ex-deputado estadual Carlos Augusto 
Rosado. Esta eleição foi apoiada por Dix-huit 
Rosado em função de acordos políticos com 
Tarcísio Maia e José Agripino. 

1993/1996 

Jerônimo Dix-huit 
Rosado Maia 

(3° mandato/ devido sua 
morte não terminou seu 
mandato) 

PDT e PMDB 

Os laços familiares entre os irmãos falaram mais 
alto, Dix-huit que buscou um sucessor, apoiando 
Laíre Rosado, rompendo com Rosalba Ciarlini 
Rosado. O acordo seria que o prefeito governaria 
por um ano e renunciaria em função da vice sua 
sobrinha Sandra Rosado, esposa de Laíre Rosado, 
fato este ignorado logo após a eleição. Esses fatos 
provocaram a cisão familiar que dura até os dias de 
hoje. 

1996/1996 

(três meses) 

Sandra Maria da 
Escóssia Rosado 

 

PDT e 
PMDB 

Tentou se eleger para o executivo municipal 
concorrendo com Rosalba Ciarlini, mas foi 
derrotada. Enquanto isso assumiu por três meses a 
chefia do executivo municipal em virtude da morte 
do prefeito, pois era sua vice. 

1997/2000 
Rosalba Ciarlini Rosado 

(2° mandato) 
PFL e PSDB 

A sua eleição provoca a cisão entre a família 
Rosado, pelo fortalecimento da liderança do ex-
deputado Carlos Augusto seu esposo e com total 
apoio do deputado federal e cunhado Betinho 
Rosado.  

2001/2004 
Rosalba Ciarlini Rosado 

(3° mandato) 
PFL e PSDB 

Fortalecimento do seu projeto político ao senado e 
ao governo do RN.  

2005/2008 
Maria de Fátima 
Rosado Nogueira  

PFL 

Filha de Dix-Neuf Rosado, irmão o ex-prefeito 
falecido Dix-huit Rosado – 1997 – Havia tentado 
eleição concorrendo com Rosalba Ciarlini e foi 
derrotada sendo eleita em 2005; já também apoiada 
pelo grupo rosados. 

2009/2012 
Maria de Fátima 
Rosado Nogueira  

PFL Foi reeleita prefeita com o mesmo grupo político 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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O cenário político em que a família Rosado se destacou na política 

nem sempre foi harmônico no seio da família e ocorre hoje de forma desarmonizada 

e sem perspectiva de consenso entre estes familiares. Hoje, a família se encontra 

dividida em dois grupos políticos, um comandado pelo ex-deputado Carlos Augusto 

Rosado, esposo da atual Senadora e ex-prefeita Rosalba Ciarlini Rosado e o outro 

comandado pelo ex-deputado federal Laíre Rosado e sua esposa e deputada federal 

Sandra Rosado. A cisão em dois grupos políticos familiares não é tão simples de ser 

entendida, é complexo em virtude das relações geradas a partir de laços 

matrimoniais entre as famílias Ciarlini, Escóssia e Maia, cuja inserção na política 

extrapola os limites do município, o que impediu o retorno dos Rosados ao governo 

do RN. Sendo, também, motivo de cisão e de desconforto para a construção de 

alianças, pois, a política em Mossoró sempre foi alvo de disputa por políticos que 

assumiram o governo do Estado.  

  Para entender porque os adversários dos Rosados estão entre os 

membros da própria família, elaboramos um quadro contendo o agrupamento 

familiar dos Rosados, iniciado pela família Ciarlini que possui grau de parentesco 

com os Rosados a partir de relações matrimoniais72. Este laço familiar gerou um 

grupo, demarcado pelo início de novas alianças, tornou-se, também mais aberto e 

mais fortalecido por agregar os Escóssia como aliados políticos. O outro grupo 

político e adversário é composto por membros familiares entre os próprios Rosados, 

uma aliança defensora de uma poder político legitimamente “Rosado”.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
72

 Maiores detalhes ver CASCUDO, Luís da Câmara. Jerônimo Rosado: uma ação brasileira na província 

(1861/1930). MOSSORÓ: Fundação Vingt-un Rosado. Coleção Mossoroense. Série C, volume 1088, 24 de abril 

de 1999. 
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QUADRO II – AGRUPAMENTO FAMILIAR DOS ROSADOS 

FAMÍLIA FILIAÇÃO FILHOS(AS) CASAMENTO FILHOS(AS)  

 

PAI MÃE 

CIARLINE Pedro Ciarlini 

Rosalba 

Monteiro 

Ciarlini 

Clóvis Monteiro 

Ciarlini 

Maria da 

Conceição 

Escóssia 

(Conchecita) 

Rosalba Ciarlini Rosado (senadora e 
ex-prefeita) 

Ruth Alaíde Ciarlini (atual vice-
prefeita) 

ESCÓSSIA 

Augusto da 

Escóssia 

Nogueira 

Alaíde 

Escóssia 

João Newtom da 

Escóssia  

Iraci Santos da 

Escóssia 

João Newton da Escóssia Júnior  

(vereador) 

Ma. de Lourdes 

Bernadeth da 

Escóssia Rosado  

Vingt Rosado 

 
Sandra Maria da Escóssia Rosado 

(deputada federal)  

Maria da Conceição 

Escóssia 

(Conchecita) 

Clóvis Monteiro 
Ciarlini 

Rosalba Ciarlini Rosado 
Ruth Alaíde Ciarlini 

 

ROSADOS 

 

 

JERÔNIMO 

ROSADO 

 

Maria Amélia 

Henrique 

Maia
73

 

Jerônimo Rosado 

Filho 

 

 

Ilnah de Melo 
Rosado 

Jerônimo Lahyre de Mello Rosado 

pai de Laíre Rosado Filho (ex-

deputado federal e esposo de 

Sandra Rosado) 

Isaura (irmã 

de Amélia)
74

 

Jerônimo Vingt 

Rosado Maia 

 

 

 

 

Maria de  Lourdes 

Bernadeth da 

Escóssia Rosado 

 

Sandra Maria da Escóssia Rosado 

esposa de ex-deputado federal Laire 

Rosado Filho
75

   

Dix-Sept Rosado  

Adalgisa de 
Souza Rosado 

Carlos Augusto Rosado (ex-

deputado estadual e esposo de 

Rosalba Ciarlini); Carlos Alberto 

Rosado (deputado federal); Isaura 

Amélia de Souza Rosado 

(professora) 

Dix-huit Rosado 

 

 

Naide Medeiros 

Rosado 

Mário Rosado (industrial) 

Jerônimo Dix-neuf 

Rosado 

  

Maria Odete de 

Góis Rosado 

Maria de Fátima Rosado Nogueira 

(atual prefeita); Jerônimo Gustavo 

de Góis Rosado (chefe de gabinete) 

Fonte: elaborado pela autora 
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 Jerônimo Rosado Filho, casou-se com Inah de Melo Rosado que teve dois filhos;  Laurentino Rosado Maia 

(falecido com 1 ano) e Tércio Rosado Maia casado com Rita de Miranda Rosado com quem tese sete filhos. 
74

 Filhos de Isaura (irmã de Maria Amélia): Isaura Quarta  Rosado Maia (falecida com 2 meses); Jerônimo 

Quinto Rosado Maia; Isaura  Sexta Rosado Maia; Jerônima Sétima Rosado Maia; Maria Amélia Oitava Rosado 

Maia; Isauro Nono Rosado Maia; Vivência Décima Rosado Maia; Laurentina Onzième Rosado Maia; Laurentino 

Duodécimo Rosado Maia; Isaura Treizième Rosado Maia (casou-se com Lavoisier Maia com quem teve sete 

filhos); Isaura Quatorzième Rosado Maia; Jerônimo Quinzième Rosado Maia; Isaura Seize Rosado Maia; 

Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia; Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia; Jerônimo Dix-Neuf Rosado Maia; Jerônimo 

Vinth-un Rosado Maia 
75

 Desse casamento nasceram LarissaDaniela da Escóssia Rosado, Layre Rosado Neto e Vingt Rosado Neto 

todos esses com expressiva participação no legislativo (municipal e estadual)  
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O poder político desta família tem sido alvo de vários estudos, dos 

quais destacamos os trabalhos de Felipe (2001), Silva (2004), Lucas (1998), entre 

outros. Acerca das relações de poder, que no geral se dão pela apropriação do 

público em troca de favores políticos e pela identificação da família com o 

crescimento econômico do município, criando assim um poder fortalecido, também, 

pela homenagem a membros da família através da nomeação de prédios públicos, 

praças, ruas, etc. No caso de Mossoró, esse poder foi se fortalecendo à proporção 

que essa família foi se inserindo na esfera de executivo municipal e no legislativo 

(em níveis municipal, estadual e nacional). A presença dessa família no cotidiano 

municipal induz a perpetuação ou continuidade das disputas políticas, tornando-se 

uma condição banalizada a ponto de induzir as pessoas menos esclarecidas a se 

sentirem pertencentes a essa relação, optando por um grupo como algo natural, 

quando na realidade faz parte de toda uma cultura de dominação construída e 

desenvolvida a mais de um século. É, sem dúvida, uma subordinação ideológica e 

política de um determinado grupo político. Sendo assim, 

 

não se trata de apenas um poder social, mas de múltiplas expressões sociais 
de poder, a que correspondem outras tantas culturas políticas, referências 
para a legitimação do poder político e da própria sociedade. As elites locais 
são porta-vozes de uma primeira modalidade de poder social. Elas consistem 
em agrupamentos sociais que se representam como portadores da tradição 
local e do esclarecimento, razão pela qual se percebem como responsáveis 
pela condução do município e pelo seu futuro. Fruto dessa elaboração é a 
oposição entre as elites – setor social da história do município – e o povo – a 
maioria da população concebida como não esclarecida e integrante passiva 
da comunidade municipal (DANIEL, 1988, p.30). 

 

É, portanto, em meio a esse processo dinâmico e contraditório que são 

geradas as relações de poder que permeiam as práticas de administração pública 

em Mossoró. Sendo assim, é necessário entender a experiência de reforma 

administrativa comandada pela prefeita Rosalba Ciarlini, cujo desenvolvimento será 

tratado a seguir. 

 

4.2 As experiências de reforma administrativa na PMM 

Analisar as práticas administrativas de caráter “reformistas” ocorridas 
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na PMM requer um resgate de algumas iniciativas, daí o porquê do aspiamento da 

palavra “reformista”, as quais são consideradas pelo executivo municipal como 

reforma administrativa. As tentativas de reforma administrativas ocorridas na 

Prefeitura Municipal de Mossoró sob a égide da família Rosado tiveram início a partir 

da década de sessenta.   

A primeira reforma teve a finalidade de profissionalizar a 

administração pública no período em que o Sr. Raimundo Soares de Souza, então 

chefe do poder executivo, em 1963, implementou mudanças na estrutura funcional 

da PMM, mediante a Lei N°. 41/1963 - GP/PMM, de 05 de dezembro de 1963, 

regulamentando o Plano Diretor do Desenvolvimento do Município76. No ano 

seguinte, foi lançado o segundo Plano Diretor do Desenvolvimento do Município de 

Mossoró, conforme a Lei n°. 36/1964 - GP/PMM, de 15 de dezembro de 1964, em 

caráter de complementaridade, limitando-se a mudanças de nomenclaturas de 

setores, desmembramento ou reagrupamento de setores. As mudanças de maior 

impacto eram vinculadas a secretaria de administração e de finanças, na área social 

criou-se algumas diretorias, porém, sem a preocupação com o conteúdo dessas 

mudanças, requerendo apenas o desejo de mudar, sem nenhum estudo 

aprofundado que indicasse a real necessidade de reestruturar a organização pública 

municipal. Contraditoriamente, esses Planos, apesar de terem sido elaborados aos 

moldes tecnicistas, apresentam caráter inovador, indicando a possibilidade de 

pensar o planejamento da cidade através de políticas públicas nos aspectos 

econômico, social e cultural.  

O cenário político em que se desenvolveu essa iniciativa de reforma 

estava distante dos avanços ocorridos na gestão pública em nível de Governo 

Federal. Assim, enquanto o governo municipal pensava a sua estrutura 

administrativa, o Governo Federal iniciava as discussões em torno das Reformas de 

Base, reformas que requeriam mudanças mais profundas, para além da estrutura 

funcional. Era preciso mudanças culturais quanto ao papel do Estado e seu 

compromisso para com o cidadão. Embora as reformas de base não tenha se 

                                                 
76

 De acordo com os artigos 25 a 45 deste Plano, criou-se a Diretoria de Divulgação, Ensino e Cultura; a 

Diretoria do Trabalho e Assistência Social; a Diretoria Fiscal e Tributária e reestruturou a Diretoria de Saúde e 

Assistência, passando a ser denominada de Diretoria de Saúde.  
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efetivado em virtude das mudanças conjunturais provocadas pelo golpe militar em 

1964, que instalou o governo militar, serviu de referência para a elaboração do 

Decreto de Lei n°. 200/1967, que possibilita aos municípios o direito de serem 

assessorados pela Secretaria de Articulação dos Estados e Municípios (SAREM) na 

realização de reformas administrativas. Por outro lado, não há registro dessa 

parceria nos relatórios da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), significando que 

essa prefeitura recorreu a assessoria técnica privada, o que provavelmente não foi 

uma realidade única, várias outras prefeituras sequer tentaram implementar 

mudanças, preferindo adequar suas estruturas funcionais aos compromissos 

políticos assumidos durante o período de campanha política. 

Em 1969 ocorre a única derrota política, até agora, da família Rosado. 

Assume a PMM o Sr. Antônio Rodrigues de Carvalho, ex-correligionário da família 

Rosado, quando derrotou nas urnas Vingt-un77. Este foi um dos maiores abalos 

ocorrido ao poder de mando dos Rosados em Mossoró, sendo necessária nova 

estratégia do combate ao crescimento do Aluizismo no município e novamente 

reinstalar o mandonismo78 dessa família, que em resultado a forte campanha política 

de exaltação ao seu papel no desenvolvimento da cidade, assume em 1973, pela 

primeira vez a PMM o Sr. Dix-huit Rosado Maia.  

O novo prefeito iniciou à segunda reforma administrativa implantada 

ao longo dos quatro anos de governo (1973/1976), regulamentada pela Lei n°. 

07/1974 – GP/PMM79. Essa reforma ocorreu de forma simétrica à reforma do 

Governo Federal, regulamentada pelo Decreto de Lei nº. 200/67, além de refletir 

algumas estratégias adotadas no II Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico 

                                                 
77

 Maiores detalhes ver a dissertação de LUCAS, Ana Maria Bezerra. O mandonismo da família Rosado em 

Mossoró (1917-1988). Universidade Federal da Paraíba (PB). Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 

1998. 
78

 Mandonismo da família Rosado, segundo Lucas (1998) visa o domínio político-eleitoral sobre Mossoró e 

região. O poder político é conseguido em troca de favores e benefícios financiados pela máquina estatal, em 

função do prestígio que possuem junto aos governantes, seja no nível estadual ou federal, que lhes concedem 

subsídios e incentivos fiscais. Em troca financiam suas campanhas, além de concederem pequenos favores aos 

eleitores. (1998, p.22) 
79

 Em seus artigos 13 e 14 trata da descentralização das ações administrativas em Mossoró, as quais devem 

preferencialmente ocorrer: a) dentro da estrutura organizacional interna, delimitando-se, em princípio, o nível de 

direção do de execução; e b) da administração municipal para o de outros órgãos ou entidades de direito público 

ou privado, a través de convênio ou contrato.  
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e Social do governo Geisel (1975/1979)80. 

A segunda reforma administrativa propõe outra organização da 

máquina pública que até então era constituída por diretorias. A elaboração dessa 

nova configuração teve apoio técnico da SUDENE e do Serviço Federal de 

Habitação e Urbanização – (SERFHAU). Essa parceria fortaleceu o relacionamento 

do município com o Governo Federal e o enquadramento aos programas financeiros 

federal, regional e estadual, resultando desse trabalho os seguintes documentos: 

Plano Diretor de Organização do Espaço Urbano, Cadastro Técnico e Reforma 

Administrativa, subdividida em partes distintas. Sendo a primeira etapa o diagnóstico 

do setor institucional, identificando as condições político e administrativo da máquina 

pública.  

Podemos perceber que esta reforma foi mais profunda, e no caso da 

organização administrativa, baseava-se na teoria burocrática e na teoria clássica da 

administração, privilegiando: a racionalização de atividades específicas; a 

especificação dos cargos, poderes e responsabilidades de cada um dos 

encarregados pela execução; a predeterminação das normas de execução de cada 

atividade de modo que obedecesse aos métodos “mais recomendáveis” de trabalho; 

o estabelecimento de única linha de autoridade direta; o eficiente mecanismo de 

controle do cumprimento das normas de execução, qualidade de serviços, custo e 

resultados; e a elaboração de normas e métodos de trabalho e de sua progressiva 

interação das diretrizes, objetivos e interesses gerais da administração municipal 

(PMM - Plano Diretor de Organização do Espaço Urbano, Cadastro Técnico e 

Reforma Administrativa, 1973). 

Os cuidados em elaborar uma reforma com base num diagnóstico não 

garantiu a inovação de sua estrutura organizacional, ocasionou um engessamento 

da estrutura organizacional da PMM, não se constituindo uma inovação, e sim uma 

adequação a uma lógica desenvolvimentista, de concentração de poder e de 

atrelamento das políticas públicas municipais aos programas do Governo Federal. 

Essa perspectiva fortaleceu os laços de dependência política e de recursos 

                                                 
80

 Maiores detalhes ver SANDRONI, Paulo. Dicionário de economia do século XXI. São Paulo: Editora 

Record, 2007.  
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financeiros. O que considero inovador foi o processo de acompanhamento ao 

desenvolvimento do seu modo operacional, visto que o plano continha o 

detalhamento necessário dos procedimentos a ser adotado pelos servidores, o que 

possibilitava o acompanhamento das atividades em função dos objetivos propostos. 

O controle era a característica principal para a garantia da obediência as normas e 

regras estabelecidas. O poder hierárquico era exercido através de secretarias cujos 

gestores eram pessoas de confiança do prefeito e os servidores eram admitidos sem 

concurso público.    

As experiências até então apresentadas contém a influência weberiana 

na orientação das ações municipais, dada à ênfase as normas e regulamentos, 

explicitando através de atos as responsabilidades de cada membro da organização 

e das formas de interação entre eles, fazendo com que os serviços burocráticos 

sejam necessariamente simples e rotineiros (OLIVEIRA, 1999, p.42). A adoção da 

teoria burocrática na organização pública instigou “a busca pela eficiência, a 

eliminação de considerações pessoais e preconceituais em assuntos formais” (idem, 

1999, p.43). Nesse contexto, evidenciam-se as relações de dominação81 e 

consequentemente a natureza da legitimidade, já que esta interfere no processo de 

obediência, seja esta pelos vínculos políticos partidários ou pela relação informal. 

Tais conjecturas, é fruto do tipo de inserção dos trabalhadores ao serviço público, 

ainda era prática comum, o convite ao emprego se dava a partir de laços pessoais e 

comprometimentos políticos. Os laços pessoais de família ou de associação íntima 

são, de acordo com Senetti,  

 

um vínculo de uma multidão, de um povo, de uma sociedade organizada mais do que 
vínculo de família ou de amizade. [...], um líder político que busca o poder obtém 
“credibilidade” ou “legitimidade” pelo tipo de homem que é não pelas ações ou 
programas que defende (SENETTI,1988, p.16-7). 

 

                                                 
81

 A vigência de sua legitimação pode ser primordialmente: de caráter racional: baseada na crença na 

legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão 

nomeadas para exercer a dominação (dominação legal), ou de caráter tradicional: baseada na crença cotidiana na 

santidade das tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, 

representam a autoridade (dominação tradicional) ou por fim, de caráter carismático: baseada na veneração 

extra-cotidiana da santidade, do poder heróico ou do caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por estas 

reveladas ou criadas (dominação carismática) (WEBER, 2004, p.141). 
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  A visão de Senetti (1988) sobre os laços pessoais e familiares 

traduzem com propriedade a busca pelo poder através da credibilidade ou pela 

legitimação, dois elementos bastante utilizados pelo prefeito enquanto chefe do 

executivo municipal, que tem, em tese, em suas mãos um ente federativo autônomo, 

não requerendo a submissão às autoridades estadual ou federal. No exercício de 

suas atribuições à frente do executivo municipal tem a capacidade de gerenciar bens 

públicos e serviços de interesse local em sua circunscrição territorial. Nesse 

contexto, a Lei Orgânica do Município (LOM) tem a incumbência de nortear e 

normatizar os vários papéis a serem exercidos pelo prefeito. Costa (2006) destaca 

que a LOM é um instrumento legal de condução das ações a serem realizadas pelo 

prefeito, sejam as funções de governo e as funções administrativas, dentre estas a 

guarda e aplicação da receita municipal, execução de obras e serviços, entre outras, 

conforme veremos a seguir: 

 

As de funções de governo são: (1) funções políticas são: representação do 
município; comparecimento e informações à Câmara Municipal; convocação 
extraordinária desta. As (2) funções legislativas podem ser: apresentação 
de projeto de lei; sanção, promulgação e veto das leis; elaboração do 
orçamento. As (3) funções executivas vêm a ser: execução de leis e de 
outras normas; expedição de decretos e atos administrativos; prestação de 
contas e relatório da administração e planejamento da administração local.  

As funções administrativas são: administração do patrimônio municipal; 
execução do orçamento; abertura de crédito; arrecadação guarda e aplicação 
da receita municipal; execução de obras e serviços; decretação de 
desapropriação e imposição de penalidades administrativas; execução da 
dívida ativa; organização e direção o funcionalismo; despacho de expediente; 
publicação dos atos administrativos; expedição e certidões; execução de 
atribuições delegadas e requisição de força policial (COSTA, 2006, p.148). 

 

  A distinção entre a função política e administrativa se constitui um 

elemento essencial ao processo de construção da reforma administrativa. Nesse 

caso uma estrutura engessada e volumosa impede que o prefeito exerça, 

principalmente, as funções políticas. Por outro lado, os prejuízos também são 

identificados no exercício das funções administrativas, visto que não é fácil 

comandar, ajustar órgãos, eliminar desperdícios, entre outras demandas postas no 

cotidiano institucional. Para Faria, a função administrativa é, 
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A atividade interdependente de comandar, coordenar e controlar, 
funcionalizando o organismo para levá-lo aos seus desígnios, ajustando seus 
órgãos, eliminando ou contornando os obstáculos, e verificando, 
constantemente, se os resultados obtidos correspondem aos objetivos 
pretendidos, aos dispêndios autorizados e aos riscos suportáveis (1982, 
p.52). 

 

  As funções ora elencadas requerem do prefeito conhecimento e tempo 

para exercê-las, muito embora existam pessoas em cargos de confiança, os 

chamados cargos comissionados, para auxiliá-los. A estrutura administrativa pode 

ser um facilitador ou um empecilho à sua concretude.  A distinção entre as funções 

de governo e as administrativas são uma das justificativas para a efetivação das 

reformas, visto que, o número excessivo de secretarias sobrecarrega o gestor 

municipal, prejudicando a sua disponibilidade para desenvolver papel político que 

extrapola os limites institucionais. Este foi um dos motivos que impulsionaram a 

prefeita Rosalba Ciarlini a implementar a terceira reforma administrativa para o 

quadriênio 2001/2004, cuja maior garantia foi assegurada por esta,  ao ser eleita 

para o seu terceiro mandato. Todavia, a análise desta reforma só pode ser 

entendida dentro de um contexto político institucional em que foi planejado e 

implementada. Sendo assim, elaboramos uma breve exposição dos principais 

acontecimentos que impulsionaram as medidas cabíveis a sua formulação e 

aprovação na Câmara de Vereadores de Mossoró. 

 

4.3 Os governos de Rosalba Ciarlini Rosado 

 Com o objetivo de discorrer sobre o processo de governança da 

prefeita Rosalba Ciarlini, em Mossoró, faz-se necessário entender que esta prefeita 

tem a seu favor a oportunidade de ter estado à frente do executivo municipal por três 

vezes, assim como o ex-prefeito Dix-huit Rosado, a diferença é que no caso da 

prefeita, esta teve dois mandatos consecutivos, diferentemente de Dix-huit, que 

foram mandatos intercalados.  

Os governos da prefeita Rosalba Ciarlini Rosado ocorreram nos 

quadriênios 1989/1992; 1997/2000 e 2001/2004. Em 1988 foi eleita para seu 
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primeiro mandato82, juntamente com o vice-prefeito Luiz Colombo Pinto, com 37.307 

votos, para o período de 1989 a 1992. A coligação PFL/PDS ficou conhecida como 

“a força do povo”. O slogan de sua campanha era “Rosalba: de corpo e alma” e a 

candidata era identificada como a “Rosa”83. Nesse governo, ocorreu a redefinição da 

estrutura funcional da prefeitura, porém, não foi propriamente uma reforma. Em seu 

primeiro mandato, se deparou com uma conjuntura política complexa local, diante 

dos conflitos entre grupos políticos, ao mesmo tempo em que recebeu da gestão 

anterior uma estrutura inchada, imensa, com muitos secretários, o que dificultava o 

exercício das funções políticas, assim como estava presa a compromissos políticos 

daqueles que apoiaram a sua candidatura. A esse respeito, Fonseca (1995), afirma 

que em seu primeiro mandato, a prefeita Rosalba Ciarlini teve um governo marcado 

pelo clientelismo, principalmente no exercício da política de assistência social e do 

forte personalismo a eles imprimido, fortalecendo o processo de legitimação do 

poder e consentimento, já que se iniciava a defesa da prática de modernização 

administrativa. 

Em 1993, assume o exercício do Poder Executivo de Mossoró, pela 

terceira vez, Dix-huit Rosado e sua vice Sandra Maria da Escóssia Rosado 

(1993/1996). Nesse governo privilegiou-se a estrutura funcional da PMM, ampliando 

o número de secretarias, criando regiões administrativas, fundações e outros 

setores, totalizando 17 Unidades de comando84. O resultado foi uma estrutura 

administrativa inchada, onerosa aos cofres públicos, incompatível com a Reforma de 

Estado decretada por FHC (1995), cuja dimensão questionava a capacidade 

governativa nas três esferas de governo e o crescimento desordenado da máquina 

estatal. Além do que a prefeita ampliou o número de Conselhos gestores na área 

das políticas sociais, privilegiando as áreas: saúde, educação e assistência social. 

                                                 
82

 Na convenção que a indicou candidata, ocorrida no Cine Pax, compareceu o cantor João Paulo Júnior, autor da 

música “A Rosa cor de Rosa”, uma referência ao nome de Rosalba (COLIN, 2004, p.87). 
83

 A candidata Rosalba Ciarlini concorreu com Laíre Rosado do PMDB; prof. Chagas Silva do PT e Prof. João 

Batista Xavier do PCB. 
84

 Gabinete da prefeita; Secretaria Municipal de Planejamento; Secretaria Municipal de Administração; 

Secretaria Municipal de Finanças; Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de 

Urbanismos e Obras; Secretaria Municipal de Educação e Desporto; Secretaria Municipal de ação Comunitária e 

social; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos; Secretaria Municipal de Comunicação Social; Secretaria Municipal Especial de 

Desenvolvimento; Região Administrativa Sul, Região Administrativa Norte, Fundação Municipal de Cultura e a 

Fundação Municipal de Apoio à Geração de Emprego e Renda. 
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Antes do término de seu mandato, por motivo de falecimento do prefeito, assume a 

prefeitura municipal a vice Sandra Maria da Escóssia Rosado, por três meses.  

Em 1996, a prefeita Rosalba Ciarlini se elege pela segunda vez, para a 

PMM, tendo, como vice-prefeito Antônio Capistrano, com 57.407 votos, para o 

período de 1997/2000, pela coligação PPS, PFL e PSDB85. Ao tomar posse, a 

prefeita recebeu uma máquina pública inchada, o que dificultava o processo de 

gerenciamento das políticas sociais e situações administrativas em geral. O 

descontentamento com essa administração encontra-se evidente, também, no 

descaso com a elaboração do Plano Diretor Municipal, apesar da Federação das 

Indústrias do RN entregar oficialmente um Estudo de Oportunidades Econômicas 

para Mossoró e dados para elaboração do referido plano. 

Em 1997 a prefeita já dava início da necessidade de modernização, 

segundo a Lei nº. 1.153/97 - GP/PMM, de 22 de dezembro de 1997, na qual prevê 

em suas diretrizes setoriais referentes a administração e planejamento: desenvolver 

programas de capacitação e treinamento voltados para a qualificação do servidor 

público municipal; implementar o uso da informática como instrumento de melhoria 

da qualidade e da produtividade dos serviços públicos; promover a modernização 

das estruturas e procedimentos administrativos; desenvolver estudos para 

diagnosticar os problemas locais e promover a melhoria dos serviços e o bem-estar 

da população;  modernizar o sistema de administração tributária do municípios. 

O detalhamento dessas diretrizes setoriais não foram prioridades nos 

Orçamentos Geral do Município de Mossoró. No caso do exercício de 2001, a Lei nº. 

1.427/2000 – GP/PMM86, em seu artigo 1º, prevê a modernização da administração 

municipal, com vistas à eliminação de desperdícios e a melhoria na prestação de 

serviços à população. A Lei nº. 1.517/2001 – GP/PMM87, no parágrafo primeiro do 

artigo 1º, o estabelecimento das diretrizes orçamentárias do município para o ano 

2002 estão de acordo com o artigo nº. 4º da Lei Complementar nº. 101, que visa: o 

                                                 
85

 Concorreu com Sandra Maria da Escóssia Rosado, pela coligação PMDB, PL E PSB, COM 26. 118 VOTOS 

(TRE - RN).  
86

 Lei nº. 1.427/2000 GP/PMM, de 21 de junho de 2000, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do 

Orçamento Geral do Município de Mossoró para o exercício de 2001. 
87

 Lei 1.517, GP/PMM, de 13 de julho de 2001, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do Orçamento 

Geral do Município de Mossoró para o exercício de 2002. 
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equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e forma de limitação do empenho; 

normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos; demais condições e exigências para 

transferências de recursos a entidades públicas e privadas. No caso das prioridades 

quanto a modernização administrativa a partir dessas diretrizes permaneceram a 

com a mesma perspectiva a eliminação de desperdício; promover estudos e 

implementar medidas com vistas a modernizar a estrutura administrativa do 

municípios; e melhoria na prestação de serviços à população.    

Ainda em seu segundo mandato, a prefeita instituiu através da Lei n°. 

1.579/97, de 01 de agosto de 1997, a Comissão Especial de Modernização 

Administrativa com o objetivo de formular a proposta de RA. Esta Comissão, 

entretanto, não teve grande atuação e não apresentou resultados. Nesse ínterim, a 

prefeita, seu esposo Carlos Augusto Rosado, Isaura Amélia Rosado (cunhada) e Sr. 

Obery Júnior (secretário de planejamento desta gestão) passaram a fazer visita ao 

município de Fortaleza, que estava em processo de implantação de sua reforma 

administrativa, visando a obtenção de dados para ser agregado a experiência de 

Mossoró.  

  Apesar dessa visita, os trabalhos de sistematização da reforma não 

avançaram, ficaram parados até o final do ano 2000, quando a prefeita, atribuiu ao 

Sr. Obery Rodrigues a incumbência de formular um projeto de lei juntamente com a 

assessoria do consultor Sr. Gileno Marcelino. A concretude desta ação só foi 

concluída 20 dias antes do término do seu segundo mandato. Porém, o motivo para 

a rapidez com que se desenrolou a construção da reforma foi a confirmação da 

continuidade de sua gestão através da recondução ao executivo municipal. A 

garantia de encaminhamento e de aprovação junto a Câmara Municipal de 

Vereadores de Mossoró não ocorre de forma harmoniosa, apesar da prefeita88 ter 

demonstrado forte liderança política entre os vereadores em sua recente campanha 

política.  

  Os vereadores da base aliada não foram consultados quanto ao 

                                                 
88

 Em 2000, a prefeita recebeu Diploma de Destaque em Gestão Pública Municipal, no dia 03 de dezembro do 

ano em curso, tendo recebido esse mesmo título, também em 2003, no Salão Nobre do Santiago Marriott Hotel, 

em Santiago, na capital do Chile, durante a gestão do presidente Ricardo Lagos. 
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conteúdo da reforma regulamentada pela Lei Complementar nº. 001/2000 – 

GP/PMM, que entre suas mudanças encontrava-se a redução do número de cargos 

comissionados, a priori negociados entre os vereadores da base do governo 

municipal. Nesse percurso, a referida Lei foi submetida à aprovação que, sob 

protestos por parte da oposição ao governo Rosalba e descontentamentos de 

correligionários aprovaram-na sem nenhuma modificação. Esse cenário 

desarmonioso e contraditório em que transcorreu a aprovação desta Lei 

demonstraram o quanto o grupo político denominado “rosalbismo”, liderado pela 

prefeita e seu esposo, o ex-deputado estadual Carlos Augusto Rosado, é forte. Por 

outro lado os vereadores vinculados ao grupo familiar liderado por Laíre e Sandra 

Rosado, fizeram severas críticas a reforma utilizando o jornal O Mossoroense, como 

veículo de publicização do quanto era um autoritarismo e a forma com que 

transcorreu a sua elaboração e aprovação.     

  Compreende-se que, entre esse conflito político e familiar a imprensa, 

principalmente a escrita se tornou um instrumento de convencimento ora para a 

aprovação, ora para a sua rejeição. A imprensa escrita, apesar de ser esse 

instrumento de veiculação de informações a partir da visão desses grupos 

opositores, ainda não assimilou as nomenclaturas adotadas na reforma, quando 

fazem referência ao secretariado ou aos gerentes, os equiparam a secretários. O 

desconhecimento do seu conteúdo, também encontra-se presente entre os 

servidores públicos, independente de estar assumindo cargo comissionado ou não. 

Portanto, na ânsia de iniciar o terceiro governo, a prefeita não investiu na 

socialização das diretrizes e tendências teóricas que a balizou, o que ocasionou o 

desconhecimento entre os servidores, atores que sem dúvida precisam ter clareza 

do que realmente representou essa reforma. Embora as mudanças conceituais que 

a balizaram sejam importantes, existe outra condição imprescindível, que são os 

aspectos operacionais em termos de gestão.  

  Estas foram algumas condicionalidades que impulsionaram a análise 

da reforma, a qual sentiu-se necessidade de analisar a Lei Complementar nº 

001/2000 – GP/PMM, objetivando apreender as tendências teóricas que a balizaram 

e as mudanças desencadeadas a partir de sua implantação. Para a análise 
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pretendida, a lógica abordada extrapola o aspecto normatizador, para percebê-la a 

partir do olhar dos atores institucionais e atores sociais, na perspectiva de apreendê-

la político-administrativamente. Para essa análise, optamos por dividi-la em dois 

momentos, o primeiro refere-se a análise da lei, a regulamentação da reforma, ou 

seja, a sua institucionalização. Num segundo momento, analisaremos a reforma sob 

a perspectiva do que foi possível implantar e como os atores institucionais e os 

atores sociais vêem esse processo. A partir dessa análise é possível a apreensão 

das tendências teóricas e sua vinculação com a reforma de Estado, além do 

entendimento de como se deu a relação Estado/sociedade.   

  Iniciando a primeira perspectiva de análise abordaremos a reforma 

regulamentada, numa tentativa de apreender as mudanças da estrutura funcional, 

operacionais e conceituais presentes na Lei, postas em prática a partir de 01 de 

janeiro de 2001.   

 

4.1 Lei Complementar nº. 001/2000 - GP/PMM 

A modernização da máquina pública, com base em princípios 

gerenciais tem privilegiado os princípios da eficiência, busca por resultados, 

melhoria no atendimento ao cidadão, desburocratização, enxugamento da máquina 

pública, enfim, princípios que estavam vinculados ao modo operacional da ação 

governamental local. Em resultado desse processo, a reforma desejada e 

regulamentada pela prefeita, tem buscado a efetivação de um projeto de gestão 

pública que vise à modernização e inovação, privilegiando dois aspectos centrais o 

cidadão e a responsabilidade social de seus agentes, enquanto finalidades para 

a administração pública municipal. Em seu artigo 3º, encontra-se expresso duas 

finalidades que são: 

 

O bem estar do cidadão e a ampliação do conceito de cidadania, a 
preservação dos valores históricos e culturais da cidade, o 
fortalecimento da sua economia e a proteção do meio ambiente; 

Ampliar a objetividade das ações realizadas pelo governo municipal e a 
responsabilidade social de seus agentes, observando os princípios 
administrativos e a cortesia do seu corpo técnico e administrativo (Lei 
Complementar nº. 001/2000 - GP/PMM, p. 2). 
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As finalidades expressas a priori apresentam múltiplas possibilidades 

de ação governamental em suprir as lacunas existentes entre os objetivos 

institucionais e o atendimento às demandas sociais. Como foi uma reforma sem um 

tempo necessário à sua maturação, ocorreu o inverso do procedimento adotado 

para sua efetivação. As dificuldades foram emergindo no cotidiano, sem que 

existisse um projeto prévio de identificação dessas e, consequentemente, as 

estratégias de resolutividade. As coisas foram acontecendo e foram sendo 

superadas no dia a dia. Entretanto, nem tudo foi resolvido, algumas dificuldades 

foram muitas vezes ignoradas ou deixadas para depois, sem, contudo, existir a 

preocupação de retomar e solucionar os pontos de estrangulamento. As mudanças 

na estrutura administrativa ocorreram de forma impositiva, as quais consideram ter 

sido a fase inicial e a de maior impacto, isto é, inquestionável. Porém, quando se 

requereu mudança de atitudes e hábitos historicamente instituídos, foi que ocorreu o 

choque de interesses e entendimentos acerca do como tratar a coisa pública.  

A Lei enquanto instrumento norteador das mudanças que geraram a 

extinção de algumas secretarias e a criação de gerências executivas considerou ter 

sido o seu ponto forte, por adotar o agrupamento de temáticas para definir que 

gerências seriam criadas e a que secretarias estas ficariam subordinadas. O novo 

arranjo institucional em todas as instâncias hierárquicas, assim como nas 

competências dos órgãos da administração direta (nas áreas de planejamento e 

gestão financeira; administração e recursos humanos; tributação; cidadania; 

desenvolvimento territorial e meio ambiente) e da administração indireta (nas áreas 

culturais e de apoio a geração de emprego e renda) se apresentam como 

satisfatórias, entretanto o que complica são os desmembramentos, ou seja, que 

setores integram a estrutura organizacional interna a cada gerência. Essa 

organização atende a divisão da estrutura funcional em que existe a distinção entre 

os níveis institucionais (alta direção), intermediário (gerências) e operacional 

(execução dos programas, projetos e atividades). 

A imprecisão só foi identificada posteriormente, pois a estrutura 

organizacional adotada preenchia os objetivos iniciais, cuja estrutura ficou assim 
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instituída: Gabinete do Prefeito; Órgãos de assessoramento técnico-instrumental89; 

Órgãos programáticos, cuja atuação implica na melhoria de vida do cidadão90; 

Órgãos Colegiados, atualmente com 21 Conselhos91, sendo que, na lei, apenas treze 

são discriminados, mas que na atualidade encontram-se agrupados, pelo menos é 

para ser na da Casa dos Conselhos; Órgãos da Administração indireta, Fundações e 

Sociedades de Economia Mista.  A criação do Conselho de Coordenação Político 

Administrativa não se consumou ocasionando prejuízos para o acompanhamento do 

processo evolutivo da reforma, fato este que no decorrer desta seção ficará 

comprovado, assim como nas falas dos atores institucionais a serem trabalhadas na 

próxima seção. 

  De acordo com o artigo 5º, incisos II e III respectivamente, as 

secretarias foram organizadas por áreas de atividade destinadas à definição de 

políticas públicas municipais, ao planejamento, comando, coordenação, orientação 

normativa, fiscalização e controle da ação municipal. Assim, a gestão das 

secretarias e gerências foram sistematizadas a partir de cinco níveis de atuação que 

definiram a estrutura organizacional, segundo o art. 12, que são: 

 

De direção superior geral, exercido pelo Secretário Municipal, com 
funções de liderança, articulação e representação institucional em sua área 
de atuação, interna e externamente ao âmbito da administração municipal; 

De direção superior executiva, exercido pelo Gerente Executivo, com 
funções de liderança, gerenciamento executivo e representação institucional 
de setor específico; 

De direção intermediária executiva, correspondente a funções de 

                                                 
89

 Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão Financeira (Gerência Executiva de Gestão Financeira); 

Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos; Secretaria Municipal de Tributação. 
90

 Secretaria Municipal de Cidadania (Gerência Executiva da Educação e do Desporto; Gerência Executiva da 

Saúde; Gerência Executiva de Desenvolvimento Social); Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

(Gerência Executiva da Indústria Comércio e Turismo; Gerência Executiva de Recursos Hídricos); Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (Gerência Executiva do Urbanismo e Meio 

Ambiente; Gerência Executiva da Infra-Estrutura); Gerência Executiva de Serviços Públicos - Região 

Administrativa Sul e Região Administrativa Norte que se tornaram Gerências adjuntas. 
91

 Conselho de Coordenação Político Administrativa; Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Integrado e Sustentável; Conselho Municipal de Alimentação Escolar Conselho Municipal de Assistência Social; 

Conselho Municipal de Educação; Conselho Municipal de Cultura; Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente; Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência; Conselho Municipal de Saúde; 

Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal dos Direitos Humanos; Conselho Municipal 

do Trabalho; Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF; Conselho Municipal de 

Turismo; Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Mossoró; Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente; Conselho Municipal de Entorpecentes. 
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coordenação e controle de programas e projetos; 

De ação instrumental, representado por unidades responsáveis pelas 
atividades de gestão financeira e de administração geral, funcionando sob a 
orientação técnica da secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Financeira e da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; 

De execução programática, representados por unidade encarregadas das 
funções inerentes à Secretaria ou Gerência, realizada através de projetos ou 
missões de caráter permanente (LEI COMPLEMENTAR, Nº 01/2000-
GP/PMM, art. 12. P.5). 

 

  A lei estruturou a organização hierárquica da PMM, reduziu o número 

de secretarias, porém, após a sua implantação detectou-se algumas lacunas que 

fragilizaram o processo que foram os equívocos ocorridos no ato da transformação 

de funções em cargos, numa tentativa de adaptar a estrutura verticalizada da 

hierarquia em uma estrutura matricial que articula a horizontalidade e a verticalidade 

da estrutura, dado a sua característica de se tornar híbrida, associando a estrutura 

funcional e a estrutura por projetos. No caso da Secretaria Municipal de Cidadania92, 

apenas a Gerência Executiva de Desenvolvimento Social tem as características 

necessárias a sua implantação, ao contrário das demais Gerências, a de educação e 

de saúde, que atuam como sistemas.   

  Esses equívocos são decorrentes da ausência de entendimento quanto 

a distinção entre cargo e função. Nesse sentido, que de acordo com Faria, o cargo é 

o componente necessário à função, sendo este “uma posição definida na via 

hierárquica de uma estrutura, configurada por um conjunto de atribuições, 

responsabilidades e direitos” (1982, p. 40-41). E a função “é o elemento fundamental 

por meio do qual ela concretiza seu objeto, realizando o embasamento para a 

produção de uma utilidade ou serviço, através de órgãos necessários e coordenando 

o seu funcionamento” (idem, p.40). As funções podem ser classificadas em três 

tipos93: primária, secundária e terciária. Portanto, a função transmite a ideia de ação 

                                                 
92

 De acordo com a Lei Complementar nº. 002/2002 - GP/PMM, a Secretaria Municipal de Cidadania, que antes 

tinha três gerências, ficou assim, instituída: Gerência Executiva de Educação e Desporto; Gerência Executiva de 

Saúde; Gerência Executiva de Desenvolvimento Social e Gerência Executiva da Juventude, Esporte e Lazer e a 

Fundação Municipal de Cultura. 
93

 Função primária: são essenciais à vida e ao desenvolvimento do organismo não podendo ser eliminadas sem 

graves prejuízos. Elas existem e justificam os órgãos, assim como determinam a orientação que deve ser dada ao 

trabalho de organização, e constituem o conteúdo dos cargos que definem a hierarquia e dinamizam a estrutura. 

Funções secundárias: são aquelas acessórias, que cooperam, [...] Constituem as atividades de apoio que 

sustentam as essenciais, formando a base da dinâmica administrativa e operacional. Funções terciárias: 
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e de dinâmica e impondo assim a existência de um componente ou uma base 

estrutural que sirva de suporte para o desenvolvimento da ação. A função e a 

atribuição são o conteúdo do cargo. Em decorrência desta falta de clareza a 

estrutura funcional contida na Lei complementar, de que trata este item, contém 

apenas as funções de comando de primeiro e segundo escalão, muito mais para 

justificar as mudanças que causariam maior impacto, entretanto, deixou de 

privilegiar as estruturas internas das Gerências, portanto, o que se tem são o 

mapeamento das gratificações e os cargos comissionados, além de evidenciar a 

hierarquia e o esclarecimento da autoridade, conforme organograma abaixo. 

  Resta-nos saber se houve mudanças organizacionais e administrativas 

no funcionamento das secretarias e órgãos similares, bem como, nas atitudes e 

valores que norteiam às práticas dos servidores públicos e, consequentemente, a 

gestão das políticas sociais, quanto à cultura organizacional; o processo decisório e 

financeiro; o planejamento estratégico das políticas públicas; a gestão e 

intersetorialidade das ações; e na efetivação do controle social. 

As reais mudanças em função da reforma têm início com a  

diversidade de cargos comissionados ocupados por profissionais sem concurso 

público ou por profissionais de carreira, por si constituírem cargos de confiança e  

por concentrarem os secretários e gerentes, tendo por base a Emenda 

Constitucional n° 19/1998, de 04 de junho de 1998, artigo 37, inciso V, existe um 

percentual mínimo previsto em lei, e que se destinam às atribuições  de direção, 

chefia e assessoramento. O organograma simplifica a visão dos cargos de primeira 

instância, já que os gerentes executivos se encontram na mesma esfera de poder 

dos secretários, enquanto assessores diretos da prefeita. Por outro lado, em termos 

de salário, estes dependem da quantidade de cargos comissionados. Por isso, 

organizamos um quadro demonstrativo, calculado em dólares, como forma de 

facilitar a visualização de que a redução não muito expressiva para além do primeiro 

escalão.  

 

 

                                                                                                                                                         
conhecidas como sociais, são aquelas que o organismo desenvolve para manter-se ajustado à problemática 

conjuntural colaborando com a coletividade e recebendo apoio dela (FARIA, 1982, p.38-9). 
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QUADRO III - CARGOS COMISSIONADOS (2001) 

 

CARGO SIGLA QTDE SALÁRIO 
(US$) 

94
 

VALOR 
MENSAL (US$) 

Direção Geral Superior DGS 07
95

 3.040,35 21.282,87 

Direção Executiva Superior DES 13 2.763,95 35.931,45 

Direção Executiva Superior Adjunta DEA 04 2.487,56 9.950,24 

Chefia Executiva de Departamento CED 40 995,02 39.800,99 

Chefia de Setor de Departamento CSD 140 497,51 69.651,74 

Chefia de Serviço de Departamento SSD 20 414,59 8.291,87 

Execução de Serviço Especializado SE 60 276,39 16.583,74 

Execução de Serviço Técnico ST 60 193,47 11.608,62 

Execução de Serviço Profissional SP 60 27,63 1.658,37 

TOTAL (R$)                                                                          404  213.759,89 

Fonte: LEI COMPLEMENTAR, Nº 01/2000-GP/PMM, anexo II 

 

  Em termos de enxugamento da máquina administrativa, esta ocorreu 

de forma parcial, visto que houve uma redução no número de cargos comissionados 

em primeiro escalão, ou seja, entre secretários, porém, criou os cargos de gerentes 

executivos e adjuntos, assim como houve aumento o número de cargos menos 

expressivos em relação ao comando decisório. Assim, a estrutura organizacional em 

vigência nesse quadriênio (2001/2004), conforme a Lei Complementar nº. 001/2000 

– GP/PMM favoreceu a consolidação de uma estrutura linear, correspondendo a 

uma pirâmide de poder hierárquico, que quando maior for o número de gratificações, 

menores serão os seus valores.  

Por outro lado, é uma estrutura inovadora e tem base sólida para uma 

reforma administrativa, a sua fragilidade encontra-se na ausência de organograma 

mais específico sobre os setores que se encontram na linha de subordinação das 

Gerências Executivas, impedindo a visibilidade e a clareza da quantidade de cargos, 

assim, como torna visível a descontinuidade do processo de reforma ao não 

regulamentar e nem especificar os setores em sua totalidade e, consequentemente, 

as competências a estes demandadas. Em termos de salários mensais, gerou-se um 

                                                 
94

 Valor atualizado em Dólar U$ 1.809, lembrando que na época o dólar chegou a dezembro de 2001 a custar 

US$ 2,55. 
95

 São seis secretarias e um chefe de gabinete. 
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impacto na folha por mês na ordem de US$ 213.759,89 milhões, conforme veremos 

a seguir: 

GRÁFICO I – SALÁRIO MENSAL POR CATEGORIA (US$) 
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    Fonte: elaborado pela autora com base na Lei Complementar n°. 001/2000 – GP/PMM 

 

  Observa-se que os valores expressos a partir dos salários mensais de 

cargos comissionados são representativos e ficam mais ainda quando observados 

no quadriênio 2001/2004,  

GRÁFICO II – SALÁRIO MENSAL POR CATEGORIA (2001/2004) (US$) 
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       Fonte: elaborado pela autora com base na Lei Complementar n°. 001/2000 – GP/PMM 
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  A título de registro as categorias apresentadas no quadro acima não 

refletem a totalidade dos cargos comissionados, existem outros tipos de categorias 

funcionais, com menor grau de poder de mando e que são específicas a um 

determinado sistema funcional. No caso da educação, o sistema de direção é 

composto por subdivisões, chegando a um total de 10 categorias de cargos 

comissionados. Na saúde, existem sete subdivisões e, em escala menor, temos os 

cargos de funções gratificadas, que é composto por 227 cargos. Somados, chegam 

a 512 cargos. O gráfico abaixo possibilita a visualização do quanto houve uma 

proliferação de cargos secundários, dos quais denominados de segundo, terceiro e 

quarto escalões, em relação ao primeiro escalão. Sendo assim, a ideia de 

enxugamento da máquina pública ficou fragilizada frente ao aumento de cargos 

comissionados do sistema de ensino e do sistema de saúde, assim, como as 

funções gratificadas. 

GRÁFICO III – CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS 
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     Fonte: elaborado pela autora com base na Lei Complementar n°. 001/2000 – GP/PMM  

 

  Finalizando as discussões acerca dos cargos comissionados 

concluímos que houve continuidade da prática de contratação por tempo 
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determinado, sem nenhum critério de competência. Portanto, no que se refere a 

recursos humanos, a prefeitura não mudou a cultura que vem se perpetuando no 

setor público, que envolve a relação de troca e barganha política e de permanência 

de um ciclo vicioso de uso da máquina pública para a realização de projetos políticos  

individuais ou de determinado grupo político, proporcionando a permanência de 

alguns profissionais por vários mandatos, chegando a serem confundidos com 

servidores de carreira ou se projetando a cargos políticos no legislativo. 

Em meio a esse cenário de jogos de interesses pessoais e políticos que 

nortearam a estrutura funcional da PMM, priorizaremos a análise acerca da 

Secretaria Municipal de Cidadania (SMC) e as gerências a esta subordinada, tendo 

em vista compreender os impactos causados na gestão e no modo operacional das 

políticas sociais e sua relação com os Conselhos Gestores de Educação; saúde e 

assistência social. 

4.3.1.1 A Secretaria Municipal de Cidadania e as políticas sociais 

  A gestão das políticas sociais nas áreas de educação, saúde e 

desenvolvimento social em Mossoró são de responsabilidades da Secretaria 

Municipal de Cidadania (SMC) e das Gerências96 a esta subordinada. A lógica dada 

desse arranjo institucional supõe melhoria do processo decisório e financeiro; pela 

incorporação do planejamento das políticas sociais de forma transversal; pela 

efetivação do controle social, e, consequentemente, pela mudança na 

operacionalização dessas políticas frente à possibilidade de construção de novos 

conceitos e cultura organizacional.  

  Na tentativa de agregar novas atitudes e valores na gestão das 

políticas sociais, a Lei complementar nº. 001/2000 - GP/PMM agrupou-as num novo 

arranjo institucional, de forma a articular políticas antes gerenciadas por secretarias, 

na qual lidavam, de forma isolada, as demandas da sociedade e, 

consequentemente, a garantia aos direitos sociais. O novo arranjo institucional as 

agrupou em torno da temática da cidadania, a ser adaptada a uma nova lógica de 

gestão pública, pautada na lógica bressiana, difundida pelo PDRAE, a questão é, 

                                                 
96

 Gerência Executiva de Educação e do Desporto; Gerência Executiva de Saúde; Gerência Executiva de 

Desenvolvimento Social. 
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será que a reforma administrativa conseguiu ser efetivada ou se tornou mera 

adaptação de sua estrutura funcional?  

  Há indícios de que embora tenha se baseado na reforma bressiana, os 

servidores, em sua maioria, não apreenderam as diretrizes que influenciaram a 

reforma, a ponto de se tornar visível a permanência de práticas a priori 

desenvolvidas, as quais se constituem os pontos de resistência ao novo. Nesse 

ínterim, o discurso de inovação e descentralização do processo decisório se tornou 

retórico, visto que a concentração de poder nas mãos de poucos ainda é um fato 

corrente, além de inserir distinções de papéis que separam o processo de 

planejamento, como se as gerências tivessem apenas a incumbência de executar as 

políticas sociais.  

  De acordo com o art. 20, da Lei complementar nº. 001/2000 – GP/PMM 

em estudo compete a SMC: 

 

Formular diretrizes e estabelecer prioridade no que se refere às ações 
intersetoriais de sua responsabilidade que promovam a qualidade de 
vida da população do município, no âmbito da educação, cultura, 
esporte e lazer, da saúde, qualificação para o trabalho produtivo, 
habilitação e apoio a grupos específicos da população;  

Formular estratégias e estabelecer normas e padrões de 
operacionalização, avaliação e controle das ações da sua competência de 
forma articulada com as Gerências Executivas e órgãos vinculados, para 
garantir a qualidade, a interface e a ampliação das ações municipais; 

Dirigir os Sistemas de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, 
Desenvolvimento Social, Habitação e o Sistema Único de Saúde no âmbito 
municipal, bem como outros sistemas que vierem a ser desenvolvido em 
áreas que impliquem no desenvolvimento social e na ampliação da cidadania; 

Definir parâmetros avaliativos, coordenar e acompanhar a execução 
orçamentária, bem como controlar e avaliar o desenvolvimento das ações de 
cidadania no âmbito do município, com base em critérios de eficiência, 
eficácia e efetividade;  

Planejar, coordenar, controlar e manter sistemas de informações 
referentes às ações de cidadania; 

Elaborar e coordenar programas de ações integradas na sua área de 
competência;  

Criar e implementar programas e serviços nas áreas de direitos 
humanos e do consumidor, desenvolvendo canais de acesso para a 
efetivação das ações nessas áreas;  

Estimular a organização comunitária de forma a habilitar a população a 
construir e/ou resgatar os seus direitos de cidadania e conquistar melhores 
padrões de vida;  
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Articular-se, externamente, com órgãos de outras esferas de governo em 
matéria de políticas, programas e legislação de interesse comum;  

Apoiar, orientar, propor e estabelecer parcerias com a iniciativa privada, 
organizações não governamentais e outras esferas de poder com objetivo de 
melhor implementar ações nas áreas da ampliação da cidadania; e  

Atender e orientar com cordialidade a todos quantos buscam quaisquer 
informações, apoio e assistência que possa prestar no interesse do 
desenvolvimento da cidadania, cuidando com responsabilidade e zêlo, 
probidade e eficiência administrativa da imagem e dos deveres do poder 
público junto aos municípios (2000, p.10). 

 

  A inovação das competências da SMC está relacionada à própria visão 

de que as políticas sociais se constituem um bem público que não obedece à lógica 

de mercado. Sendo assim, as competências formais retratam uma suposta vontade 

política de “poder fazer” e a capacidade de imprimir às mudanças o curso 

coletivamente mais satisfatório. “Decisões políticas são a resultante líquida da 

vontade de fazer, condicionada pelo saber fazer (know how)” (ABRANCHES e et alli. 

1989 p. 23). Observa-se, portanto, que as competências ora apresentadas possuem 

caráter operacional em função do estabelecimento de prioridades, normas e padrões 

que viabilizem a formulação de políticas de cidadania, porém, o que considero fora 

de foco é a cordialidade, quando este é um elemento intrínseco à garantia da 

qualidade dos serviços prestados. 

  As ações governamentais de competência da SMC estão intimamente 

vinculadas à qualidade de vida da população; a adoção do planejamento e gestão 

estratégica, sendo que esta última, até o presente momento, não foi efetivado; 

ampliação da cidadania; incorporação de princípios empresariais vinculados a 

eficiência, eficácia e efetividade; desenvolvimento de ações intersetoriais e de 

integração entre as políticas sociais. Embora estejamos tratando das competências 

desta pasta, é interessante ressaltar que existem problemas que incidem 

diretamente no processo decisório, que é o compartilhamento de recursos 

disponíveis; o entendimento da expressão política social; a avaliação da eficácia das 

políticas sociais; a concentração do maior número de servidores e cargos 

comissionados e de funções gratificadas; e, por fim, a compreensão de cidadania 

que subsidiou a proposta de se criar um órgão específico para tratar dessa temática 

tão complexa, numa realidade em que a miserabilidade da população encontra-se 
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em ascensão.  

  Na análise do que representou a reforma administrativa em Mossoró 

enquanto inovação na gestão pública municipal tem-se a clareza de que a dimensão 

exitosa foi a dimensão legal-institucional, as demais dimensões (cultural e de 

gestão) encontram-se ainda em fase de construção, visto que a euforia originada 

durante a sua implantação foi se exaurindo, apesar dessa estrutura ainda se 

encontrar em vigência. Todavia, a Lei foi considerada um avanço frente à 

regulamentação de uma nova estrutura organizacional, muito embora não se 

detenham a que tendência teórica foi influenciada. O impacto se tornou mais 

evidente em quem tinha cargo comissionado e que se encontravam no poder 

durante os governos municipais anteriores, os quais estavam habituados a uma 

cultura conservadora de permanência do poder hierárquico, acostumados a uma 

estrutura que privilegia a setorialidade, a centralização de poder e a fragmentação 

das políticas sociais.  

  Os conflitos instaurados entre o “anterior” e o “depois” favoreceram o 

surgimento de sentimentos de aprovação e de reprovação às mudanças, embora a 

sua visibilidade não tenha sido suficiente para ser destaque ou merecer uma ação 

mais efetiva da administração. A intensidade desses conflitos político-administrativos 

foram contornados e não se tornaram foco de interesse da administração local nos 

anos subseqüentes de sua gestão. Para o governo, era possível a convivência 

pacífica dessa relação aparentemente inconciliável. As fragilidades e as iniciativas 

isoladas de acompanhamento as mudanças favoreceram o surgimento de múltiplas 

interpretações do que representou a reforma. Para uns, a reforma representou, 

apenas, uma adequação da estrutura organizacional aos interesses do governante 

de plantão, comumente realizada pelos prefeitos, ao assumir um novo mandato. 

Para outros, uma evolução no pensar a coisa pública. Há, portanto, forte indício de 

centralização de poder, ao mesmo tempo em que necessita construir no cotidiano 

institucional as novas relações sociais, de mando e de subordinação.  

  No trato da política de educação, saúde e assistência social percebe-se 

algumas diferenças quanto a sua condução no processo de garantia de direitos. As 

duas primeiras são vistas como sistemas, permitindo a integração de seus diversos 
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níveis, muito embora ainda seja organizada a partir de suas especificidades. Agora, 

a política de desenvolvimento social assume a característica de agrupamento de 

ações diversificadas e com focalização em grupos menos favorecidos, numa 

perspectiva de prioridade, ou seja, atendimento a grupos vulnerabilizados. A 

perspectiva de desenvolvimento social tem diluído a visão da assistência social 

enquanto política de direito, conforme veremos adiante, ao tratar com maior 

profundidade a gerência que coordena essa política.  

  A complexidade está no trato das especificidades das políticas sociais 

e os objetivos da reforma, bem como, a ruptura com práticas clientelistas que 

permeiam a área social na Prefeitura de Mossoró. Inicialmente, analisaremos a 

política de educação por motivo de sua gestora ter ficado a frente dessa pasta por 

mais de dez anos na condição de secretária e depois como gerente. 

 

a) Política de Educação  

Antes da reforma, essa política era gerenciada pela Secretaria de 

Educação e Cultura. O sistema de educação de Mossoró era composto pela 

Secretaria Municipal de Educação, escolas, creches, além do Conselho Municipal de 

Educação, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do FUNDEF (Fundo 

de Desenvolvimento de Ensino Fundamental) e o Conselho de Alimentação Escolar. 

Atualmente, a Gerência Executiva de Educação e Desporto (GEED) 

que coordena um novo sistema de educação, composto pelos: Departamento 

Administrativo; Departamento de Gestão Escolar e o Departamento de Ensino e 

demais unidades que compõem a política educacional no município. A legislação 

dessa política continua ampla, tendo destaque as Leis que dispõem sobre a Gestão 

Democrática do Ensino Público: que institui normas para o processo de seleção para 

cargo de diretor de escolas da Rede Municipal de Ensino; que institui o Conselho de 

Escolas nas Unidades do Sistema Municipal de Ensino e que altera a instituição do 

Conselho de Escola, além das leis especificadas de âmbito nacional, tais como a Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB). A gestão democrática do ensino municipal, de acordo 

com a Lei 1.855/2003, no art. 2°, possui os seguintes fundamentos: garantia do 

padrão de qualidade; compromisso com a proficiência de todos os alunos das 
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Unidades Escolares; participação dos seguimentos da sociedade com instâncias, 

entidades e órgãos colegiados da educação; autonomia das Unidades Escolares nas 

dimensões administrativa, pedagógica e financeira; transparência e eficiência em 

todas as etapas dos processos de gestão democrática e no uso dos recursos 

públicos e dos particulares, repassados ao atendimento das Unidades Escolares da 

Rede Municipal. 

  A aproximação com a gestão democrática que faz parte da política não 

foi incorporada pelos seus gestores. A GEED, em suas competências97, reproduz, 

especificamente, o processo operacional da política de educação com base na 

Política Nacional de Educação. A frente desta Gerência encontrava-se a professora 

Niná Ribeiro de Macedo Rebouças, que pertencia à gestão anterior na condição de 

Secretaria de Educação, permanecendo, à frente dessa pasta até 2008. Além da 

secretária, esteve à frente do conselho municipal de educação, só se desvinculando 

                                                 
97

 Art. 21 da Lei Complementar nº. 001/2000 – GP/PMM - Executar ações referentes ao sistema municipal de 

ensino, e preferentemente atuar no cuidado de crianças de 0 a três anos, na educação pré-escolar (4 a 6 anos) e na 

educação fundamental que envolve crianças de sete a quatorze anos, além de executar a política municipal de 

desporto; Compete, ainda, ao sistema municipal de educação, subsidiariamente, promover e apoiar outras 

modalidades educativas como educação especial, alfabetização de adultos, a educação não formal, o 

aperfeiçoamento profissional, o ensino à distância, e em outros níveis, além de garantir condições para o estudo e 

a pesquisa tecnológica; Subsidiar, no que tange à sua competência, e em consonância com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei n°. 9.394/96) e demais normas aplicáveis à espécie, a definição da política educacional 

do município, padrões pedagógicos quantitativos e qualitativos; Estabelecer técnicas e normas gerais, para a 

realização das atividades educacionais e desportivas, objetivando a credibilidade da escola pública, a 

democratização e universalização do ensino e garantindo a unidade e a qualidade do sistema; Estabelecer 

padrões e procedimentos de avaliação da educação municipal, em todas as suas variáveis e níveis, quantitativa e 

qualitativamente, com objetivo de melhorar a qualidade da oferta e a avaliação dos resultados da educação 

desenvolvidos no sistema municipal de ensino; Estabelecer especificações técnicas e pedagógicas para a 

aquisição de recursos materiais, didáticos e nutricionais (merenda escolar) destinados ao sistema municipal de 

ensino; Favorecer o acesso, a permanência e o êxito dos alunos ao sistema municipal de ensino, adequando-o à 

demanda e impedindo a evasão escolar; Garantir o acesso e a permanência dos alunos no sistema municipal de 

ensino, adequando-o à demanda e impedindo a evasão escolar, bem como estabelecer metas de qualidade que 

garantam o êxito desse sistema; Desenvolver programas de capacitação de pessoal técnico e docente e de apoio à 

gestão escolar; Propor, cumprir e fazer cumprir a legislação educacional; Promover o acesso da população em 

geral e das crianças e adolescentes, em especial, a equipamentos e ações culturais, esportivas e de lazer no 

município; Articular, apoiar tecnicamente e definir-se como usuário preferente do sistema de bibliotecas públicas 

do Município; Subsidiar a formulação da política do desporto, planejar, executar e avaliar eventos desportivos e 

de lazer no âmbito do município e inter-regional; Administrar a rede física do sistema municipal de educação e 

desporto; Informar a população sobre serviços educacionais; Incentivar, sob todas as formas, a participação 

comunitária na gestão do sistema municipal de ensino, criando e facilitando o fluxo de comunicação entre a 

escola e a comunidade; Apoiar técnica e administrativamente os Conselhos de Educação, de Alimentação 

Escolar, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF dentre outros, cuja responsabilidade 

implique direta ou indiretamente na temática da educação infantil; Atender e orientar com cordialidade todos 

quantos buscam quaisquer informações, apoio e assistência que possa prestar no interesse do desenvolvimento da 

cidadania, cuidando com responsabilidade, zelo, probidade e eficiência administrativa da imagem e dos deveres 

do poder público junto aos municípios. 
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quando concorreu a Câmara de Vereadores de Mossoró, tendo sido eleita 

vereadora. 

  Essa professora comandou esta política por mais de dez anos, 

portanto, anterior e posterior a reforma. Esteve presente no processo de formulação 

e implantação da reforma, porém, continuou a gerenciar essa pasta nos moldes de 

sua condição anterior de secretaria, segundo os servidores lotados nesta gerência. 

Quando indagada se poderia contribuir com esta análise, a referida professora não 

quis contribuir, mas mostrou-se contrária a descentralização que esta reestruturação 

provocou, principalmente nas unidades de ensino, frente à autonomia aferida ao 

diretor em elaborar a proposta pedagógica da escola, através da participação de 

professores, pais, alunos e comunidade em geral, não sendo necessária a 

intervenção direta da gerente. Fato este que não é fruto da reforma administrativa, 

mas da própria política de educação e leis específicas de combate a centralização 

antes existente, substituindo-a por uma nova lógica, na qual a gestão da escola foi 

fortalecida pelo Conselho de Escolas nas Unidades Escolares do Sistema Municipal 

de Educação em prol de uma gestão democrática, assim como fortalece o controle 

social exercido pelos conselhos gestores. Entretanto, lembramos que a condução 

deste processo democrático depende também da vontade política do fazer 

acontecer. 

  Em meio a esse cenário, é preciso fazer algumas considerações 

acerca do controle social, o qual é exercido pelo Conselho Municipal de Educação 

(CME), criado pela Lei municipal de n° 1.110/97, de três de março de 1997. De 

acordo com o artigo 1º, este conselho é um órgão consultivo, deliberativo e 

normativo do Sistema Municipal de Ensino, vinculado à Secretária Municipal de 

Educação e com jurisdição no Município de Mossoró. Essa legislação é de 1997, 

quando ainda existia a Secretaria de Educação, na qual a centralização do poder 

decisório era mais explícita. A composição98 desta nomeação garante a presença de 

                                                 
98

  Art. 4° - A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação será feita obedecendo-se formação: 

I - Representantes da Administração Pública Municipal: a) 02 (dois) representantes da secretária Municipal de 

educação; b) 01(um) representante da Assessoria Jurídica do Município; c) 01 (um) representante do magistério 

público municipal com atuação na educação infantil; d) 01 (um) representante do magistério público municipal 

com atuação no ensino fundamental; e) 01 (um) representante dos dirigentes de escola da Rede municipal de 

Ensino; f) 01(um) representante técnico-pedagógico da Rede Municipal de Ensino; II - Representantes da 

sociedade Civil: a) 01 (um) representante da rede filantrópica de ensino; b) 01 (um) representante do Conselho 
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servidores municipais de órgãos estratégicos, assim como garantia que o cargo de 

presidente, de acordo com o artigo art. 7º- é assegurado ao titular da pasta de 

educação do município. Essa realidade só veio a ser modificada em 2008, com a 

mudança regimental. 

A constante presença do gestor municipal da presidência do Conselho 

ocasionou limitações políticas e operacionais no exercício das funções de 

conselheiro. A duplicidade de assumir a condição de presidente e gestor público 

favorecia a aprovação, por esta entidade, apenas às matérias a ela submetidas, 

gerando dificuldades em distinguir o que competia à secretaria/gerência e o que 

competia ao conselho, deliberar. A permanência dessa realidade é fruto, também, da 

pouca politização de alguns conselheiros e ausência de maior envolvimento de 

outras instituições que representam o ensino no Município, frente à própria 

especificação no regimento das entidades que poderiam ter acesso a representação. 

Em 2006, o regimento do CME sofreu modificação através da Lei nº. 

2142/2006, que em seu art. 7º, o presidente será eleito por seus pares, em eleição 

secreta, mediante a apresentação da chapas, presidente e vice-presidente, para 

mandato de dois anos, permitida uma recondução consecutiva nos mesmos cargos, 

nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal. A revisão regimental garante o direito 

de qualquer um dos seus membros exercerem o papel de presidente, ampliando o 

comprometimento do processo de democratização necessário a esse espaço de 

participação popular.  

Entre as competências99 desse conselho, destacamos a função de 

                                                                                                                                                         
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; c) 01 (um) representante da Universidade Regional do Rio 

Grande do Norte – UERN; d) 01 (um) representante dos conselhos das Escolas da Rede Municipal de ensino; e) 

01 (um) representante do Sistema Estadual de ensino; f) 01 (um) representante da Rede Privada de ensino; g) 01 

(um) representante da Câmara municipal de Vereador. 
99

 Art. 6º - Compete ao conselho Municipal de Educação: I - Elaborar políticas e diretrizes para o Sistema 

Municipal de Ensino e medidas para o seu funcionamento. II - Acompanhar a aplicação de recursos para a 

Educação, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal. III - Autorizar o funcionamento e decidir pelo 

reconhecimento das Escolas Públicas que compõem o Sistema Municipal de Ensino deliberando, fiscalizando e 

assessorando a política educacional de Mossoró nos termos do parágrafo único do Art. 168 da Lei Orgânica do 

Município de Mossoró. IV - Aprovar o Plano Municipal de educação e suas alterações. V - Autorizar a 

organização de cursos de escolas experimentais, em estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal. VI - Fixar 

normas para inspeção e supervisão das Escolas da Rede Municipal de Ensino. VII - Dispor sobre normas para 

matrículas, transferência, capacitação, adaptação e avaliação de estudos na Rede Municipal de Ensino. VII - 

Estabelecer normas para avaliação do rendimento escolar e estudos de recuperação nas unidades escolares do 

município e de suas escolas conveniada. IX - Estabelecer critérios para formalização de convênios com as 
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elaborar políticas e diretrizes para o Sistema Municipal de Ensino e medidas para o 

seu funcionamento, o que implica em fiscalizar e assessorar a política de educação, 

ou seja, qualquer ação estatal que incida diretamente nessa política. Por outro lado, 

essa competência não foi levada em consideração quando se percebe que a 

reforma administrativa incidiu diretamente na gestão dessa reforma e a temática se 

quer foi matéria de estudo, sendo desconhecido até os dias atuais o conteúdo da lei 

que instituiu o novo modelo gerencial. Esta competência, também, estava presente 

no regimento anterior significando que o ativismo ainda é o forte desses conselhos 

em vez de pensar a política para além da fiscalização das contas públicas.   

A qualidade do ensino, a acessibilidade, seus recursos, enfim, tudo que 

se refere a esse sistema é de interesse de todos, assim como o processo de gestão. 

A fragilidade do controle social é fruto da ausência de maior participação da 

sociedade, porém essa é uma prática ainda em construção, visto que culturalmente 

são condicionados a participar quando algo lhes interessa ou afeta diretamente. 

Outrossim, essa não é uma realidade específica da educação, ocorre também na 

saúde, cuja regulamentação também vincula a presidência do CMS ao secretário ou 

gerente, conforme veremos a seguir.   

 

b) Política de saúde  

                                                                                                                                                         
escolas particulares sem fins lucrativos, possibilitando a integração e auxilio às suas atividades. X - Desenvolver 

esforços para melhorar a qualidade e elevar os índices de produtividade do ensino em relação ao custo, adotando, 

além de outras, as seguintes medidas: a) promover a publicação anual das estatísticas do ensino e dos dados 

complementares, que deverão ser utilizados na elaboração dos planos de aplicação dos recursos do ano 

subseqüente; b) estudar a composição de custos do ensino público e propor medidas adequadas para ajudá-lo a 

alcançar melhor nível de aplicabilidade; c) realizar estudos e pesquisas sobre a situação do ensino no Município 

de Mossoró; d) emitir parecer sobre assuntos de natureza pedagógica e educativa. XI - Indicar, para o Sistema 

Municipal de Ensino, as disciplinas obrigatórias e as de caráter optativo, fixando a distribuição de umas e outras, 

nos termos da legislação de ensino. XII- Acompanhar o processo de ensino no Município de Mossoró, com 

enfoque no Fundamental e na Educação Infantil, inclusive nas escolas da Rede Particular. XIII - Promover 

seminários e debates com a sociedade civil a respeito de assuntos relativos à educação e ao ensino. XIV - 

deliberar sobre alterações no currículo escolar; XV - manter intercâmbio e permanente regime de cooperação 

com os demais sistemas de educação, especialmente com o Conselho Estadual de Educação; XVI - elaborar, 

anualmente, a proposta orçamentária para a manutenção das atividades a cargo do Conselho Municipal de 

Educação; XVII - elaboração e alteração do seu Regimento Interno, a ser aprovado por decreto do Prefeito 

Municipal; XVIII - aprovar os regimentos das escolas integrantes do Sistema Municipal de Ensino; XIX- emitir 

pareceres orientando a correção de situações e procedimentos a serem adotados no processo educacional; XX- 

publicar, anualmente, relatórios de suas atividades; XXI- exercitar, no âmbito de sua jurisdição, funções 

delegadas pelo Conselho Estadual, além daquelas que lhes são inerentes e exclusivas; XXII- manifestar-se no 

âmbito de sua competência sobre questões em que esta Lei for omissa. 
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  A professora Maria das Dores Burlamaque de Lima está em cargos de 

primeiro escalão deste a década de 70. Na condição de Secretária da Ação 

Comunitária e Social, além de já ter sido Secretaria Municipal de Educação, 

portanto, é a segunda gestora que deixou de ser secretaria para ser gerente, 

embora tenha assumido, em caráter interino, a condição de Secretaria de Cidadania, 

por duas vezes. Essa professora assumiu a Gerência Executiva de Saúde (GES), 

sendo questionada por médicos que não aceitavam a presença de uma economista 

gerenciando uma pasta de conhecimento da área médica, sendo esta uma visão 

restrita da Política de Saúde, visto que a Política de saúde não se restringe ao 

exercício da medicina. Para minimizar a rejeição apresentada, criou-se um setor 

capaz de lidar diretamente com a área médica, ficando os assuntos administrativos a 

cargo da professora, sem, contudo significar um poder paralelo, pois os assuntos 

vinculados a área médica ficariam subordinados a gerente.  

A política de saúde municipal, ao longo de sua trajetória, tem evoluído 

a partir do processo de municipalização. O Plano de Gestão da Saúde municipal é 

pautado no Sistema Único de Saúde, descentralizado e com efetiva participação 

popular. Como resultado da municipalização, houve a ampliação da rede básica de 

saúde, agregando-lhe as unidades pertencentes a priori a rede estadual, 

ocasionando mudanças no seu sistema de programas e planejamento das ações de 

saúde através da sua distritalização, não significando que as unidades são 

autônomas, mas, parte do sistema de saúde. As ações dessa gerência foram de 

continuidade das ações iniciadas quando essa política era gerenciada pela 

Secretaria de Saúde. Os programas e projetos tem se mantido ao longo do tempo, 

independente de ser secretaria ou gerência.  

O comprometimento para com os procedimentos operacionais 

necessários a efetivação de um sistema descentralizado e participativo, dependia da 

potencialização dos esforços políticos e administrativos presentes nas 

competências100 inerentes a esta gerência, extrapolando as relações sociais 

                                                 
100

  Art. 22 da Lei Complementar nº. 001/2000 – GP/PMM - Propor e executar a política de saúde do Município, 

através da implantação, manutenção e ampliação do Sistema Municipal de Saúde; Desenvolver ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e 

preventivas mediante o controle e o combate de morbidades físicas, infecto-contagiosas, nutricionais e mentais; 

Executar serviços de vigilância sanitária, epidemiológica e de alimentação e nutrição; Prestar direta ou 
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decorrentes da estrutura organizacional para uma vontade pessoal em fazê-la. A 

relação com o Conselho Municipal de Saúde foi de respeito, sem que ocorresse no 

transcorrer dessa relação nenhum confronto que abalasse ou dificultasse a 

aprovação das matérias em pauta.  

O Conselho Municipal de Saúde (CMS), criado pela Lei nº 566 / 91, de 

29 de maio de 1991, tem caráter permanente e deliberativo, atuando na formulação 

de estratégias e controle da execução da Política Municipal de Saúde. A composição 

deste conselho é de 12 membros101, sendo de sua competência102 a formulação e 

                                                                                                                                                         
indiretamente serviços médicos e ambulatoriais de prevenção e de emergência; Executar um amplo programa de 

vigilância sanitária capaz de eliminar, diminuir e prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da população e circulação de bens, e de prestação de serviços de interesse da 

saúde; Articular, normatizar, acompanhar, controlar, orientar, programas de vigilância epidemiológica, doenças e 

agravos da saúde, assistência à saúde do trabalhador, planejamento familiar, prevenção de câncer, atendimento e 

controle a grupos de risco, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, combate ao uso de drogas, 

álcool e tabaco, problemas prevalentes de saúde, doenças endêmicas; Informatizar o atendimento de saúde do 

município, implantar banco de dados e sistemas de controle, com o objetivo de facilitar o acesso do usuário ao 

serviço público e propiciar informações para estudos, pesquisa e avaliação quantitativa e qualitativa da demanda 

do atendimento médico e das tipologias; avaliar o impacto das ações de saúde nas condições de vida da 

população; Conveniar ou contratar os prestadores de serviços ambulatórios e hospitalares em caráter 

complementar à rede pública e auditar os serviços prestados; Administrar a oferta de serviços ambulatoriais de 

auto-custo e procedimentos hospitalares de alta complexidade e auditar os serviços prestados; Facilitar, preparar 

e promover o acesso público às informações de saúde; Implantar, apoiar tecnicamente e ampliar Serviços 

especializados de atenção a grupos da população que por suas especificidades necessitam de atenção especial 

como: crianças, adolescentes, gestantes, recém-nascidos, mulheres, idosos e a família; Definir normas de 

operação e controle dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares referentes à assistência aos munícipes; 

Definir padrões de qualidades para a aquisição de insumos e equipamentos para a saúde; Implantar e ampliar os 

consórcios administrativos intermunicipais de saúde; Atuar em conjunto com a Gerência da Educação e do 

Desporto, na formação da consciência sanitária individual, através da intervenção escolar junto às crianças e 

jovens das redes de ensino público e particular; Promover proteção supletiva de serviços médicos, para-médicos 

e farmacêuticos com órgãos federais e estaduais; e Atender e orientar com cordialidade a todos quantos busquem 

quaisquer informações que possa prestar no interesse da saúde, da cidade e da imagem de organização, 

responsabilidade, probidade, zelo e cuidado para com a higidez dos residentes no Município, especialmente no 

que se refere às pretensões a cargo da Gerência Executiva da Saúde.  
101

 Art. 3º - O Conselho Municipal de Saúde terá a seguinte composição: I - DO GOVERNO 01 ( um ) 

Representante de Secretaria Municipal de Saúde; 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação; 

01 ( um ) Representante da Secretaria Municipal de Ação Social; 01 ( um ) Representante da Secretaria Estadual 

de saúde; II - DOS PRESTADORES DE SERVIÇO: 01 (um) Representante dos prestadores de serviços 

contratados / privados, filantrópicos e entidades de classe. III - DOS TRABALHADORES DE SAÚDE 01 (um) 

Representante dos profissionais de Saúde. IV - DOS USUÁRIO 01 (um) Representante dos Clubes de Serviços; 

01 (um) Representante do Movimento Sindical; 01 (um) Representante do Movimento de Base da Igreja; 03 

(três) Representantes dos Conselhos Comunitários.   
102

  Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal de Saúde: I - Atuar na formulação e implementação das diretrizes 

da política municipal de saúde; II - Aprovar o Plano Municipal de Saúde, definindo a organização dos serviços, o 

relacionamento com o setor privado e contratado, a programação orçamentária dentre outros e fiscalizando sua 

execução; III - Acompanhar e fiscalizar o funcionamento do SUS, no âmbito municipal, dentro dos limites 

estabelecidos pela Lei Orgânica de Saúde (Lei nº 8080 de 19/09/90 e nº 8.142 de 28.12.90); IV - Exercer 

fiscalização e controle sobre o Fundo Municipal de Saúde, propondo critérios para a programação e para as 

execuções financeiras e orçamentárias; V - Criar comissões específicas para promover estudos, recomendando 

diretrizes, orientações e normas gerais; VI - Apreciar e propor alterações na Legislação Sanitária Municipal; VII 
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implementação das diretrizes dessa política. De acordo com o art. 7º, o Conselho 

será presidido pelo secretário, cuja lógica é semelhante a do CME. 

As políticas acima especificadas são tratadas pela PMM de forma 

diferenciada, pois, desde 1997, tem definido percentuais para a educação, sendo 

25%, embora seja uma exigência nacional, e, para a saúde, com variação, sendo em 

2000 e 2001, com 10%; 2002 de 11,2%, 2003 de 13,1%, 2004 de 15%103
. No caso da 

assistência social, este percentual não é especificado, deixando-o a mercê das 

negociações internas a sua definição. Tal postura governamental, também tem 

instigado a GEDS a negociar a definição de percentuais destinados à assistência 

social.    

 

c) Política de desenvolvimento social 

A Gerência Executiva de Desenvolvimento Social (GEDS) substituiu a 

Secretaria de Ação Comunitária e Social, que tinha como secretaria a Profª. Maria 

das Dores Bulamarque. A GEDS foi gerenciada pela assistente social e advogada 

Cláudia Regina Freire de Azevedo, que desde o 2º mandato da prefeita Rosalba 

Ciarlini exercia cargo de primeiro escalão. Essa gerência denominada de 

Desenvolvimento Social está para além da política de assistência social, ou seja, 

para a lógica dos mínimos sociais e do atendimento às necessidades básicas, 

compreensão esta bastante simplificada. 

Com a reforma administrativa, a assistência social assumiu uma nova 

configuração ao ser associada, segundo a Lei Complementar nº. 001/2000 - 

GP/PMM, a outras práticas políticas e atividades, como é o caso da habitação, 

trabalho, artesanato, cidadania, atenção a grupos específicos da população, como 

idosos, portadores de deficiência, crianças em situação de risco pessoal e social. 

Apesar de ser a assistência social a centralidade, a diversidade acaba por atribuir a 

essa gerência o caráter de faz tudo, agregando uma série de atribuições que 

                                                                                                                                                         
- Convocar a Conferência Municipal de Saúde, definindo sua organização e normas de funcionamento; VIII - 

Definir critérios para a celebração de contratos, ou convênios entre o setor público e as entidades privadas de 

saúde.  
103

 Informações adquiridas nas leis que definem o orçamento geral do município (LDO, Lei nº. 1819/2003; Lei 

nº. 1645/2002; Lei nº. 1.517/2001; Lei nº. 11.427/2000; Lei nº. 1.153/97). 
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dificultam a construção de uma estrutura interna que dê conta da especificidade dos 

serviços prestados e da demanda de seus usuários.   

Percebe-se que há um conflito em compreender o papel desta gerência 

que deveria pensar suas ações na lógica do desenvolvimento social, mas na 

realidade executa a política de assistência social, tendo em vista a natureza dos 

serviços prestados. Para entender a diferença entre lidar apenas com a política e 

assistência social e gerenciar uma política na perspectiva de desenvolvimento social 

requer a ampliação e apropriação desse conceito, que foi adotado na lógica da 

intersetorialidade com outras políticas em prol da resolutividade de problemas 

sociais complexos, vinculados ao eixo da pobreza (WESTPHAL & ZIGLIO, 1997). 

Segundo Junqueira e et alli o desenvolvimento social é visto como, 

  

a ampliação de condições de qualidade de vida e do exercício de cidadania 
de uma dada população, com o objetivo de promover o compartilhamento da 
riqueza material e imaterial disponível em um grupo social, em determinado 
momento histórico (JUNQUEIRA e ET ALLI, 1997, p.18).  

 

A política de desenvolvimento social, tem encontrado na própria 

máquina pública mecanismos de resgate de valores tradicionais, independente de 

todo o processo de modernização. Em geral, tem executado programas vinculados a 

política de assistência social a partir da Rede Serviço de Atendimento Comunitário 

(SAC), com ações realizadas em parceira com: Governo Federal, Movimento 

Estadual de Integração e Orientação Social (MEIOS), Serviço Social da Indústria 

(SESI), Casa Assistencial Nosso Lar, Centro Social Francisco Dantas, entre outras. 

O SAC e as demais ações requerem recursos do FNAS com a finalidade de garantir 

a sua efetividade. Entretanto, os recursos do FNAS são insuficientes, principalmente 

na absorção de demandas que a cada dia aumenta seu número, que são às 

pessoas portadoras de deficiência e idosos, entre outros grupos de atendimento, 

através dos programas de renda mínima, inclusas no Cadastro Único104. Nesse caso 

                                                 
104

 Cadastro Único: Criado pelo Governo Federal para cadastrar e/ou incluir famílias já beneficiadas com Bolsa 

Renda, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, constituindo-se banco de dados. Atualmente abrange todas as 

informações sobre a realidade das famílias carentes do município. Tornou-se um sistema informatizado de 

Atualização, cadastro e alterações para desbloqueio e mudança de responsáveis legais de benefícios e 

complementação da Bolsa Escola, e inclusão de novas famílias e tarifa social de energia (Relatório de Gestão da 
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não computamos aqueles que não tiveram acesso aos serviços assistenciais da 

PMM. 

As competências105 da GEDS definem os procedimentos específicos à 

área do desenvolvimento social, privilegiando a proteção social, que é a centralidade 

de sua estruturação funcional, ou seja, proteção social especial106 e proteção social 

básica107, conforme a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004).  

As ações são efetivadas através dos seguintes instrumentos: serviços, 

programas, projetos e/ou atividades capazes de aproximar a população usuária, 

garantindo-lhes espaços onde possa assumir o papel de protagonista e partícipe do 

processo de gestão, condição essa fundamental para a efetivação do controle social. 

Sendo assim, para esta gerência, a política da assistência social é vista como 

ferramenta de enfrentamento da questão social e se diferencia das políticas de 

saúde e educação por “ser genérica na ação e específica nos destinatários” 

                                                                                                                                                         
GEDES/PMM, 2004, p.7). 
105

 Art. 23 da Lei Complementar nº. 001/2000 – GP/PMM -Atuar na área do trabalho, inclusive artesanato, 

habitação, cidadania, atenção a grupos específicos da população como idosos, portadores de deficiência, crianças 

em situação de risco pessoal e social; Subsidiar a formulação e executar a política de trabalho, habitação e da 

ação social através de programas, proteção e atenção à criança e ao adolescente em situação de risco social e 

pessoal e vítimas de violência, ao portador de deficiência, ao idoso, à mulher e demais usuários da assistência 

social do município de Mossoró; oferecer instrumentos e estratégias de incentivo ao trabalho, ocupação e 

geração de renda, e política social de habitação; estimular à organização comunitária, habilitando a população a 

usufruir os direitos de cidadania, com vistas a melhores condições de vida; assessorar e apoiar o processo de 

estruturação e de legislação de entidades comunitárias; implementar a descentralização da assistência social, 

fomentando entidades filantrópicas, públicas e privadas, observando a legislação pertinente em vigor; promover 

e fomentar o cooperativismo; criar, implementar e desenvolver programas e serviços nas áreas de informação e 

educação dos direitos inerentes ao consumidor, encaminhando os prejudicados a órgãos que tenham por objetivo 

a garantia e defesa desses direitos; realizar, em parceria com outras secretarias, atividades de prevenção, socorro 

e recuperação sócio-econômica das comunidades em risco ou atingida por calamidades públicas, situações de 

emergência e adversidades climáticas; assessorar técnica e gerencialmente as associações, grupos e artesões; 

executar, em parceria com outras secretarias, programas habitacionais e de melhoria da qualidade de vida das 

populações; informatizar o atendimento, implantar banco de dados e sistemas de controle, com o objetivo de 

facilitar o acesso do usuário ao serviço público e proporcionar informações para estudos, pesquisas e avaliação 

quantitativa e qualitativa da demanda do atendimento e suas tipologias; Avaliar o impacto das ações de 

desenvolvimento social nas condições de vida da população; e atender e orientar com cordialidade a todos 

quantos busquem quaisquer informações, apoio e assistência que possa prestar no interesse do desenvolvimento 

da cidadania dos municípios, cuidando da imagem da administração municipal, agindo com responsabilidade, 

probidade, e zelo para com os deveres do Município perante qualquer pretensão a cargo da Gerência Executiva 

de Desenvolvimento Social.                     
106

 Serviços de proteção social especial (de média complexidade) – ofertar através de rede própria ou de 

consórcios intermunicipais, cuja função prioritária seja de proteger as famílias, seus membros e indivíduos, cujos 

direitos fundamentais já se encontram violados, mas que mantém os vínculos e, ou, laços de pertencimento, e, 

também, de inseri-las em outras políticas públicas, de forma sustentável (PNAS, 2004, p.12).   
107

 Serviços de proteção social básica: promove atenção às situações de vulnerabilidade, apresentadas e prevenir 

situações de potencial risco pessoal ou social, contribuindo para a inclusão social e a autonomia das famílias, 

seus membros e indivíduos, bem como a redução dos índices de eventos (PNAS, 2004, p.12).   
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(Relatório de Gestão da GEDS/PMM, 2006, p.4), mesmo assim, prima pela 

articulação com as demais políticas, muito embora a intersetorialidade não encontre 

visibilidade nos relatórios analisados das três gerências executivas, sendo esta 

prática ainda uma transversalidade presente nas intenções e princípios 

administrativos e políticos. 

  Essa política foi a que ficou mais fragilizada com esse novo arranjo 

institucional, visto lidar diretamente com a população, através de programas, 

projetos, serviços e outras formas de atendimento, rompendo com limites 

institucionais que supostamente a reforma administrativa teria eliminado. A 

intersetorialidade, como condição essencial ao funcionamento da política de 

desenvolvimento social, não conseguiu transpor a repetição de práticas antes 

desenvolvidas por profissionais, nem sempre qualificadas, de acordo com a 

necessidade das ações. Existe, nessa gerência, um desnível entre os cargos de 

coordenação e a qualificação necessária à execução da política.  

  A necessidade que a Lei demanda para a sua efetividade está além de 

medidas jurídicas que criam, reordenam ou extinguem secretarias. Envolve relações 

e embate de forças; aumento ou diminuição do poder de mando; aumento, 

diminuição ou enquadramento da participação popular em função do entendimento 

de “bem público”, na perspectiva de que o acesso aos serviços estatais é para 

qualquer pessoa e não pode ser utilizada em função de objetivos pessoais. 

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), criado pela Lei Nº 

1026/95, enquanto órgão deliberativo de caráter permanente, num ambiente 

municipal é composto por 14 membros108, dentre estes é escolhido o presidente. A 

livre escolha para a sua presidência é garantida pela democratização do conselho 

desde o seu surgimento, constituindo-se um diferencial em termos de garantia de 

espaço equitativo de participação popular. Ao CMAS compete109 fiscalizar e 

                                                 
108

 Art. 3º – I – 04 (quatro) representantes do Executivo Municipal; vinculados às secretarias responsáveis pela 

execução das Políticas sociais ou áreas afins; II – 02 (dois) representantes do Governo Estadual; III – 01 (um) 

representante do Governo Federal; IV – 07 (sete) representantes da Sociedade civil, entre as organizações de 

usuários da Assistência Social e organizações prestadoras de serviços de Assistência Social e das organizações 

dos profissionais da área da Assistência Social e entidades da Assistência e defesa da Assistência Social 
109

 Art. 2º – Respeitados as competências exclusivas do Poder Legislativo Municipais, compete ao Conselho 

Municipal de Assistência Social: I – Definir as prioridades da Política de Assistência Social; II – Estabelecer as 

diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência Social; III – Aprovar a política 
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acompanhar o desenvolvimento desta política. 

As políticas de educação, saúde e de assistência social possuem 

legislações específicas, construídas a partir de lutas políticas da população, que 

determinam, a partir da Constituição Federal, as medidas a serem efetivadas no 

município, dentre as quais a presença ativa dos conselhos gestores. Lembramos 

que a Lei complementar a criação de novos conselhos, não significa que todos 

estejam em plena efetivação. Os conselhos embora sejam uma necessidade ao 

exercício do controle social, ainda requerem dos conselheiros maior envolvimento, 

assim como da sociedade em assegurar o funcionamento deste espaço. A falta de 

capacitação de conselheiros e de futuros conselheiros interfere diretamente na 

oxigenação dessas entidades e renovação de seus membros.  

Outro elemento que interfere na relação Estado/sociedade limita-se a 

ação dos conselhos, não sendo necessário o envolvimento dos conselhos em 

decisões político-administrativos de competência do município. A reforma 

administrativa não incide diretamente na formulação das políticas sociais. Os 

arranjos institucionais estabelecidos por esta nova estrutura organizacional 

expressam o conhecimento de três aspectos distintos que modificam a realidade 

local, que são: 

 

O primeiro refere-se à construção do município-rede (a construção da teia 

                                                                                                                                                         
municipal de Assistência Social; IV – Atuar na formação de estratégias e controle da execução da política de 

Assistência Social; V – Elaborar critérios para programação, para as execuções financeiras e orçamentárias do 

Fundo Municipal de Assistência Social, bem como fiscalizar a aplicação dos recursos; VI – Elaborar e aprovar o 

seu regimento interno; VII – Acompanhar critérios para a programação e a consequente execução financeira e 

orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social, fiscalizando a movimentação dos recursos; VIII – 

Acompanhar, avaliar, fiscalizar os serviços de assistência Social prestados à população pelos órgãos, entidades 

públicas e privadas com sede no Município de Mossoró; IX – Definir critério de qualidade para funcionamento 

dos serviços de Assistência Social públicos e privados no âmbito municipal; X – Definir critérios para 

celebração de Contratos de Convênios entre o setor público e as entidades privadas que prestam serviços de 

assistência Social na esfera municipal; XI – Apreciar previamente os Contratos e Convênios definidos no inciso 

anterior, aperfeiçoando-os ou até mesmo anulando-os se necessário for; XII – Zelar pela efetivação do sistema 

descentralizado e participativo de Assistência Social; XIII – Aprovar projetos de combate a fome e a pobreza, 

encaminhadas pelo Executivo; XIV – Desencadear projetos que viabilizem o combate ao desemprego, a 

prostituição infanto-juvenil, a criminalidade objetivando sempre o direito à cidadania; XV – Convocar 

ordinariamente a cada dois anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a Conferência 

Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de Avaliar a situação da Assistência Social e propor 

diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema; XVI – Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos bem como os 

ganhos sociais e desempenho dos programas e projetos aprovados, podendo sugerir modificações, suspensão dos 

ditos projetos.  
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entre diferentes organizações, entidades e atores interessados no 
desenvolvimento integrado de determinada localidade); o segundo a 
complexa função de formular, implementar e avaliar políticas públicas 
locais que articulem as diversas dimensões do desenvolvimento local 
(humana, ambiental, social, política, econômica, tecnológica e 
organizacional); e o terceiro a necessidade de convergir e integrar as 
ações públicas e privadas no sentido de alcançar resultados efetivos de 
forma equitativa, usando tecnologias gerenciais diferenciadas (VERGARA, 
2004, p.11). 

 

  É preciso ver essas mudanças para além da estrutura organizacional. 

Caso isso não aconteça, estará ocorrendo a continuidade dos equívocos 

comumente defendidos pelos dirigentes, ao considerarem que a adequação de 

nomenclatura, criação, extinção ou reagrupamento de secretarias são sinônimos de 

reforma administrativa, por isso, faz-se necessário investigar e analisar a experiência 

mossoroense para além das relações políticas ou de discursos hegemônicos que 

tem balizado a política de governo que originou e implementou a reforma 

administrativa. Sem dúvida os aspectos elencados por Vergara (2004) trazem a 

lógica da transversalidade, da horizontalidade do poder decisório e do resultado da 

gestão pública enquanto ganho social.  

  A sessão que se segue, tem como finalidade de sistematizar as 

entrevistas realizadas junto aos atores, que de forma direta ou indireta, auxiliaram a 

formulação da Lei que regulamentou a reforma ou participaram de sua implantação. 

Essa ação possibilita a obtenção de vários olhares sobre uma mesma realidade, já 

que esta não foi uma reforma aberta a opinião pública, representando mais uma 

ação governamental que transcorreu sem acompanhamento, sem consulta pública.   

  Concluída a fase de análise da reforma, desejada a partir de sua 

regulamentação, iniciaremos a segunda fase correspondente a análise da reforma 

possível de ser implementada a partir das falácias dos atores institucionalizados e 

dos atores sociais, cujos papéis são distintos, mas que se complementam quando 

exercem o papel de fiscalização da ação governamental quanto às políticas sociais. 
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5 FALÁCIAS DA EXPERIÊNCIA: A REFORMA ADMINISTRATIVA NA PRÁTICA  

A reforma administrativa na Prefeitura Municipal de Mossoró, ocorrida 

no período de 2001/2004 foi analisada a partir do olhar político-administrativo, com o 

objetivo de vê-la como um processo em construção, a qual recebeu influência de 

diversos atores políticos. A própria conjuntura em que foi gerada, momento em que 

já se tinha os resultados da eleição, que garantiria a continuidade da prefeita 

Rosalba Ciarlini.  

A abordagem até então desenvolvida, possibilitou a análise da “reforma 

desejada” a partir de sua regulamentação, embora esta não signifique que foi 

suficiente para apreender o que impulsionou a inserção do município no movimento 

pró-reforma. Isto posto, constatamos a ausência da motivação que instigou seus 

formuladores, ou seja, a causa primeira, fato este que a regulamentação não 

revelou, tratou apenas, de regular o modo operacional, o seu funcionamento, a partir 

da definição de objetivos e competências da nova estrutura organizacional. 

Entender a instituição pública através da materialidade de sua 

organização requereu o uso da análise política e institucional, sem, contudo, 

significar o uso da abordagem funcionalista, até porque não limitamos a investigação 

a descrição da estrutura, normatização e papéis, apesar de importantes à análise 

pretendida. Há aqui uma tentativa de superação do discurso hegemônico de que a 

reforma administrativa de cunho gerencial é necessária e imprescindível à 

modernização da máquina pública. Pretendemos nesta seção fazer a análise da 

reforma administrativa da Prefeitura Municipal de Mossoró, agregando às mudanças 

regimentais o olhar dos atores que, direta ou indiretamente, participaram ou 

influenciaram sua implantação. Nesse contexto, buscou-se a identificação e análise 

dos pontos nevrálgicos, quais sejam: as tentativas de enquadramento dos servidores 

e gerentes ao novo arranjo institucional, sem considerar saberes e práticas 

institucionalizadas e historicamente construídas. Prevaleceu a prática da dominação 

política e a preservação de uma cultura organizacional clientelista no serviço público 

municipal. 

A complexidade de interesses que envolveram a RE, preconizada pelo 

Governo Federal, também, pode ser identificada na reforma administrativa da 
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Prefeitura de Mossoró, cuja abrangência requeria redefinição nas formas de gestão, 

da cultura organizacional e do controle social. Iniciaremos a construção desta seção 

fazendo uma abordagem dos procedimentos de investigação utilizados na pesquisa 

de campo, para logo a seguir, iniciarmos a análise da própria reforma. 

 

5.1 Procedimentos de investigação 

Adotou-se como objeto de estudo a reforma administrativa no município 

de Mossoró (RN), partindo do princípio de que o espaço local está continuamente 

desafiado a dar respostas às demandas sociais da população. Para entender a 

segunda fase da investigação, àquela que diz respeito a “reforma possível de ser 

implementada”, construímos a hipótese de que o agrupamento de áreas como: 

educação, saúde e desenvolvimento social numa única secretaria - Secretaria 

Municipal de Cidadania (SMC) - é capaz de materializar um novo arranjo 

institucional, de acordo com os princípios gerenciais na administração pública no 

nível local de governo, configurando-se numa reforma  e não apenas uma 

adequação organizacional de novo governo municipal. 

Em primeira instância, analisaremos as falas dos atores institucionais, 

adquiridas através da pesquisa de campo realizada a partir do uso de entrevista 

semi-estruturada, cujo roteiro esteve sujeito a mudanças à proporção que o 

entrevistado agregasse informações que demandavam novas indagações. O roteiro 

de entrevista foi construído após a fase da pesquisa exploratória, que segundo 

Minayo (1994, p.32), compreende várias fases: escolha do tópico de investigação; a 

delimitação do problema; a definição dos objetivos; a construção do marco teórico 

conceitual; a escolha dos instrumentos de coleta de dados e a exploração de campo.  

As entrevistas foram realizadas com duas categorias de atores 

envolvidos diretamente ou indiretamente no processo de reforma. A primeira 

categoria de atores institucionais composta por:  
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QUADRO IV ATORES INSTITUCIONAIS 

CLASSIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO SITUAÇÃO 
FUNCIONAL OU DE 

APROXIMAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 

Atores institucionais 

Rosalba Ciarlini Rosado Prefeita 
Prefeita por três mandatos 

(1989/1992; 1997/2000; 
2001/2004) 

Francisco Obery 
Rodrigues Júnior

110
 

Membro da comissão 
de elaboração da 

reforma 

Coordenou o processo de 
formulação da reforma 

Isaura Amélia de Sousa 
Rosado 

Secretária municipal de 
Cidadania 

Primeira Secretária 

Jerônimo Gustavo de 
Góis Rosado 

Secretário municipal de 
Cidadania 

Sucessor de Isaura Amélia de 
Sousa Rosado 

Maria das Dores 
Bulamarque de Lima 

Gerente Executivo de 
Saúde 

Foi secretária de Cidadania de 
forma interina 

Magali Nogueira 
Delfino

111
 

Conselheira e 
interinamente assumiu 
por tempo determinado 
Gerente Executivo de 
Educação e Desporto 

Ocupou interinamente essa 
gerência 

Cláudia Regina Freire de 
Azevedo

112
 

Gerente Executivo de 
Desenvolvimento Social 

Foi chefe de gabinete no segundo 
mandato da prefeita 

Francisco Carlos 
Carvalho de Melo

113
 

Auxiliar direto da prefeita Assessor 

Manoel Bizerra da 
Costa

114
 

Auxiliar direto da prefeita Assessor 

Fonte: elaborado pela autora 

 
 
 

                                                 
110

 Coordenador da Comissão Especial de Modernização Administrativa foi Secretário Municipal de 

Planejamento.  Outros membros foram contatados como o ex-prefeito e tio da prefeita João Newton da Escóssia, 

que indicou seu assessor Manoel Bizerra para responder a entrevista, além de Emerson Azevedo Secretário 

Especial de Desenvolvimento, que por motivo de saúde debilitada (AVC) não pode contribuir, o quarto membro 

dessa comissão  o Sr. Onaci Carneiro Vaz, ex-Secretario Municipal de Finanças faleceu no início de 2008 
111

 A titular da pasta a professora Niná Ribeiro de Macedo Rebouças em virtude da campanha eleitoral a Câmara 

Municipal de Mossoró, na qual se elegeu, motivos de saúde e desencontros ocorridos  em virtude de sua agenda, 

comunicou a sua impossibilidade de contribuir com essa análise, mas externou ter sido contrária a essa reforma 

por ter sido uma inibidora da autonomia da GEED sobre as unidades de ensino. 
112

 Atualmente exercendo o cargo de vereadora no município de Mossoró. Exerceu o cargo de Chefe de Gabinete 

na primeira gestão da prefeita Rosalba Ciarlini, e, em 2004, se elegeu como vice-prefeita no primeiro mandato 

da prefeita Maria de Fátima Rosado. 
113

 Ocupou a pasta nas duas últimas gestões – 2005/2008 e 2009/2012.  
114

 Atual (Secretário de Administração e Gestão de Pessoal 2005/2008 e 2009/2012). Funcionário de carreira do 

município desde 1987 exerceu os cargos de agente administrativo, assessor técnico/diretor administrativo 

(1997/2001) do então secretário de Administração e Recursos Humanos o Sr. João Newton da Escóssia, tendo 

assumido interinamente o cargo de secretário com o afastamento do titular da pasta. 
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CONTINUAÇÃO DO QUADRO IV ATORES INSTITUCIONAIS 
 

Atores institucionais 

José Ancelmo de 
Carvalho Júnior

115
 

Auxiliar direto da 
prefeita 

Assessor 

Carlos Alberto de 
Sousa Rosado 

Aliado político 
Cunhado da prefeita e 

considerado o precursor da 
reforma 

Gileno Marcelino
116

 Contratado 
Consultor da reforma 

administrativa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  Os atores sociais entrevistados são conselheiros municipais que têm a 

incumbência de exercer o controle social das políticas sociais. Os conselheiros são 

representantes governamentais e da sociedade civil, pertencentes ao Conselho 

Municipal de Educação (CME), Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS). Além dos entrevistados, as matérias 

jornalísticas servirão de contraponto à análise. 

 

5.1.1 Agrupamento de respostas 

  As entrevistas foram sistematizadas visando apreender a reforma 

administrativa em Mossoró, enquanto projeto de governo e como esta impactou na 

gestão das políticas sociais e na relação do governo municipal com a sociedade 

civil. A construção desta seção teve como preocupação possibilitar a leitura desse 

processo de reforma, interligando os aspectos políticos e administrativos a partir da 

fala e da percepção dos atores institucionais e sociais. Iniciamos pelas entrevistas 

dos primeiros atores por se tratar de uma reforma administrativa e cuja incumbência 

é de responsabilidade direta dos gestores públicos.    

Com o objetivo de ampliar o leque de interpretação, agora a partir do 

                                                 
115

 Atual Secretário de Planejamento ( 2005/2008 e 2009/2012). Ocupou a função de chefe de assessoria técnica 

de planejamento, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Financeira. 
116

 O projeto de Lei sobre a reforma administrativa foi elaborado a partir da intervenção do consultor em 

administração pública Gileno Fernandes Marcelino, professor da Universidade de Brasília, consultor de 

processos de reestruturação administrativa e planejamento estratégico em organizações públicas e privadas e 

atualmente é diretor da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados da UnB, Secretário Geral do MARE e também 

foi secretário geral do DASP. 
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olhar dos gestores, iniciamos pelas entrevistas da prefeita, secretários, gerentes e 

auxiliares diretos, além de membro da Comissão Especial de Modernização 

Administrativa. Como agentes públicos, iniciaram e deu visibilidade a reforma. 

Esse grupo de entrevistados são aqueles responsáveis pela 

formulação e/ou implantação da reforma administrativa. Exerciam funções 

estratégicas na PMM, porém, nem todos tinham a incumbência de planejar a 

reforma, portanto, sua contribuição está dividida entre os que a formularam e os que 

a executaram. Os que planejaram e executaram a reforma mostraram percepção 

diferenciada e em alguns casos conhecimento superficial quanto à sua real 

necessidade e abrangência. A comissão criada para elaborar a proposta era 

composta por secretários e ex-prefeito, familiarizados com uma gestão pública 

tradicional, à exceção do secretário de planejamento que parece ter tido um papel 

mais efetivo. Os membros da comissão estavam em cargos de comissionados, 

exercendo funções de mando há várias gestões, acostumados a lidar com a coisa 

pública de forma centralizada. Foram estes os incumbidos de pensar uma mudança 

pautada em princípios novos, desconhecidos, e que exigiam uma nova cultura 

política no trato da hierarquia e das relações de poder. 

A mudança institucional requeria uma nova compreensão de gestão 

pública, assim como, exigia um conhecimento maior da reforma de Estado, que 

estava sendo difundida como instrumento de modernização administrativa. No caso 

de Mossoró, em plena efervescência da RE, instituiu-se a referida Comissão, mas 

precisamente em 1997, que não chegou a funcionar, visto que não há registro de 

sua efetivação, embora tenha sido institucionalizada a sua criação, sem nenhum 

impacto decorreu da reforma regulamentada pela Lei Complementar nº. 001/2000 - 

GP/PMM.  Caso esta Comissão tivesse funcionado, teria tempo para elaboração do 

diagnóstico institucional da PMM e com isso propor mudanças com base nas reais 

necessidades do governo. Dela apenas o Secretário de Planejamento fez parte do 

grupo de elaboração da reforma, que conjuntamente com a professora Isaura, seu 

irmão ex-deputado Carlos Augusto Rosado e sua cunhada, juntamente com a 

prefeita foram fazer visitas a municípios que implantaram reformas administrativas, 

visto que já haviam se passado seis anos que o governo de FHC havia iniciado a 
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Reforma de Estado do Brasil, o que leva a crer que foi a Lei de Responsabilidade 

Fiscal que instigou o governo municipal a tomar, de fato iniciativas nessa direção. 

  Os assessores demonstraram possuir uma visão mais técnica. 

Participaram do processo inicial da reforma e de sua implementação, com a 

incumbência de execução, mostrando-se capazes de apreciar tecnicamente os 

pontos fortes e fracos do cotidiano institucional. Para entender as melhorias 

causadas pela reforma na gestão pública municipal, agrupamos as respostas 

objetivando resgatar e apreender a complexidade das ações e tomadas de decisão 

em prol de sua institucionalização. 

 

a) Atores institucionais 

Para entender a fala dos atores institucionais, optamos por iniciar pela 

apreensão do processo de formulação da reforma administrativa na visão dos 

gestores, haja vista apresentarem elementos novos, uns com características mais 

políticas, outros com uma visão mais administrativa e, em algumas abordagens, há 

a junção dos dois aspectos. De acordo com a prefeita, o processo de formulação da 

reforma se deu da seguinte forma:  

 

No meu terceiro mandato senti a necessidade de fazê-la (a reforma). Para 
isso, foi preciso desenvolver um trabalho integrando e juntando áreas 
afins. No caso da Secretaria de Cidadania você não pode trabalhar de forma 
isolada (saúde, educação, trabalho, assistência social, cultura e geração de 
renda). A elaboração foi da própria equipe. A administração regional foi 
um avanço de garantia da descentralização. A distribuição regional deu 
maior resolutividade aos problemas das regiões. Facilitava e agilizava 
as demandas da população e garantia à acessibilidade do cidadão à 
gestão da PMM. Ao mesmo tempo em que descentralizava ações existia 
o controle de tudo que ocorria através dos secretários. Houve um tempo 
em que a gestão me sufocava diante do número de assessores, secretários e 
outros servidores que tinham que despachar, frente à centralização do 
processo decisório. Depois da reforma foi possível ter tempo para a 
gestão política e administrativa interna e externa a prefeitura. Era 
necessário ter tempo para buscar parceiros para implementar a política de 
investimento, visitar obras para garantir a qualidade dos serviços prestados. 
(Prefeita) 

 

A reforma foi estruturada em dois eixos básicos para que juntos 
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facilitassem a intersetorialidade, associado à um processo seletivo a partir de um 

perfil profissional compatível com as necessidades das mudanças. Nesse aspecto, 

o coordenador da Comissão de elaboração da reforma inicia suas arguições a partir 

da inserção do consultor no processo de formulação da reforma. 

 

Na realidade Gileno Marcelino, enquanto consultor, não trouxe um modelo 
pronto e acabado. Ele prestou assessoria ao governo do Maranhão e ao 
Ministério de Administração e Reforma do Estado (MARE), o que 
influenciou as terminologias adotadas, como o caso da Gerência 
executiva enquanto órgão executor e a secretaria no papel de coordenação. 
O projeto de lei foi elaborado por nós e ele apenas operou os termos de 
ajuste. Não trouxe nenhuma proposta escrita foi mais em nível de conversa.  
A comissão embora tivesse o compromisso de racionalizar as ações de 
governo e tentar resolver algumas situações, não teve a preocupação de 
pensar a reforma em sua totalidade. (coordenador da comissão e 
secretário de planejamento) 

 

Embora tenha participado do processo de formulação, a primeira 

secretária de cidadania, demonstrou domínio mais aprofundado visto que procurou 

entender essa experiência para além de sua estruturação, para se apropriar de 

resultados aos quais considerava exitoso. 

 

Em Mossoró Obery Rodrigues foi o responsável pela coordenação desse 
processo, cuja Lei foi estruturada em dois eixos: o instrumental e o 
programático, sendo importante o papel da Secretaria de Administração 
como responsável pela garantia do perfil profissional que daria corpo a 
essa reestruturação. (primeira secretária de cidadania e conselheira) 

 

A visão dessa gestora, também é reforçada pelo assessor, na época, 

da pasta de administração que, em substituição ao ex-prefeito João Newton da 

Escóssia - membro titular da Comissão, tem acompanhado a formulação e a sua 

implementação, além de ter assumido a titularidade desta pasta no início do terceiro 

mandato de Rosalba Ciarlini. O fato de ter estado na PMM no momento anterior, 

durante e depois da reforma, e por fazer parte de uma secretaria que é o “coração” 

da gestão pública, o coloca na condição de “informante chave” para o estudo 

proposto, até porque a mudança na estrutura administrativa não envolveu áreas que 

seriam imprescindíveis ao sucesso da reforma. Conforme a fala desse assessor e 
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atualmente Secretário de Administração: 

   

A filosofia da reforma é interessante, principalmente quando se tem 
pessoas qualificadas conforme sua habilidade em locais estratégicos. O 
princípio da iniciativa privada defende a realização de metas e a 
impessoalidade da ação. Tratar o público como público é muito 
complexo e contém característica de personalização. A secretaria de 
administração não participou diretamente da reforma o que causou 
fragilidade na elaboração da proposta, pois essa teria a condição de 
subsidiar a sua elaboração. Os cargos foram confundidos com funções. 
Não houve análise, nem os ajuste necessárias às mudanças 
implementadas. A reforma se tornou pequena por ter mudado algumas 
instâncias e outras permaneceram as mesmas. Eu não sou a favor de 
gerências e sim de diretorias, teria existido melhor distinção de cargos e 
funções. As funções não são claras já que as gerências foram criadas 
como sub-pastas. Pergunto-me, e essas gerências de saúde e educação 
pela sua magnitude e complexidade requereu a subordinação a uma 
secretaria? Ou funcionariam melhor como secretarias que lhes garantisse 
autonomia de decisão, já que a financeira existe. Ao meu entender as 
gerências de hoje funcionam como secretarias. Centralizar a gestão 
dessas pastas talvez não tivesse grandes resultados. A lei deveria ter 
tornado mais clara as atribuições já que diz respeito à reestruturação 
administrativa. Uma das grandes falhas é a ausência de um 
organograma. Portanto, como melhorar uma estrutura que não se 
encontra definida? São os cargos comissionados que a instituem? 
(assessor na época e atual secretário de administração) 

 

  Concordando também que houve precipitação para a elaboração da Lei 

Complementar nº. 01/2000 - GP/PMM, outro auxiliar direto da prefeita, que 

assessorava a secretaria de planejamento, considerou que este processo ocorreu de 

forma abrupta, repentina e pautada em experiências de municípios, culturas e 

necessidades diferentes. A experiência de Fortaleza e a consultoria do professor, 

aposentado da UnB, foram decisivas, mas também, foram utilizadas como 

parâmetro as experiências dos Estados do Maranhão e de Minas Gerais, com 

destaque, também, a do município de Juiz de Fora. Em resultado dessas 

aproximações, geraram 

 

A captação de ideias resultou no desenho e na redefinição do modelo de 
gestão. Iniciado o exercício de 2001 as atividades cotidianas esfriaram o 
processo. Percebeu-se que as ações foram organizadas entre a direção 
geral e de organização política, que seriam secretarias e no nível de 
execução as gerências executivas. Os secretários se ocupavam da 
formulação das políticas e os gerentes com a mão na massa. O exemplo 
mais significativo é a da Secretaria de cidadania que congregou as 
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áreas temáticas de saúde, educação e desenvolvimento social. (ex-
assessor da secretária de planejamento) 

  

  Percebe-se que há um distanciamento entre a visão mais política da 

prefeita e do coordenador da comissão em relação a essa visão mais administrativa 

dos assessores, por considerarem que a reforma representava as reais 

necessidades da PMM, enquanto que os assessores consideram que deveria ter 

sido mais trabalhada e de forma consultiva, pois estava abaixo de suas reais 

necessidades. A verdade é que há uma correspondência de ideias entre a reforma 

de Estado bressiana e o modelo adotado pela PMM, o que lhe aferiu a condição de 

“processo fragilizado”, tanto em nível de tendência teórica, como de caráter 

operacional. Esse cenário favoreceu o surgimento de inúmeras interpretações em 

sua regulamentação, que por vezes foi confundida apenas como um processo de 

mudança operacional de um novo arranjo da estrutura funcional, simplificando a 

amplitude e abrangência do real significado da proposta, a ponto que o 

conhecimento do teor da lei pode ou não contribuir para seu sucesso.  

  Outro assessor que atualmente assume a pasta da secretaria de 

cidadania considera, também, que 

 

O conhecimento da Lei pode ou não contribuir e que não teria maiores 
observações. O mais importante é como é aplicada no dia a dia. É o 
espírito a que se propõe. Não significa desprezar o seu conhecimento, mais 
importante do que conhecer o texto é cumpri-la, é saber a que se 
propõe. (ex-assessor e atual secretário de cidadania) 

 

    As falas destacadas nesse primeiro bloco de respostas elucidam o 

processo de formulação da reforma administrativa. Identificamos que entre os 

entrevistados, apenas os assessores possuem uma visão mais operacional da 

reforma, a ponto de conseguirem fazer uma análise entre os aspectos político e 

administrativo. Os demais, a defendem, com forte viés político, a necessidade de 

realizar esse processo sob o olhar mais otimista. Por outro lado ficou claro que o ex-

secretário de planejamento coordenou e controlou o acesso a informação, reteve 

detalhes das mudanças na estrutura que não publicou e nem as operacionalizou. 
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  A amplitude e as divergências quanto aos resultados que a reforma 

traria à gestão governamental influenciou as expectativas quanto a esta, por isso, é 

preciso verificar até que ponto se efetivou e se foi possível implementá-la conforme 

o determinado pela Lei.  

  Tratando-se ainda do processo de formulação percebe-se que as falas 

se complementam, apesar de possuírem distinções que não se pode negar, 

suscitam aspectos que dão conta da apreensão do caráter político-administrativo, 

extrapolando as reflexões para um novo ponto de partida, não mais vinculado 

apenas a conhecimentos fragmentados da reforma, mas a sua totalidade. A verdade 

é que cada um dos entrevistados agregam novos enfoques quanto ao real propósito 

da reforma, porém a diversidade de opinião a partir da percepção do lugar 

hierárquico que ocupa tem contribuído para elucidar as causas de sua fragilidade. A 

exemplo de alguns atores que tiveram destaque, dado a forma com que foram 

inseridos no processo e, de igual velocidade são afastados, que são o consultor, 

amigo da prefeita e seu cunhado o deputado federal. Os propósitos que impulsionam 

o envolvimento desses atorem foram diferentes. Para o deputado federal, era 

também uma oportunidade de ascensão política já que era constante sua exposição 

na mídia mossoroense, abordando a necessidade da reforma administrativa. Para o 

consultor, “apenas” mais um trabalho de consultoria.  

Mesmo assim, procuramos identificar, a partir do olhar desses atores 

institucionais, quais os motivos que levaram a prefeita optar pela reforma. Para o 

consultor: 

 

Era preciso adequar a sua estrutura as novas estratégias. A não 
adequação desta seria um obstáculo ao novo. A reforma foi inovadora, mas 
a forma com foi viabilizada foi conservadora. A avaliação não foi 
possível após a sua implantação. Não houve mais contato com a prefeita e 
não participei dessa ação. (consultor)  

 

A forma com que se processou a reforma se tornou uma imposição. 

Construída de cima para baixo, pois se foi uma necessidade sentida pelos 

secretários e assessores, por que estes não foram envolvidos, na sua totalidade, 

em sua formulação? Acerca deste questionamento feito ao deputado federal, este 
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enfatizou que a necessidade de modernizar se tornou mais forte, 

 

A inovação era uma urgência não só na gestão pública, mas na forma de 
ocupação do solo e na prestação de serviços públicos. A prefeita 
resolveu fazer uma mudança administrativa redirecionando as ações da 

PMM. (deputado federal) 

 

  Embora existissem questionamentos entre eles, a condução da reforma 

só seguiu adiante com a presença do Sr. Obery Rodrigues, visto que o consultor, 

apenas fez parte de uma ação inicial, o “desenho” da reforma, com foco na 

aprovação desta pela Câmara Municipal de Vereadores de Mossoró. A partir dessa 

compreensão dos fatos, ficou evidente para o consultor que veio 

 

A convite da prefeita a título de colaboração, por duas ou três visitas a cidade. 
Nesse período me inteirei de como era a estrutura funcional e passei a 
formular o anteprojeto de reforma. Propus algumas mudanças na estrutura 
porque a prefeita tinha pressa, estava se aproximando do início do seu 
terceiro mandato e queria inovar. Por isso, rapidamente elaborei esse 
projeto que foi transformado em Projeto de Lei e submetido à Câmara de 
Vereadores. (consultor) 

 

Na ótica do ex-deputado federal, o processo de tramitação do projeto 

pela Câmara não era preocupante, em virtude da liderança política exercida pelo 

seu irmão, o ex-deputado estadual e esposo da prefeita, conforme ficou evidente 

em sua fala, 

 

A prefeita e Carlos Augusto Rosado sempre tiveram forte liderança na 
Câmara Municipal, tendo a maioria da bancada de vereadores. Sempre 
manteve uma política de diálogo aberto e que favoreceu a construção de 
uma nova roupagem a gestão pública. Nesse contexto não teve 
dificuldades em obter a sua aprovação por unanimidade. (deputado federal)  

 

  As percepções desses atores estão repletas de contradições por 

gerarem ao mesmo tempo a possibilidade de inovar em termos de gestão e gerar 

focos de resistência as mudanças. Essa polarização aceitação/resistência 

continuaram a ser identificadas nas falas do secretário, que assumiu a SMC após 
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dois anos de gestão e as que assumiram os cargos de gerentes executivo. Todavia, 

compreendeu que a reforma deve ser avaliada a partir da estrutura, agora a 

intersetorialidade é para ser analisadas a partir da atuação das pessoas, do grau de 

competência e de compromisso para com as mudanças ora implementadas. Sendo 

assim, indagamos aos entrevistados se participaram do processo de formulação e 

se vêem como positivo o novo arranjo institucional. Para tal, iniciamos com a fala do 

secretário de cidadania que substituiu a primeira secretária, 

 

Não participei. Assumi após dois anos de implantação da reforma, as metas 
já estavam estabelecidas, as formas de se relacionar também, portanto, 
assumi para contribuir com o processo e não para dificultar o processo. 
As mudanças são mais de nomenclatura do que de poder. A grande 
importância desse modelo foi à desburocratização do processo. A 
reforma foi um avanço fantástico. A avaliação deve ser feita pela estrutura 
montada e não nas pessoas que estão exercendo o cargo de comando. 
A mudança na SMC foi mais traumática do que nas outras. O gerente 
continuou a ter as prerrogativas de gerir a pasta, não ficando condicionado. A 
intersetorialidade deveria ser o marco dessa reforma, as distorções 
encontram-se nas pessoas e não na estrutura. Os gerentes não estão 
proibidos de despachar com a prefeita, agora tem que está em consonância 
com o secretário. (primeira secretária de cidadania e conselheira) 

 

  As gerentes foram unânimes em afirmar que não participaram do 

processo de formulação, porém, respeitam e consideram interessante o modelo 

implantado. Para tal, iniciamos pela GES, depois a gerente interina da GEED e, por 

fim, a GEDS. 

 

Participei apenas do processo de execução. No início tivemos muitas 
dificuldades por que tirou um pouco do poder de resolutividade, mas foi 
bom, ampliou depois. Antes despachávamos diretamente com a prefeita, 
era mais fácil, você tinha mais acesso, agora agente despacha com um chefe 
imediato antes de se chegar à prefeita. Depois dessa arrumação nos ficamos 
mais próximos com a educação e a assistência social, antes não 
tínhamos muita proximidade apesar de ser praticamente a mesma clientela. O 
fato de permanecermos a frente dessa política isso facilita o processo.  
Isso gera uma continuidade da política de trabalho. (Gerente executiva de 
saúde e conselheira) 

Quando assumi a Gerência de forma interina não discutimos essa temática, 
mas, mostrarei a visão que tenho por ser servidora na GEED. Acredito que 
talvez a professora Niná tenha participado. Fomos comunicadas que seria 
extintas as secretarias de educação, saúde e ação social para serem 
gerências executivas, subordinadas a uma secretaria. (conselheira e ex-
gerente interina da Educação) 
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Existia o sentimento de correr atrás de algo, existia o planejamento para 
o futuro. Existia excesso de secretários.  Era muito mais fácil controlar 
quatro do que um controlar todos. A lei de responsabilidade fiscal 
auxiliou esse processo. Tenho um olhar de Chefe de Gabinete, assim como 
Gileno tem a de assessor assim por diante. É diferente você agregar 
mudanças com olhar local e o olhar de um agente externo. A perda da 
secretaria para ser gerente provocou insatisfações. Isaura teve que quebrar 
paradigmas culturais e modelos de gestão. (Gerente de Desenvolvimento 
Social e conselheira) 

 

  As falas das gerentes se diferenciam a partir do cargo assumido no 

governo anterior. Nessa ótica, compreende-se que a continuidade destas nas 

respectivas pastas foi vista como algo positivo, quando para os dirigentes que não 

assumiram cargos de secretaria ou foram assessores, discordam dessa visão, aliás, 

tornou-se um dos motivos para as dificuldades detectadas no processo de 

construção de uma nova cultura ou de novas práticas administrativas. Mesmo assim, 

ficou perceptível que as insatisfações foram evidenciadas, mas os laços afetivos de 

amizade fizeram com que o compromisso para com a prefeita fosse maior que as 

insatisfações. 

  Diante da polaridade insatisfação/sentimento de lealdade gerada pela 

relação pessoal com a prefeita, passamos a fazer indagações sobre o que 

representou essa reforma para a gestão pública e que dificuldades foram 

identificadas na inserção de princípios gerenciais. A reforma tinha como propósito 

inovar a gestão pública e ao mesmo tempo agregar princípios gerenciais como 

mecanismo de garantia da modernização da máquina pública. Em meio a essa 

perspectiva, e passado o período de superação do sentimento de euforia que 

permeou a sua implantação, passou a evidenciar resistências entres seus pares 

frente às mudanças e perdas de status quo, e por não terem a compreensão de que 

existe inúmeras outras condicionalidades que interferem entre a “vontade” e o “poder 

fazer”. Desconsiderar essa distinção é simplificar os aspectos negativos, mais 

precisamente, as dificuldades identificadas e emergentes “in loco”, na prática acerca 

dos dilemas surgidos pela introdução de princípios gerenciais em vez de buscar 

entender os impactos da reforma na capacidade governativa. Limitar a questão a um 

aspecto a reforma contribui para a continuidade da visão fragmentada e limitadora.   

  A busca pelo que representou a reforma na gestão pública municipal foi 
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simplificada e seus aspectos negativos foram sendo identificados no cotidiano, 

todavia, o seu alcance é que se constitui o nó górdio da administração pública, 

principalmente quando se busca trabalhar as políticas sociais a partir de um olhar 

mais amplo, ou seja, na perspectiva da intersetorialidade. Todavia, no geral as 

mudanças foram de caráter normativo. 

 

As pessoas que estavam ali não eram por questões de salários era 
muito mais compromisso. A gestão pública ocorreu da seguinte forma: 
1° ano: reforma; 2° ano: organização da casa; 3° ano: preparação para a 
eleição e no 4° ano: eleição. A ausência do conselho de administração 
prejudicou a evolução, na época existia resistência, porém aos poucos 
fomos mudando a percepção dos servidores quanto à política de 
desenvolvimento social. (ex-assessor da secretaria de planejamento) 

   

  As dificuldades ou focos de resistência, apontadas por esses atores 

institucionais, dizem respeito aos seguintes fatores: 

 

Os gerentes consideraram que perderam forças, perderam poder e eles 
queriam despachar diretamente comigo. (A prefeita) 

Alguns fatores se destacam na construção de focos de resistência: são 
fruto da continuidade dos mesmos secretários do segundo mandato, ao 
mesmo tempo, em que foram rebaixados a condição de gerente; a pouca 
intensidade da participação dos secretários no processo de formulação 
da reforma; a não efetivação dos trabalhos da Comissão de elaboração da 
reforma; e a não criação do Conselho de Coordenação Política e 
Administrativa; forte sentimento de posse dos secretários, por estarem 
em cargo de secretaria desde o mandato de Dix-huit Rosado; 
desconhecimento da lei por parte dos servidores e conselheiros de 
forma geral (coordenador da comissão e ex-secretário de planejamento). 

 

  Na fala da primeira secretária de cidadania, detectamos a partir da 

vivência desses atores no processo de implantação da reforma, as dificuldades e 

avanços surgidos ao longo do cotidiano institucional. Portanto, uma visão 

privilegiada da totalidade de acontecimentos surgidos a partir do novo desenho 

institucional e que, em alguns casos, não foram superados. 

 

Ausência por parte da prefeitura de discussão intensa com todo o 
secretariado acerca da Lei que regulamento a reforma, mudou papéis e 
não as pessoas. Todos estavam a dois mandatos conversando diretamente 
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com a prefeita, por que a partir de então iriam mudar? Porque iria se reportar 
a mim que assumia a secretaria de cidadania e não a prefeita? As pessoas 
eram ligadas a prefeita, eram compadres, comadres ou auxiliares que 
estavam com ela a mais de 10 anos, então porque mudariam e foi por isso 
que sai. Assim, destacamos a continuidade do mesmo modelo de gestão 
quando se estava implantando um novo; o acesso a prefeita por parte 
dos gestores que estavam abaixo da secretaria, também foi um entrave, 
apesar de ter acesso irrestrito enquanto secretaria de cidadania; existência 
de secretários sem o perfil adequado para o cargo; os secretários 
passaram a ser gerentes e passaram a se sentirem como se tivessem 
sido punidos a instâncias inferiores (em termos salariais e status quo), 
além do forte sentimento de pertencimento a pasta que ocupava diante 
do extenso período em que a ocupou. (primeira secretaria de cidadania) 

  

  Observa-se que, apesar de se encontrarem na condição de 

assessores, apresentaram dificuldades comuns àquelas identificadas pelos 

gestores, por isso destacamos as dificuldades que não foram citadas a priori. 

 

A ausência da Secretaria de Administração nesse processo ocasionou à 
ausência do organograma, que seria essencial a elaboração da lei em si. 
No geral as gerências utilizam fluxograma como se fosse um organograma 
para justificar as funções gratificadas; as funções se tornaram cargos; 
ausência do Conselho de Gestão política apesar de ter existido muitas 
conversas, mesmo assim, não houve o desejo de criá-lo. Os servidores 
não participaram dessa elaboração ficando apreensivo quanto ao que 
realmente significava a reforma, porém, continuaram na mesma, 
permanecendo a mesma cultura organizacional. (ex-assessor e atual 
secretário de administração) 

A não concretização da orientação da gestão pelo resultado e 
indefinição de metas. Agora num próximo governo sim, é que se pode 
interagir. (ex- assessor de planejamento)  

No setor público os pontos de mediação e determinação vão além das 
determinações burocráticas. Tentou-se mudar uma realidade a partir de 
um ato administrativo e isso é impossível, requer uma mudança de 
atitude. (ex-assessor e atual secretário de cidadania) 

 

  Percebe-se que nem tudo foi negativo nesse processo, existem 

avanços institucionais ao longo dos anos, devido, ao amadurecimento de novas 

posturas, mesmo que não tenha existido à oxigenação devida como a que ocorreria 

com a mudança de alguns secretários. Todos tiveram clareza quanto às dificuldades 

enfrentadas na introdução de princípios gerenciais. Entretanto, os impactos que a 

reforma causou no funcionamento da estrutura organizacional e no seu modo 

operacional ficou sem visibilidade devido a ausência de mudanças para além da 
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estrutura organizacional. A esse respeito, o consultor 

 

Faz referencia a estrutura que se tornou enxuta possibilitando maior 
nível de decisão. O ideal seria uma estrutura que se ajuda a alcançar as 
metas e os objetivos. A reforma deve ser contínua, ajustada sempre que 
havia necessidade. (consultor) 

 

Ainda com relação a esse questionamento, a ex-secretária de 

cidadania chama a atenção para os servidores, o quanto esses são importantes na 

definição da estrutura organizacional, assim como fez referência as competências 

que distinguem a secretaria e suas gerências. 

 

Limitou-se a quantidade de cargos embora não tenha existido o respeito 
a essa limitação. Este é um assunto nebuloso, jamais lhe será entregue o 
número exato de cargos. Para mim a secretaria é formuladora e a gerência 
é executora, portanto, água e vinho, agora na prática isso não ocorreu pelos 
diversos motivos que falei quando falei das dificuldades desta reforma. É 
preciso perceber que a condução desta depende da cultura, do 
conhecimento da administração pública, do poder outorgado pela 
prefeita e a capacidade intelectual da equipe. (primeira secretaria de 
cidadania) 

 

  É preciso ter a clareza que determinados assuntos são desconhecidos 

por alguns dirigentes, principalmente se estes não são servidores de carreira, são 

políticos assumindo cargos de chefia. Para a obtenção do equilíbrio requerido no 

trato organizacional, é preciso compor uma equipe de trabalho com competência 

para tal. A experiência é sem dúvida essencial, então, como administrar a 

necessidade institucional com as demandas políticas. Todavia, nem todos 

desconhecem a importância da cultura organizacional e o quanto esta pode interferir 

na inserção de propostas novas, e, sobretudo, na desconstrução de uma cultura da 

qual estavam acostumados, conforme veremos a seguir: 

 

A dificuldade maior é a ausência de articulação entre a prática 
administrativa habitual e a participação do cidadão.  As secretarias 
funcionam de forma independente dificultando a intersetorialidade, e 
consequentemente, a ruptura com as ilhas organizacionais. (ex-assessor e 
atual secretário de administração) 
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A cultura organizacional voltada para a eficiência e para os resultados 
nós não conseguimos. A intersetorialidade é uma das expressões que 
foi utilizada para a segunda parte da reforma, se apoiando em Gileno 
Marcelino que falava da gestão matricial de administração que 
exatamente permitiria essa intersetorialidade. Não podemos propor 
soluções de forma pontual, tem que ser mais completa para ser mais 
eficiente. (ex-assessor da secretaria de planejamento) 

 

  Falando-se de cultura organizacional, sentimos a necessidade de 

abordar a capacidade governativa e o que mudou com a reforma, ou seja, evidenciar 

o quanto a capacidade governativa foi afetada, se melhorou ou não a gestão pública 

municipal. Sendo assim, agrupamos num só bloco todas as falas que se referiam a 

esta abordagem. 

 

A reforma ampliou a capacidade governativa do município mesmo tendo 
enfrentado os focos de resistência e a falta de profissionais 
qualificados. Trabalhamos a qualificação dos servidores. (a prefeita) 

A reforma proporcionou mais avanços que retrocessos. O modelo é o 
ideal, porém reconheço que não consegui implementar o modelo matricial e a 
ideia de rede. O próprio desenho fala da conexão entre as secretarias, 
principalmente quanto a atividades que andam presente em várias 
secretarias. (ex-assessor da secretaria de planejamento) 

No setor público os pontos de mediação e determinação vão além das 
determinações burocráticas. Portanto, à proporção que chegarem novos 
secretários terão dificuldades menores...  A questão está entre os que 
querem ou não conhecer essa reforma e seus princípios (ex-assessor e 
atual secretario de cidadania).  

 

A capacidade governativa encontra-se presente na regulamentação da 

reforma, porém, de forma bastante diluída, sendo necessário agregar outros atores 

institucionais e se distanciar de outros. Nesse intuito, faremos a última abordagem à 

fala do consultor e do deputado, por não fazerem parte do processo de consolidação 

da reforma. Sendo assim, para o consultor, 

 

Os secretários e gerentes não possuem clareza quanto aos princípios 
da eficiência, eficácia, resultados e intersetorialidade. Portanto, como 
operacionalizar princípios que não se tem familiaridade? A reforma é 
inovadora, porém, a ausência do diagnóstico prévio dificultou o 
envolvimento dos servidores. Não se conseguiu fazer a adequação 
necessária. O modelo tradicional com que foi implantada gerou 
resistências. A imposição feita pela prefeita, a pressa com que foi criada 
e a permanência dos mesmos integrantes geraram expectativas 
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negativas quanto ao processo, ganhos e perdas que esta poderia 
proporcionar. É um modelo que se preocupa com o resultado e não com 
o processo, rompe com o modelo de excessiva departamentalização. A 
adoção do modelo matricial de organização de projeto enxuga os níveis 
hierárquicos. (consultor) 

 

 Para o deputado federal   

 

A renovação dos servidores favoreceria a implantação de uma nova 
perspectiva de ação governamental. De mais positivo a extinção de tantas 
secretarias e a adoção da ideia de interação social. (deputado federal) 

 

Para o secretário de cidadania, que assumiu a pasta nos últimos dois 

anos do governo da prefeita e os gerentes executivos que iniciaram suas gestões, 

alguns desafios foram evidenciados: com um novo formato organizacional, novas 

relações de mando e tendo que se aproximar de conceitos e práticas diferentes do 

que até então tinham realizado. Entretanto, fez-se necessário delimitar a discussão 

para a gestão das políticas sociais.  

Na tentativa de entender como o governo municipal tratou a gestão das 

políticas sociais e, ao mesmo tempo, o arranjo institucional que deu origem a 

Secretaria de Cidadania passamos a investigar a percepção dos atores institucionais 

frente às dificuldades identificadas no cotidiano institucional dessa secretaria, e das 

gerências executivas a esta subordinada. Entre os entrevistados há aqueles que 

detêm controle maior de informações e que, ao se ausentarem do processo, 

omitiram ou não favoreceram a difusão dessas informações em prol de um projeto 

maior de reforma. A fala do ex-secretário de planejamento reforça essa assertiva, ao 

mesmo tempo em que recrimina o uso da personalização da ação pública. 

 

A ausência de organograma para os níveis abaixo das gerências 
executivas o que tem contribuído para o aumento do número de cargos 
comissionados. O referido organograma encontra-se em meu poder, no 
meu computador. No período tentei fazer algumas reuniões, mas houve 
resistência e a coisa foi esfriando até que parou. O ambiente não estava 
propício a discussão até porque na estrutura tem muitos cargos 
comissionados o que gera compromisso imediato e não a médio e longo 
prazo. Quanto à estrutura a partir de super-secretarias melhoram a 
capacidade governativa. (coordenador da comissão e ex-secretário de 
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planejamento)   

 

  A ausência do organograma das instâncias inferiores na hierarquia 

institucional afeta, principalmente as que, mesmo que involuntariamente, utilizam a 

estrutura, de forma híbrida, composta pela estrutura funcional associada a estrutura 

por projetos. Esta perspectiva híbrida é prevista no modelo matricial de organização 

e está em comum acordo com os preceitos da reforma administrativa. As falas dos 

entrevistados até então não havia feito alusão a importância desse modelo de 

estrutura na SMC, porém há indícios de que apenas a GEDS adotou, mesmo que 

involuntariamente programas e projetos sociais para o desenvolvimento de suas 

atividades, além de sua especificidade em atuar com grupos sociais específicos. 

 

A reforma teve dinamicidade maior na secretaria de cidadania. A GEDS 
tem que se adequar para atender aos prazos dos editais, sendo difícil 
para a secretaria definir o que é prioridade ou não, haja vista, os 
recursos próprios, da prefeitura, ser escassos. A política do Governo 
Federal ainda é definidora das ações municipais, e isso, provoca à 
adequação as ações de instâncias superiores apesar de ser um ente 
federativo autônomo. A intersetorialidade não é um grupo pensando 
ações e sim, é a intersetorialidade das políticas. Bresser coloca que o 
maior problema é a gestão eu já acho a cultura, esta é a mais difícil de 
acontecer. (ex-assessor da secretaria de planejamento) 

  

A SMC passa a ser o foco dos questionamentos acerca das políticas 

sociais, que segundo a prefeita 

 

A secretaria dispunha de estrutura administrativa capaz de atender as 
demandas da sociedade a partir da integração de ações nas gerências e 
fundações. Esse tipo de atividade possibilita o trabalho de forma 
integrada privilegiando a intersetorialidade. A secretaria de cidadania é 
responsável por essa coordenação. A reforma de 14 secretarias para sete, 
serviu para enxugar a máquina que estava muito gigante, difícil de 
comandar. Por isso foi feito a reforma criando super-secretarias e 
gerências de forma que fosse possível aperfeiçoar recursos e permitir o 
interagir e associar recursos entre as gerências, dependendo, portanto, 
do que será desenvolvido. O resultado no geral da reforma foi muito 
positivo, apesar de ser uma experiência inicial. É um processo de 
melhoria (a prefeita). 

 

Numa perspectiva menos otimista e um pouco ressentida quanto ao 
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destaque dado à secretaria de cidadania enquanto atividade fim, visto que a 

reforma agregou-lhe uma autonomia e um status de centralidade, ou “carro chefe” 

das ações municipais causando ressentimentos junto às demais secretarias. Na 

realidade, criou-se uma expectativa quanto a abrangência e as possibilidades de 

ação que esta secretaria dispunha, haja vista, agregar o sistema de ensino e o 

sistema de educação, duas políticas consolidadas como essenciais à vida humana, 

e para se preocupar com a qualidade de vida da população, a GEDS que não surge 

como um sistema e sim, com projetos e atividades específicas. De acordo com o 

ex-assessor e atual secretário de administração, não há clareza se o processo foi 

correto ou inverteu-se papéis entre as secretarias meios e fins. 

 

Portanto, não sei se a criação da secretaria de cidadania foi uma boa 
para a gestão das políticas sociais. A reforma puxou muito para a 
secretaria de cidadania. A secretaria de administração conhece a 
realidade da prefeitura ou teria a obrigação de conhecer as demandas 
institucionais. (ex-assessor e atual secretario de administração) 

 

Em meio a esse contexto, acreditamos que a própria denominação de 

Secretaria de “Cidadania” foi essencial para aferi-lhe visibilidade institucional, 

conforme a fala que segue: 

 

Acho que o nome da secretaria de cidadania foi uma escolha de Isaura 
Amélia. É um nome que estava em evidência diante do discurso de 
resgate da cidadania. É um nome forte e politicamente significativo que 
pressupõe o cidadão como protagonista e não de passividade. As 
políticas sociais não estão sendo tratadas como eleitoreiras, o foco do 
agrupamento é a gestão. (ex-secretario de planejamento) 

O nome é muito apropriado. São ações voltadas ao cidadão. A própria 
prática foi o caminho para se conhecer a reforma. O não perceber da 
subordinação a secretaria significava a não concentração de poder nas 
mãos do secretário. Devemos articular os eixos programáticos e os 
institucionais visando vencer os pontos de estrangulamento. Enxugar a 
máquina para aperfeiçoar recursos. (sucessor da primeira secretária de 
cidadania) 

O trabalho entre as gerências melhorou a qualidade do serviço 
prestado. A reforma foi uma necessidade. A primeira secretária teve muita 
dificuldade. A reforma proporcionou uma nova forma de gerenciar, 
sentimos mais responsável pelo processo assim como os demais 
servidores. Sinto muita diferença, temos que dá maiores respostas a 
sociedade. Os demais não tiveram tanta dificuldade, já se tinha 
internalizado a filosofia da reforma. Cidadania é porque devemos 
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trabalhar na garantia de direitos sociais e qualidade de vida do cidadão. 
As demais secretarias se preocupam mais com a infra-estrutura da 
cidade. (Gerente Executiva da Saúde e conselheira) 

Porque a SMC possibilita integração das políticas de educação, saúde e 
assistência social. (Gerente interina da Educação e conselheira) 

 

Tendo o “cidadão” como protagonista, chegamos a indagação de que 

tipo de cidadania estamos nos referindo, a “tutelada” ou “assistida”? A política social 

na secretaria de cidadania não impediu a existência das práticas clientelistas. 

Conforme a percepção do ex-assessor e atual secretário de cidadania: 

 

Essa reforma conseguiu privilegiar o cidadão. É muito avançada. Ainda 
há a presença do assistencialismo, mas há uma iniciativa para mudá-la. 
Do ponto de vista prático essas mudanças ocorrem mais rápido. A cidadania 
é tudo, é atender a necessidade do cidadão. Poderia ter qualquer outro nome. 
O nome é acessório. A utilização do termo é boa, chama a atenção para 
o cidadão. O tamanho da secretaria não é importante, nem a 
regulamentação. O problema é a articulação. O que precisa para ser boa 
articuladora? É preciso que os gestores tenham capacidade de fazê-la. 
(ex-assessor e atual secretário de cidadania)  

 

A reforma tem privilegiado o cidadão enquanto sujeito partícipe? 

 

Acho que sim, sempre é prática comum a realização de reuniões com 
todos os segmentos para construir a política de saúde. Essa prática é 
respeitada até por adversários políticos. Acho que ainda falta o trabalho 
sério de algumas pessoas, que quando compromissadas e capacitadas 
não atuariam na perspectiva de politicagem. As discussões nos bairros 
tem sido uma constante no orçamento cidadão. (Gerente Executiva da 
Saúde) 

 

As abordagens ora apresentadas mostram as dificuldades dos gestores 

em perceber as diferenças entre a secretaria e as gerências, de entender o 

significado da ideia de cidadania, de entender as relações de poder que se 

desenrolam na disputa por mais poder. Acredito que a lógica aqui apresentada 

distancia práticas de comando e execução, numa perspectiva mascarada pela 

busca da qualidade e resultados.    

  A SMC e as respectivas gerências a esta subordinada compõem um 
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novo arranjo institucional e são as responsáveis diretas pelo processo de 

implantação da reforma e sua relação com a população. Tornou-se, então, um 

desafio até porque é nesse espaço institucional que afloram as demandas de 

competências administrativas, assim como surgem às fragilidades institucionais 

devidos aos ritos processualísticos, ou seja, práticas habituais que até então eram 

tidas como corretas. Assim, compreende-se que o gestor deparava-se com práticas 

comuns de negociação entre a capacidade governativa instalada e as demandas da 

sociedade.  

A reforma administrativa na prática “pela forma de cima para baixo”, 

como foi implantada não pensou no “como” romper com práticas a priori 

desenvolvidas. A mudança na estrutura organizativa implicou em revisão de 

conceitos e práticas, porém, um elemento novo é agregado a este percurso, que são 

as discussões nacionais específicas a cada uma das políticas (educação, saúde e 

assistência social). As legislações e os fóruns de discussões sobre conceitos e 

práticas dessas políticas, associadas à condição de direito social e de 

responsabilidade do Estado, tem gerado um novo tipo de servidor público, mais 

competente, mais comprometido, mais político e mais critico supostamente capaz de 

romper com as práticas clientelistas. Por outro lado, existem aqueles servidores que 

possuem o sentimento de pertencimento e de compromisso pessoal com o chefe do 

executivo, que dão visibilidade às práticas de continuidade ao clientelismo. Existe, 

portanto, um paradoxo entre os que são comprometidos com um projeto de 

sociedade mais justa e aqueles que são comprometidos com o projeto político do 

mandatário.  

Tratando-se do modo operacional da reforma, compreendemos que é 

necessário saber se estes atores conhecem a Lei Complementar nº. 001/2000 – 

GP/PMM, e que tipo de envolvimento esses servidores tiveram nesse processo.  

Para a gerente executiva de saúde: 

 

Discutimos a lei e como seriam as mudanças a serem 
operacionalizadas. Aceitamos as mudanças frente à necessidade de 
modernização. O pensamento estava construído cabia a nós aceitá-la. Para 
o servidor não houve mudança assim como a população. As mudanças 
foram sentidas mais no nível de secretaria e gerência do que nas demais 
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instâncias da hierarquia institucional. (Gerente Executiva da Saúde) 

 

Houve algum tipo de preparação para que os servidores pudessem 

enfrentar as mudanças promovidas pelo novo arranjo institucional? 

 

Capacitação no sentido restrito não houve, mas existiram algumas 
reuniões para isso. Eu afirmo que os primeiros anos não foram bons. 
Hoje a coisa flui com naturalidade. É pouco difícil para uma pessoa ter 
uma visão tão geral, no caso do secretário, mas a gerencia é o apoio a 
essa gestão. (Gerente Executiva da Saúde)   

 

A proporção que o agrupamento vai se constituindo numa “rede com 

nós”, vamos percebendo que cada um dos atores possui uma visão parcial do 

processo e que as respostas vão se complementando, vão aos poucos dando forma 

aos acontecimentos e práticas adotadas e instituídas nesse cenário contraditório que 

é a gestão pública municipal de Mossoró. A fragmentação do conhecimento da 

reforma tem se mostrado um fator determinante para as expectativas geradas de 

seus impactos, ou seja, se a reforma seria boa ou ruim para a modernização 

administrativa. 

 

Diante das falas explicitadas compreende-se que a reforma gerou uma 

nova percepção das relações organizacionais, de demandas internas e externas à 

PMM, a necessidade de adaptação dos servidores a essas mudanças, embora, 

expresse certa visão de naturalização do processo, mascarando o fato de que toda 

mudança não gerada pelo sujeito é traumática. As pessoas quando precisam se 

adaptar a uma realidade diferente da qual está acostumada e quando essa chega 

de forma rápida e inesperada, o impacto é de resistência a não ser que tenha 

visualizado ganhos, sejam estes financeiros, de poder de mando, entre outros. Mas, 

podemos afirmar que a reforma possibilitou a ruptura das práticas personalizadas? 

Para a gerente executiva de saúde: 

 

O setor público perdeu a característica de cabide eleitoral. A 
setorialização foi à responsável por essa visão da personalização, porém, 
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ainda estamos em crescimento. Eu que estou há muito tempo tinha essa 
visão hoje a secretaria veio a contribuir para tirar essa perspectiva. 
Preocupo-me se as pessoas continuam achando desse jeito. Estamos 
passando aqui um tempo, isso não é nosso é do povo. O trabalho deve ser 
o melhor possível. (gerente executiva de saúde) 

  

  A reforma proporcionou a inserção de novas práticas administrativas 

que modificassem as práticas cotidianas. Porém, será que foi capaz de proporcionar 

a intersetorialidade? 

 

Os projetos são elaborados a partir da interação com as demais 
gerências. O apoio entre as gerencias é constante. Se existe a 

intersetorialidade se é esse o termo adequado eu não sei. (Gerente 

Executiva da Saúde) 

A reforma proporcionou a integração entre as políticas sociais, hoje 
planejamos as ações pensando no que as demais políticas podem 
contribuir. (Gerente interina da Educação) 

 

O conhecimento da existência e necessidade de mudança nas práticas 

administrativas não representou que esta tivesse ocorrido. Conhecer e praticar são 

um longo percurso que não foram percorridos por todos. Há ausência da 

internalização da finalidade e das competências a serem implantadas com a 

reforma. Portanto, a reforma interferiu diretamente na capacidade governativa da 

PMM, e consequentemente, no novo arranjo institucional?  

 

A parte técnica continuou sob o comando dos gerentes, houve uma 
centralização orçamentária agora o fazer continuou com a mesma liberdade. 
Isaura teve que quebrar paradigmas culturais e modelos de gestão. 
(sucessor da primeira secretária de cidadania) 

Acho que sim, ampliou a capacidade organizativa envolvendo a 
comunidade e demais setores isso dá mais segurança. Esta arrumação 
permite a participação da população e com isso a articulação entre 
setores. A reforma tem seus pontos negativos. Encontro dificuldade com 
algumas pessoas que não vê o trabalho para todos e alguns 
seguimentos querem tratar a saúde com politicagem, mais isso não é 
permitido. Somos abertos a opiniões contrarias e a favor. Esse arranjo é o 
ideal, agente fica muito aberta à discussão. A SMC foi se adaptando as 
gerências. Ela chegou com uma estrutura ainda frágil, foi evoluindo no dia-a-
dia. (Gerente Executiva da Saúde) 
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Nesse emaranhado de ações e significados, muitas vezes, 

individualizantes, perguntamos qual o papel da secretaria quanto à prática do 

planejamento e execução das políticas sociais? 

 

A secretaria não está só pensando e jogando a execução para os 
gerentes. As ações nascem nas gerências e são complementadas na 
secretaria. Pode legalmente ter sido criada como super-secretarias, mas na 
verdade há um entrosamento com as gerências. Precisa ser avaliada, mas 
na nossa visão estamos fazendo o melhor possível. Acho que ainda está 
em processo de construção. (Gerente Executiva da Saúde) 

 

As falas expressam a fragilidade com que se efetivou a reforma, 

mesmo assim, é preciso a partir de então enveredar por uma nova vertente que 

extrapola o limite organizacional, que é a relação entre o governo municipal e a 

sociedade, tendo como parâmetro a garantia da participação social no processo de 

formulação, gestão, execução e avaliação das políticas sociais. 

  Por fim, a busca pelo entendimento da relação governo municipal com 

a sociedade, requer mudança de procedimentos, tendo como parâmetro a execução 

do controle social, exercido pelos conselhos gestores e pela mídia, enquanto 

instrumento de formação da opinião pública. Acerca dessa relação faz-se necessário 

compreender o papel dos conselhos gestores. 

 

Os conselhos municipais de gestão não foram envolvidos no processo 
de reforma, na época foram criados vários conselhos, porém na época 
não se discutia questões administrativas das políticas sociais e, sim, a 
própria política. Presidi o Conselho Municipal de Saúde enquanto estive 
a frente da secretaria de cidadania, mas em nenhum momento esta 
temática entrou em pauta ou fui questionada sobre isto. (ex-secretária de 
cidadania e conselheira) 

Faltou discussão dessa reforma nos conselhos. A relação do governo 
municipal com os conselhos dá legitimidade e visibilidade das ações 
estatais, mesmo assim, a participação foi positiva. O conselho permite 
que os representantes cheguem mais perto ao governo e vice-versa. (ex-
assessor e atual secretário de administração) 

 

  Quanto à participação da população no exercício do controle social, 

alguns entrevistados fizeram referência à existência do Orçamento Cidadão, que foi 
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uma iniciativa de garantia da participação no processo decisório, conforme veremos 

a seguir:  

 

A partir de reuniões, conversas, convencimentos e o próprio orçamento 
mudaram e tiveram que se adequar enquanto garantia da participação 
da população.  (a prefeita) 

A PMM precisa fazer mais em termos de controle social. Os conselhos irão 
forçar o gestor público a fazer o que não queria e a fazer o que deve ser 
feito. A sociedade precisa se apropriar desses espaços. Enaltece o processo 
de publicização das informações. (ex-assessor e atual secretário de 
cidadania) 

Quanto aos conselhos de direito que exercem controle social, têm sido visto 
como algo importante pela administração pública. Tornou-se um requisito 
para a adesão e recebimento de recursos federais do que 
necessariamente uma abertura para que realmente aconteça o controle 
social. Eu acho que terminou burocratizando demais o papel desses 
conselhos que ficaram em segundo plano. (coordenador da comissão e ex-
assessor da secretaria de planejamento) 

Os conselhos são importantes, garantem a participação da população 
em todos os conselhos a fim de pensar junto à política. Os conselheiros 
opinam e são respeitados. (Gerente Executiva da Saúde)  

 

  Até então temos visto as opiniões acerca da relação PMM e conselhos 

gestores, porém, é preciso compreender o papel da mídia em meio às práticas de 

controle da ação governamental. Por isso, abordaremos a mídia enquanto um 

instrumento poderoso na formação de opinião, ampliação ou redução do poder 

público através da persuasão ou de convencimento mediante o enquadramento do 

discurso em prol de um projeto de sociedade ou político partidário. A comunicação 

realizada através de jornais, revistas, televisão e outros meios de comunicação 

interferem na efetivação do processo de codificação e decodificação frente à 

intencionalidade com que esta é construída. Estes instrumentos de comunicação 

fazem parte de um sistema de cultura de massa que estimula a falsa identidade do 

universal e do particular, isto é, estabelece relações e diferentes níveis de interação, 

inclusive entre os atores sociais, daí a abordagem midiática da reforma 

administrativa em Mossoró, antecedendo a fala dos conselheiros municipais, haja 

vista ter sido, em sua maioria o instrumento de aproximação a essa temática.  
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b) Atores sociais 

Antecedendo o agrupamento das entrevistas dos conselheiros 

gestores, resgatamos algumas matérias vinculadas nos jornais de Mossoró acerca 

da RA. A percepção midiática tornou-se necessário visto ter sido fruto das 

constantes indicações dos entrevistados em citar o importante papel da imprensa na 

divulgação e publicização da reforma. A comunicação veiculada através desses 

instrumentos não gerou uma compreensão real da reforma, mas possibilitou a 

apreensão de como as informações foram manipuladas, a favor ou contra, 

dependeram dos interesses em jogo, ou seja, a que grupo pertence o meio de 

comunicação ou se está a serviço da prefeitura (HILL, 2004). 

  A mídia pode ser consumida de diversas formas pelos cidadãos, 

interferindo em suas reflexões nos mais variados aspectos de suas vidas. O jornal 

utiliza uma linguagem impactante, envolve a atenção do leitor e faz uso da essência 

dos fatos, fazendo com que o leitor se identifique com a matéria. O leitor, por sua 

vez, atribui credibilidade, imparcialidade e compromisso para com a verdade (ALDÉ, 

2004). A partir desse enfoque consideramos que em Mossoró existem vários jornais, 

entretanto, dois se destacam devido a sua maior abrangência em termos de 

aceitabilidade quanto a que grupo pertence, sendo que o jornal Mossoroense exerce 

um papel maior em termos de oposição ao grupo rosalbista, mesmo assim, a 

reforma foi tratada de forma pontual e passageira.  

A reforma foi tema de várias matérias jornalísticas, seja como motivo 

para a ascensão política por se denominarem precursores ou para mostrar que o 

governo municipal não estava preocupado com outras temáticas, tipo o Plano Diretor 

da Cidade117 ou o desenvolvimento econômico do município.   

Assim a reforma passou a ser conhecida pelos vereadores na véspera 

da sessão a qual seria submetida, que apesar dos descontentamentos foi aprovada 

por unanimidade, sob a defesa de que tinha como objetivo ajustar a estrutura da 

máquina pública à Lei de Responsabilidade Fiscal. A aprovação pela Câmara 

                                                 
117

 Quanto ao Plano Diretor, existia uma demanda mais ativa da sociedade que passou a exigir a sua revisão em 

caráter de urgência. Diante desse impasse, a PMM contratou uma assessoria carioca para a sua elaboração, mas, 

por não ter assegurado a participação popular, precisou se refeito. A participação popular também passou a ser 

exigida pelos munícipes em virtude do orçamento cidadão. 
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Municipal de Mossoró da Lei Complementar n°. 001/2000-GP/PMM ocorreu em 

reunião extraordinária sem cortes no dia 28 de dezembro de 2000, depois de várias 

conversas com o ex-deputado Carlos Augusto, que exerceu também o papel de 

negociador político e estrategista do “rosalbismo”. 

De acordo com jornal Gazeta do Oeste esta reforma foi considerada 

“uma reforma de quase R$ 800 mil”, compreendendo um percentual de um terço da 

folha de pagamento do município. Este percentual corresponde a 610 mil (líquidos) 

aos cofres públicos, que com encargos sociais chegara ao valor antes especificado. 

Estes recursos seriam rateados entre os mais de 660 cargos comissionados, sendo 

440 cargos comissionados de direção administrativa e 220 cargos comissionados 

divididos para o sistema de ensino e de saúde. Ainda neste jornal, foi divulgado o 

resultado de reunião entre vereadores e o ex-deputado e principal articulador do 

“rosalbismo”, que acalmou os descontentamentos de correligionários e declarou que 

a PMM iria economizar cerca de 200 mil, pois até então a folha de pagamento girava 

na época em torno de R$ 2 milhões (incluindo os custos sociais) (29/12/2000, p.3).  

Eleita para seu terceiro mandato, a prefeita Rosalba Ciarlini, estava na 

mídia enquanto continuidade do seu mandato, destacando a sua equipe funcional e 

permanecida em sua maioria com os mesmos servidores em cargos comissionados, 

ou seja, os que participaram de sua gestão anterior. A escolha de seu secretariado 

manteve a mesma lógica de privilegiar correligionários e familiares.  Em entrevista 

ao jornal O Mossoroense a prefeita eleita afirma que a equipe continuava quase a 

mesma, haja vista que “o povo aprovou nossa administração, por isso não havia 

porque haver tantas mudanças em nossa equipe” (JORNAL O MOSSOROENSE, 

03/01/2000). Prevaleceu à intenção da prefeita em reconvocar para a futura gestão 

servidores públicos que tenham mostrado lealdade, sem, contudo, garantir a 

permanência de servidores indicados pelos vereadores,  o que gerou sentimentos de 

descontentamento entre os aliados (GAZETA DO OESTE, 27/12/2000). 

  Para a mídia entre as seis “super-secretarias”, a Secretaria de 

Cidadania é a que passou a lidar com o maior volume de recursos, destinados esses 

as políticas sociais de recursos. Por isso se tornou alvo de especulações políticas, 

principalmente pelo jornal O Mossoroense, de propriedade de Laíre e Sandra 



 

 

168 

 

Rosado, lado da família que fazia oposição ao governo da prefeita. Para a secretária 

que assumiu esta pasta os jornais atribuíram a sua nomeação a dois objetivos: o 

primeiro o de corrigir uma injustiça histórica da família com Isaura, prestigiando sua 

inteligência e competência administrativa, e, o segundo o de substituir Ruth Ciarlini 

na Assembléia Legislativa. Segundo O Mossoroense, Betinho Rosado foi o deputado 

que anunciou a intenção de modernizar a estrutura administrativa municipal e que 

sua irmã teria em mãos a secretaria de maior dotação anual para investimentos, ao 

mesmo tempo em que ficaria por dois anos em constante evidência na mídia 

(05/01/2001).  

Por outro lado, em evento público na UERN, o consultor da Reforma 

Administrativa da PMM Gileno Macelino, declarou que o papel da professora Isaura 

Amélia Rosado a frente da pasta dessa secretaria, tinha a missão de “formar, avaliar 

e controlar as ações desenvolvidas pelas três gerências executivas, que terão o 

papel de executar as políticas sociais e serem implementadas” (JORNAL O 

MOSSOROENSE, 11/01/2001). Acreditamos que essa declaração foi em resposta 

às especulações sobre a sua suposta inserção na política, fato este não efetivado. 

Assim como reforçou o seu compromisso para com a gestão municipal. Portanto, a 

sua nomeação se tornou de fato pela sua competência e experiência na área da 

gestão pública, extrapolando os laços familiares. 

Na leitura dos jornais, percebemos que a temática da reforma 

administrativa passou a ser matéria secundária, haja vista que a partir do fevereiro 

do ano em que foi implantada saiu de pauta, novos temas como: a ausência de 

Plano Diretor para a cidade que se encontrava em desacordo ao Estatuto da Cidade. 

Os jornais divulgaram as constantes insatisfações do vice-prefeito com o governo 

municipal, no qual resultou em desentendimento político; existência de denúncias de 

improbidade administrativa118, por motivo de uso da máquina pública e desvio de 

recursos, muito embora a prefeita não tenha respondido processo em nenhuma das 

irregularidades apontadas. 

No ano de 2001, a prefeita governou com maioria no legislativo, porém 

dois fatos modificaram essa realidade, a primeira foi quando o PMDB assumiu a 

                                                 
118

 Lei nº. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa. 
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presidência da Câmara Municipal de Mossoró e a segunda, quando em março desse 

mesmo ano, a bancada “rosalbista” perde as eleições para a presidência das 

comissões: de Constituição e justiça; Saúde e educação; Obras e serviços públicos; 

Desenvolvimento econômico, social e cooperativismo; Orçamento, finanças e 

contabilidade; e Planejamento, composição do solo e agricultura. A oposição teve 

apoio de cinco dos vereadores da bancada da prefeita que estavam descontentes 

com o governo municipal em função da divisão de cargos administrativos, 

modificando o cenário político na Câmara, na qual a bancada governista passou a 

ser minoria. 

A conjuntura ora apresentada passou a ser alvo de especulações para 

o jornal O Mossoroense, que através de seu site na internet, realizou pesquisa 

interativa acerca das mudanças na administração municipal, apontando para a 

ineficiência dessa gestão pública, inclusive indicando como entrave a manutenção 

de boa parte da equipe administrativa, a falta de clareza de comando entre as 

secretarias e gerências executivas, além de forte entreve burocrático (JORNAL O 

MOSSOROENSE, 24/05/2001). Esta enquete não surtiu muito efeito junto ao poder 

executivo municipal, e nem na sociedade como um todo, foi como se esta fosse uma 

temática que só importasse a oposição. As especulações sobre a RA ficaram no 

esquecimento e após os primeiros meses de governo, houve uma calmaria em 

termos de críticas a PMM. 

No ano seguinte, a prefeita ao fazer balanço de seu primeiro ano de 

governo, em abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Mossoró, evidenciou as 

ações no âmbito da educação, saúde, assistência social, habitação, saneamento, 

administração, cultura, indústria, comércio, turismo e tributação, além de ressaltar 

que as ações na área social eram um desafio a sua administração, em função da 

luta pela redução da exclusão social e melhoria da qualidade de vida da população. 

No que se refere à reforma administrativa, a prefeita enalteceu enquanto instrumento 

de modernização da máquina, a valorização e respeito à cidadania dos 

mossoroenses. Afirmando que “a reforma está no caminho correto” (JORNAL 

MOSSORENSE, 20/02/2002). 

  Ainda neste ano, a Secretaria de Cidadania voltou a ser destaque nas 
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manchetes jornalísticas na mídia mossoroense, em virtude do pedido de renúncia da 

professora Isaura Amélia Rosado. O real motivo de seu pedido de exoneração em 

janeiro não foi revelado, passando a existir crises internas de governo, fruto do 

excesso de poder concedido pela prefeita às gerências executivas, que continuavam 

a despachar diretamente com o chefe do poder executivo. Outro motivo seria o 

convite feito pela prefeita de Natal, Vilma de Faria, para que a secretaria assumisse 

cargo público na prefeitura de Natal. Ventilou-se que, também, a mesma assumiria a 

carreira de administradora de empresa privada ao assumir a gestão das rádios 

Tapuyo de Mossoró e Farol de Alexandria, onde era acionista, juntamente com seu 

irmão Betinho Rosado, deputado federal (JORNAL O MOSSOROENSE, 2002). 

  Por ter sido uma reforma construída na euforia da continuidade de um 

governo, e por não ser fruto de um processo participativo, gerou insatisfações dentro 

e fora do âmbito organizacional, porém, a visão da mídia acerca da reforma não é 

suficiente para entender a percepção da sociedade civil organizada que possui a 

incumbência de fiscalizar ativamente a ação governamental. A visão da mídia é 

unilateral, pois não possibilitou o diálogo, e nem possibilita a apreensão real do que 

ocorreu na própria dinâmica política gerada pelo processo de negociação e 

aprovação da reforma pela Câmara de Vereadores de Mossoró. 

  Assim, optamos por sistematizar, por último, o agrupamento das 

entrevistas dos atores sociais que fazem parte dos Conselhos Gestores municipais. 

Nesse contexto, expressa-se a dinâmica da relação PMM e sociedade civil, a partir 

do controle horizontal da política social (educação, saúde e desenvolvimento social). 

Nesse grupo de informantes foram envolvidos conselheiros CME, do CMS e do 

CMAS. Na tentativa de identificar as motivações desses representantes, fizemos um 

levantamento nas respectivas entidades acerca de seus membros no período de 

2000/2002, haja vista que nesse espaço de tempo esses atores tiveram a 

proximidade com a gestão pública da PMM, ou seja, estiveram no antes, durante e 

depois da implantação da reforma. Muito embora, a sua participação tenha sido com 

formas e intensidades diferenciadas, pois dependeu de seu vínculo institucional, ou 

de proximidade/afastamento político com a prefeita. Em Mossoró o CMAS tem 14 

membros; o CME, 12 e o CMS, 12, totalizando 38 conselheiros.   
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O contato inicial com os conselheiros nos revelou algumas situações a 

serem consideradas para a escolha dos entrevistados: 

 

Duas conselheiras
119 

representantes do governo municipal acumularam 
mandatos em mais de um conselho simultaneamente; 

A maioria dos conselheiros pertence ao quadro funcional da Prefeitura 
Municipal de Mossoró;  

A existência de entidades governamentais categorizadas como não 
governamental conforme a legislação do Conselho em permanecer com 
representantes de todas as esferas do sistema de ensino municipal e ao 
mesmo tempo tornar acessível à participação de outras instituições 
educacionais;  

Mandatos não coincidentes com a gestão, o período de ingresso no CMAS 
não conhecida com o da gestão (2000/2002), visto que assumia a 
representação mediante a substituição de um membro, assim o seu mandato 
tinha caráter inicial, constituindo-se um período de dois anos e não de 
continuidade ao período vigente de seu antecessor, no caso do CME as 
eleições ocorriam regularmente a cada dois anos, no CMAS os membros 
tinham mandatos que não se adequavam a um mandato em específico e no 
caso do CMS houve caso de conselheiros permanecerem por cinco anos, 
independente de eleição ou recondução, segundo a secretária deste 
conselho. 

Existiam conselheiros que estavam assumindo esta condição pela primeira 
vez e outros já haviam exercido outros mandatos, o que favorecia um 
descompasso e um desconforto por parte de alguns membros quanto à 
distinção de conhecimento e agilidade no exercício de suas atribuições. 

 

Apenas 15 membros foram entrevistas dentre os 38 membros 

conselheiros, uma vez que destes, oito não foram encontrados, mediante endereços 

e telefones fornecidos pelos conselhos; sete se recusaram a participar120; um 

assumia simultaneamente assento em dois conselhos; quatro eram secretários e/ou 

assessores e já haviam participado na condição de ator institucional121 

Diante do exposto, percebe-se que no referido período, os conselhos 

ainda se encontravam num momento de estruturação, com muita interferência do 

                                                 
119

 Maria das Dores Bulamarque (CME/CMAS) e Magali Nogueira (CME/CMAS) que também assumiu 

interinamente a Gerência Executiva de Educação. 
120

 Os conselheiros contactados eram médicos e não tiveram tempo disponíveis em sua agenda; no CMAS 

destacaram-se os usuários da saúde ou da assistência social e no CME a presidente deste conselho na época se 

recusou, alegando motivos de saúde e campanha política. 
121

 Estes serão trabalhados na categoria Dirigentes e assessores municipais por se tratarem de Secretários e 

Gerentes que assumiram assento nos Conselhos em destaque. 
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governo municipal através de suas presidências, com exceção do CMAS. Entre os 

entrevistados, as falas se revelaram divergentes entre representantes 

governamentais com e sem vínculo com a prefeitura e os não governamentais, 

representantes da sociedade civil com ou sem vínculo com a prefeitura, se 

diferenciando a partir de seu envolvimento na luta política pela garantia de direitos 

sociais e/ou movimentos sociais. 

A qualificação e a formação profissional dos entrevistados foram 

decisivas no processo de interpretação da reforma administrativa, visto que, em sua 

maioria, os conselheiros governamentais são graduados com uma diversidade de 

formação (advogados, assistentes sociais, professores, enfermeiros, médicos, etc.). 

Entre os representantes não governamentais poucos são graduados, provocando 

um distanciamento acerca da interpretação da política a partir de sua compreensão 

conceitual e legislativa.  

A diferença entre esses representantes dificulta o processo de 

fiscalização das políticas sociais quanto à análise do processo que deu origem. 

Outro fator de diferenciação é a proximidade com a própria política local, de um lado, 

estão os servidores municipais, os que executam as diretrizes, legislação e direitos 

sociais constitucionalmente instituídos; do outro lado, aqueles (atores sociais) que 

têm acesso aos serviços e nem sempre estão familiarizados com a política, isto é, 

em termos conceituais, a não ser aqueles que participam ativamente das 

conferências e de atividades que discutem e avaliam essas políticas. O 

conhecimento da política em sua totalidade é fragilizado. Tal realidade criou, mesmo 

que involuntariamente, um distanciamento entre os conselheiros, cuja igualdade na 

discussão das políticas sociais requer empenho, capacitação, envolvimento e 

disponibilidade de tempo para se dedicar ao exercício do controle social. No geral, 

os conselheiros são trabalhadores que precisam conciliar as atividades laborais com 

as de conselheiro, ficando esta última em segundo plano, o que delimita a sua 

atuação nas reuniões ordinárias ou extraordinárias. 

Os representantes de instituição não governamental, que não 

participaram das entrevistas e outros que participaram desconheciam o processo da 

reforma. Por isso, se consideravam inaptos a responder sobre uma temática “que 
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não foi discutida em plenária”. Do mesmo modo, não haviam despertado interesse 

pelo tema na época e nem acompanharam as notícias pelos jornais. Sabiam que 

houve mudanças na estrutura organizacional da PMM, mas até que ponto isso 

afetou o funcionamento e a gestão das políticas sociais não era de seu 

conhecimento. Sendo assim, na sua maioria, não se sentiram à vontade para 

participar da entrevista. Alguns chegaram a solicitar cópia do roteiro antes de 

concedê-la, negando-se posteriormente. Tal fato, porém, não afetou o resultado da 

pesquisa.   

  Os conselheiros que fazem parte do quadro de servidores municipais 

solicitaram o anonimato, ao concederem a entrevista, temendo algum tipo de 

represália por parte dos gestores municipais, visto que se encontrava em processo 

eleitoral e, em sua maioria, assumem cargos comissionados. Para que não ficasse 

alguns conselheiros com identificação e outros não, optamos por agrupar as 

respostas entre representantes governamentais e não governamentais, não tendo 

nenhuma relação entre o nome e a instituição a qual se vincula. A importância 

desses atores e a necessidade de entender o olhar que eles tem sobre a reforma, é 

que separamos as falas dos atores institucionais e a fala dos atores sociais. 

Todavia, relembramos que entre os dirigentes existem aqueles que atuaram nesse 

período como conselheiro e, que, não serão abordados nessa fase para que não 

ocorra a duplicidade de informações, assim como, estes assumiram a condição de 

conselheiro pelo fato de terem assumido essa condição em função do cargo que 

ocupavam e não por vontade de exercê-la. 

  A relação que envolve os membros dos CME, CMS e CMAS com a 

PMM é paradoxal, porém, espelha a carência de pessoas interessadas em assumir 

esse tipo de atividade, além de que não constatamos a existência de programa de 

capacitação para conselheiros, visto que na época ainda era uma prática em 

construção. 

Percebe-se que, na época, era comum a predominância da presença 

de servidores públicos no exercício do papel de conselheiros de políticas sociais, 

principalmente nos conselhos em que a presença do “gestor municipal” era mais 

intensa na presidência destas entidades. É como se esses conselhos se tornassem 



 

 

174 

 

uma extensão da Secretária da Cidadania, através das gerências executivas e o 

poder conferido a esse gestor se confundida com menor ou maior intensidade, por 

exemplo: a predominância de servidores públicos municipais no CME é uma 

necessidade do próprio sistema de ensino municipal e em outros conselhos é devido 

à inserção desses servidores em movimentos sociais ou em entidades 

representativas. Por sua vez, estas instituições representativas indicam seus 

representantes sem levar em conta o seu vínculo com a PMM ou os indica pelo fato 

de serem servidores para ficar mais fácil a sua participação. 

  A participação dos conselheiros e o acesso as informações sobre a 

reforma, de acordo com os entrevistados, foi inacessível. Alguns se lembram de um 

comunicado de que as secretarias de Saúde, Educação e Ação Social seriam 

extintas, e que a partir de 2001 seriam essas secretarias transformadas em 

Gerências Executivas, subordinadas a Secretaria Municipal de Cidadania. 

Entretanto, não houve esclarecimento quanto á que propósito se deu essas 

mudanças institucionais. Por outro lado, outros não se lembram dessa matéria ter 

sido abordada em plenária, não tomaram conhecimento dela, nem conhecem a Lei 

da Reforma, assim como não se interessaram em conhecê-la, evidenciando a 

desinformação daqueles que receberam a incumbência de fiscalizar as ações 

governamentais no processo de gestão das políticas sociais.  

  No entanto, a desinformação é vista como algo aceitável para uns e 

para outros não, e, sim, um desrespeito para com os conselheiros. Entretanto, é 

necessário destacar que entre os entrevistados há distinção, entre os que pertencem 

as organizações governamentais e não governamentais, mas que, também, são 

servidores da PMM ou não. Este fato fica perceptível ao agruparmos as respostas 

que se seguem. As respostas dos representantes não governamentais sem 

vínculos com o governo municipal a respeito desse item revelam que 

 

Acredito que isto ocorreu pelo fato dos conselhos não serem responsáveis 
pela execução das políticas e sim serem consultivos e deliberativos, portanto, 
não sendo necessário o seu envolvimento em questões administrativo de 
incumbência da prefeitura.   

Não fomos consultados, ouvimos falar dessa reforma pelos jornais, mas em 
nenhum momento procuramos explicações do governo municipal sobre tal 
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temática.  

 

  A fala dos representantes governamentais, vinculados a prefeitura, 

apresenta conhecimento mais aprofundado, muito embora, com as mesmas 

dificuldades no exercício do papel de conselheiros 

 

Não me interessei pela reforma e nem procurei conhecê-la, para mim a PMM 
sabe o que precisa para fazer uma boa gestão.  

Acredito que a prefeita encontrava-se num momento político complicado fim 
de mandato, novos interesses para a administração pública, muita demanda 
aos conselhos quanto à prestação de conta, enfim, nos conselhos não 
teríamos tempo para apreciá-la. 

  

  Essa ausência de informações mostra que não havia interesse da 

prefeitura em publicisar esse processo. Para tal, os representantes 

governamentais sem vínculo a PMM, consideram: 

 

Como exercer o papel de conselheiro quando limitamos nossa atuação a 
fiscalização dos recursos, sem nos determos a estudar o aspecto 
político da política. Se não é comunicado ao conselho informações de 
medidas governamentais que venham a interferir na gestão das políticas 
sociais e pelo acúmulo de atividades extraconselho acabamos por não 
questionar esse tipo de atitude. 

  

A limitação de entendimento dos conselheiros sobre a dimensão 

política da reforma não é realidade apenas para os representantes não 

governamentais, e sim, de todos os conselheiros. Mesmo assim, questionamos 

quanto ao que mudou, em termos da gestão das políticas sociais ou em 

termos de modus operandi, já que as mudanças institucionais haviam sido 

formalmente efetivadas. Logo, qualquer tipo de mudança na forma de ver e efetivar 

a política social não poderia ter passado despercebido, se a reforma fosse 

implementada conforme fora concebida. 

A desinformação dos conselheiros pode ter influenciado a análise das 

matérias encaminhadas aos conselhos. Visto que, a partir de 2001, a reforma já era 

uma realidade, e deixara de ser uma proposta com mudanças desejadas tornou-se 
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uma realidade com ou sem condições de efetivação, portanto, uma reforma na 

prática.  

Enfim, o que mudou com a reforma administrativa? Ao serem 

questionados acerca do que mudou na prática do conselho com a reforma 

administrativa ou na gestão da política social, ficou perceptível a divergência entre 

os representantes governamentais e os não governamentais. Os representantes 

que são vinculados a PMM apresentaram uma maior aceitação e acham que 

contribuíram para o sucesso da reforma. Tal compreensão demonstra a não 

separação entre o papel de conselheiro e o de servidor público municipal, por isso 

iniciamos por aqueles que se enquadram nesse perfil. 

 

Muita coisa mudou para melhor, dentre estas o fluxo de comunicação, a 
concentração (localização) das gerencias em um mesmo espaço físico, a 
redução do número de secretarias. 

A reforma viabilizou uma maior integração entre as políticas sociais, 
favoreceu uma maior acessibilidade do usuário a Secretaria de Cidadania, a 
qualidade dos serviços melhoraram. Quanto ao procedimento continuou o 
mesmo. Em termos de gestão ficou inalterada. 

  

  Para entender essa percepção sob o olhar dos representantes não 

governamentais sem vínculo com a PMM: 

 

A reforma foi apenas de fachada, nada mudou. As mesmas pessoas 
continuaram a gerenciar as políticas sociais, não houveram mudanças 
plausíveis nos documentos analisados no conselho. 

Não acredito que houve mudanças, apenas acredito que as mudanças se 
limitaram a estrutura administrativa e não atingiu outro patamar.  

A reforma mudou apenas a estrutura administrativa, em termos de postura 
profissional nada mudou. As pessoas continuaram a exercer suas funções do 
mesmo jeito de antes, assim como continuou a concentração de poder. A 
Secretaria de Cidadania concentrou poder. 

  

Também não há um único entendimento quanto à intencionalidade das 

mudanças entre os representantes do governo municipal. Estes possuem uma visão 

própria de quem está envolvido diretamente na execução da ação governamental e 

vivenciando as limitações e as facilidades que a reforma ocasionou. As novas 
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relações de poder foram assim percebidas por essa categoria de conselheiros. 

Assim para os representantes governamentais vinculados a PMM. 

 

Houve aproximação a descentralização do poder decisório; antes a secretaria 
de educação despachava diretamente com a prefeita, hoje a secretaria de 
cidadania é a intermediária entre a prefeita e a gerente executiva.  

Acredito que seria melhor ter continuado como secretaria. Antes existia maior 
poder de argumentação e tomada de decisão. Hoje o secretário filtra as 
prioridades e é ele que define. Hoje agente trabalha mais a intersetorialidade, 
perdendo a verticalidade setorializadora. 

A reforma se limita a mudança de nomenclatura. As decisões se tornaram 
mais lentas, os conselhos não foram consultados. É muito difícil colocar o 
discurso do setor privado no setor público que tem outra lógica. É preciso ver 
as necessidades de cada município. Toda reforma é longa e precisa ter uma 
competência técnica com profundidade teórica, avaliando e reavaliando, 
revendo o rumo e isso em Mossoró não ocorreu. Não se observou nos 
servidores a compreensão dessas mudanças. Eles não foram trabalhados 
com profundidade. A reforma administrativa de Mossoró ainda é muito 
personalizada. Não há clareza do que realmente foi essa reforma. As funções 
foram transformadas em cargos e essa falha ocorreu pela velocidade com 
que foi planejada e implantada. 

   

  Algumas destas argüições são compartilhadas pelos demais 

representantes governamentais, entretanto, esta categoria passou a ter uma visão 

em que o ressentimento não interferiu em suas opiniões e sim uma postura mais 

crítica. 

 

O secretário assumiu um poder maior do que os secretários da gestão 
anterior. Acredito que é preciso entender que os gerentes que antes 
eram secretários não aceitaram muito bem a perda dessa função.  

Os gerentes assumiram posturas de secretários e acreditam que 
perderam poder, porém, continuaram com as mesmas posturas de 
secretario. 

Mudou apenas em nível de estrutura/organograma. No caso das políticas 
sociais não foi uma boa coisa, antes eram gerenciadas pelos respectivos 
secretários e agora passaram a condição de gerência subordinadas a 
Secretaria da Cidadania. Isso tirou um pouco a resolutividade e 
autonomia setorial.  

Não dá para saber se mudou pela falta de conhecimento da Lei, mas 
seria interessante saber se a reforma administrativa foi uma 
necessidade ou uma estratégia de adequação a exigência federal.  

A reforma foi um capricho da prefeita em querer modernizar uma prefeitura 
como Mossoró como se fosse possível um passe de mágica; isto é, atribuir a 
uma lei a capacidade de mudar toda uma cultura organizacional arcaica. 
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  Ainda acerca dessa discussão, destacaremos a visão dos 

conselheiros governamentais com vínculo com a PMM, 

 

Uma Lei por si só não provoca mudanças na forma de interpretar a 
política social, ao contrário, inicia uma nova realidade de incertezas 
quanto a seus reais objetivos. 

O processo de implantação ocorreu através de uma assessoria, que a 
defendia como uma nova ordem, sendo um redirecionamento do aparato 
institucional que estava acontecendo a nível nacional com base em 
sugestões, voltada para grandes cidades pólos, nem sempre parecida 
com a realidade de Mossoró. Essa ideia chega para redimensionar toda 
a administração do município. Mas concretamente nunca vi isso de fato 
acontecer. 

 

Embora tenham se passado nove anos de sua efetivação, ainda há 

aqueles que, embora exerçam o papel de conselheiro, não buscaram entender 

melhor o que aconteceu, assim como não visualizam qualquer mudança. Na visão 

do representante não governamental sem vínculo: 

  

A reforma é interessante para o executivo em termos de visibilidade da 
política, mas em termos de políticas públicas não foi muito boa até 
porque os gestores são nomeados independentes de questões técnicas 
e de competência profissional. Não se percebe continuidade das políticas 
de forma geral. Perderam visibilidade. 

Na minha compreensão mudou o sistema de organograma, novos 
cargos, novas funções, para mim foi uma questão de aumento da 
burocracia e de subordinação de uma política setorial que antes era 
gerenciada por uma secretaria e hoje é por uma gerência, subordinada a 
uma secretaria de cidadania. A reforma tem princípios gerenciais, 
porém, os recursos humanos não possuem essa visão. O acesso ao 
serviço público é fator de desejo e não defesa do bem público. Pode-se ter 
uma gerência de rápida resolutividade e o servidor não ter essa 
compreensão. 

 

  Quanto a compreensão dos representantes não governamentais 

com vínculo: 

 

Mossoró tem o talento nato de adequar à estrutura local ao governo 
federal. Se a modernização passa por esse formato, adotamos. Agora, se 
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isso vai facilitar a gestão das políticas sociais não foi discutido, nem se 
felicitaria o controle social. Na prática isso não significou mudanças da 
prefeita e seu grupo e sim uma estratégia de marketing. A questão é sem 
dúvida houve vontade política de fazê-la. O formato da estrutura é o de 
menos, não houve querer para realizar uma boa gestão com o formato 
anterior.  

A aglutinação dessas políticas foi um retrocesso para as políticas 
sociais não só pela perda de mando, mas pelos focos de resistência 
criados, já que antes eram secretários, que passaram a serem gerentes. 
Houve perda de poder político-administrativo, quando se fala em gerencia 
dar uma característica de empresa e que no final você não tem mais a cara 
do público nem a visão empresarial. 

   

  As falas reforçam as dúvidas quanto à intenção da PMM em envolver 

os canais de participação popular na formulação de mudanças de caráter 

administrativo e gerencial, que implicaria diretamente no processo decisório das 

políticas sociais. Mesmo assim, evidencia-se a pouca motivação dos conselheiros 

em procurar conhecer a lei, independente de a PMM valorizar a sua participação.  

Quanto à relação entre cidadania e políticas sociais, não foi 

percebida a centralidade política da Secretaria de Cidadania na gestão participativa. 

Essa “negligência” terminou por reautorizar a dissociação dos aspectos políticos do 

administrativo.  Para o representante governamental, 

 

A Secretaria de Cidadania obscureceu as políticas sociais em específico 
(setorialmente). É difícil ver os gerentes apresentando ações de grande 
impacto. O que se expressa acerca da visibilidade das políticas só se 
percebe a de saúde e a de obras (urbanismo). A política de educação, 
transporte, assistência social, habitação, tem pouca visibilidade. Portanto, 
como cidadão acho que não melhorou. Falando de outro ponto de vista, 
pensar as pessoas e a gestão pública na lógica empresarial não é 
pensar em cidadania. O serviço público deve ser pensado em metas e 
resultados. O setor público não tem que ser ineficiente e sim eficiente e de 
qualidade. 

 

  No olhar dos representantes não governamentais sem vínculo, 

 

Esta secretaria concentra áreas prioritárias para que o indivíduo possa 
exercitar o ser cidadão. “Ficou fragmentada” não houve uma mudança na 
base: na cultura das pessoas e no tipo de trabalho. Essa secretaria se 
tornou uma super-secretaria que agrega as políticas estratégicas: 
educação, saúde, assistência social e cultura que são um filão 
eleitoreiro.  
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  Para os representantes não governamentais com vínculo com a 

PMM, 

 

Na época agente não entendia e hoje tecnicamente continuo sem 
entender, porque foi necessário fazer isso se agente já realizava a 
cidadania nas políticas sociais. Não havia necessidade de criar acho que 
poderia ter outro nome.  

Não sei por que a secretaria de cidadania, mas acredito que não exista 
embasamento teórico que a explique. 

  

  Trata-se então de qual mandatário aparece mais, de quem se destaca 

como responsável por determinada atividade, como por exemplo, aquelas voltadas à 

inclusão social à exemplo de programas de redução da pobreza. Portanto, se trata 

do uso das ações públicas para promoção individual. As mudanças identificadas na 

lei, se configuram num novo arranjo institucional, caracterizado por um conjunto de 

instituições (secretarias, gerências executivas e outros setores) que se relacionam 

para desenvolver suas ações, vinculadas a gestão, formulação e execução de 

políticas sociais no nível municipal. No caso de Mossoró, nem sempre as práticas 

políticas e as rotinas administrativas acompanharam a familiaridade da lei e fizeram 

prevalecer as velhas práticas políticas e administrativas.  

  Sendo assim, é necessário identificar se os novos arranjos 

institucionais possibilitaram a ampliação da capacidade governativa do município 

frente à gestão das políticas sociais, e se a aglutinação dessas políticas na 

Secretaria Municipal de Cidadania se constitui em avanço ou retrocesso para a 

gestão das políticas sociais. Para os representantes governamentais com 

vinculo com a PMM, 

 

A secretaria de cidadania possibilita a integração das políticas públicas 
e garantia de sua efetivação. A secretaria foi criada para melhorar e ampliar 
os serviços destinados aos cidadãos. 

  

  Tratando-se dos representantes não governamentais com vínculo,  
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Antes não havia mudanças significativas, mas hoje vejo algumas 
iniciativas de se planejar as ações de educação, saúde, assistência 
social, cultura, entre outras ações visando a otimização de recursos, 
qualidade do atendimento, automatização de pessoal. 

A secretaria de cidadania foi criada na perspectiva de garantia da 
cidadania ou de mediadora entre as políticas de saúde, educação e 
desenvolvimento social, a partir do enfoque administrativo. 

 

  Esse entendimento fica reforçado pelo equívoco de considerar que a 

Secretaria de Cidadania tem autonomia suficiente para determinar que as 

prioridades setoriais sejam efetivadas, principalmente, quando se trata de orçamento 

público.  

Começa-se, então, a ver a reforma não pelo aspecto da Lei em si, mas 

a partir da sua efetivação, possibilitando a aquisição de subsídios que auxiliaram no 

confronto entre a visão de quem exerce o controle social sobre os gestores 

municipais. No geral, as prioridades das políticas sociais são previstas no PPA, 

entretanto, requereu grande poder de negociação e de vontade política para a sua 

realização, que segundo a fala de representante governamental com vínculo com 

a PMM, 

 

Muitas vezes a falta de familiarização com o serviço público impede as 
coisas de acontecerem. É visível que por parte da população há a 
necessidade de uma política clientelista, por não ter clareza de que é de 
fato um direito. A secretaria de cidadania não é uma super secretaria, a 
autonomia das gerencias não permite que isso aconteça, em nenhum 
momento sentimos isso. No geral alguns servidores consideram 
determinados setores estratégicos diante da relação direta com a 
população, e cobiçam esses setores, mas por parte dos gestores isso 
não ocorre, pelo menos nunca senti.  

 

  Enfim, o novo arranjo institucional se constitui num avanço ou 

retrocesso para as políticas sociais? As falas vão sendo reveladoras, fortalecem 

a compreensão de que não existe clareza quando ao que seja cidadania e nem a 

sua relação com as políticas sociais, conforme veremos a seguir. 
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Ora, se falamos de políticas de cidadania e é criada uma secretaria de 
cidadania esta era uma questão a ser considerada. Em geral cidadania não é 
tema de discussão, a não ser no CMAS. A participação tem sido 
cooptadas pelo poder público para o não efetivo exercício do seu papel 
político. A cidadania nos municípios é a impossibilidade das pessoas se 
inserirem na forma com que se elabora se operacionalizam e se gasta os 
recursos das políticas através de canais que possibilite essa 
participação. (representante governamental) 

Há quem considere essa aglutinação um avanço, deram maior visibilidade às 
políticas sociais. Por outro lado considero negativo o excesso de 
burocratização, no começo isso dificultou muito em termos de 
processo, pagamento e outros. Com o passar do tempo isso foi 
melhorando fato este sentido a partir do governo de Fafá.  (representante 
governamental com vinculo) 

Entendendo que essa aglutinação fragilizou as políticas sociais. 
Institucionalmente o pensamento do secretario nem sempre é o mesmo 
dos gerentes devido à falta de clareza do que sejam essas políticas. A 
especificidade de cada uma define o tipo de gestão, ritmos e estratégias. 
(representante não governamental com vínculo com a PMM) 

 

  Em sua maioria, os entrevistados não apresentaram uma compreensão 

acerca do porque do município adotar essa terminologia e nem a sua relação com 

as políticas sociais. Embora se busque a superação de perspectiva tutelada de 

cidadania, ainda existe a presença dessa tutela pelos atores políticos. Trabalhar 

junto com a sociedade civil no enfrentamento de problemas sociais. É uma opção 

que tem sido adotada dependendo dos interesses políticos (ou politiqueiros) em 

jogo. É a sociedade exercendo o seu papel no controle do gasto público, ainda é 

uma ação incipiente, carece de maior envolvimento de atores sociais e 

comprometimento da população em defesa de seus direitos. 

A interpretação acerca da relação cidadania e política social 

perpassam o entendimento do que seja controle social, que acredito ser o lado 

frágil da atuação desses conselheiros, ao lidar com a omissão do poder público; a 

omissão em discutir a reforma administrativa com os canais próprios de participação 

popular. Assim, compreende-se que a relação entre o governo municipal e a 

sociedade civil organizada tornou-se, no interior dos conselhos, dicotômica, quando 

não se torna um entrave. Os conselhos foram criados por imposição legal para que o 

município recebesse o financiamento da política social.  

O controle social foi visto pela PMM como uma “obrigação institucional”. 

Mesmo que alguns conselhos tenham sido criados pelas lutas de movimentos 
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sociais, assegurando espaços de participação não foram reconhecidos como tal. 

Sendo assim,  

 

Acho que desse ponto de vista foi bom a imposição dos conselhos e dos 
fundos, por outro lado foi muito ruim por que os conselhos foram criados de 
qualquer forma. O conselho ainda é a forma mais forte de discussão 
política. Vai muito além da qualidade dos conselhos. Ainda não 
aprendemos o valor de introjetar uma ideia de cidadania de direitos 
constituídos meramente. (representante governamental) 

A prefeitura criou conselhos que não funcionam e ao mesmo tempo 
defendem a participação da população, mas não a envolve em questões 
de maior relevância e poder decisório. (representante não governamental 
sem vínculo com a PMM) 

   

  Por outro lado, há representantes que consideram que todo conselho 

exerce controle social, por isso, deve se composto por: 

 

Pessoas capacitadas politicamente com condições de dar contribuição 
e enxergar que a cidadania deve ser cumprida. Num regime democrático é 
a forma mais adequada de se ter controle das políticas, de como elas são 
executadas.  (representante governamental) 

Toda sociedade democrática tem de estabelecer formas de acompanhamento 
das políticas sociais. O conselho tem a função de esclarecer, comunicar e 
fazer o papel de mediador entre propostas da PMM e os interesses 
daqueles a quem representa. (representante governamental)   

Eu posso não ter feito o melhor, mas tive a vontade de fazer, o 
conhecimento e disposição. Eu tinha que tentar separar minha parte de 
funcionária e exercer o controle social Eu tentei realmente exercer a 
função de conselheiro em controlar, planejar, trazer discussões pra lá, 
mas, não sei si consegui. (representante não governamental sem vínculo 
com a PMM) 

A dúvida quanto ao papel dos conselhos extrapola o limite institucional 
e o servidor se torna parcial quando a população desconhece o que seja 
a política pública, a política social, o próprio poder de pressão. 
(representante não governamental sem vínculo com a PMM) 

 

Na prática o controle social tem sido fragilizado, assim como foram 

fragilizados os instrumentos de política social e como estes deveriam ser tratadas 

pela PMM. Todavia, os mecanismos formais de planejamento dessas políticas, no 

nível local de governo, sofreram alterações capazes de desvendar o compromisso 

da prefeitura com a reforma nos estágios de formulação, gestão, execução dos 
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programas122, projetos e prestação de serviços expressos em relatórios oriundos das 

gerências executoras de política social. Assim, estas não podem ser confundidas 

com politicagem, embora, na prática, tenham si revelado como tal.  

Do ponto de vista dos conselheiros, percebe-se uma distinção entre os 

que corroboram com a perspectiva institucional e os que possuem um olhar mais 

crítico. A diversidade de entendimento e envolvimento desses atores demonstra uma 

relação paralela entre o que deveria de fato ocorrer num conselho e o que de fato 

ocorre. As ações são influenciadas pelo grau de conhecimento, do conselheiro, dos 

problemas identificados, pela sua relação com o poder público e pelo tipo de 

representação exercida por esse conselheiro. Contudo, é possível perceber que, 

apesar de estar na condição de conselheiro, poucos se envolveram na discussão 

sobre a reforma ou entenderam o que esta significou. As informações obtidas 

favorecem a compreensão de um cenário contraditório, influenciado por projetos de 

interesses políticos partidários ou pessoais, mais visíveis nas falas dos gestores, 

principais agentes de planejamento, gestão e execução da política de governo. 

  No geral, os aspectos positivos da reforma são ressaltados dos que 

fazem parte do quadro de servidores municipais, revelando haver uma 

indissociabilidade entre a condição de funcionário e a de conselheiro, sendo 

fragilizado o controle social, em virtude do não entendimento do que seja de fato um 

Conselho Gestor e de como é importante o papel do conselheiro na fiscalização, 

formulação e gestão das políticas sociais. Aparece nessas falas elementos que 

merecem reflexões quanto à forma com que foi implementada essa reforma, sem, 

contudo se preocupar com a cultura organizacional existente, resultante de práticas 

até então burocratizadas, setorizadas e gerenciadas de forma centralizadora.   

                                                 
122

 De acordo com a Lei nº. 1.645, de 14 de junho de 2002 que dispõe sobre as diretrizes para a  elaboração do 

Orçamento Geral do Município de Mossoró par o exercício de 2003, em seu artigo 5º, entende-se por programa: 

o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo 

mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual; ação: qualquer instrumento de programação para  

alcançar objetivo(s) de um programa, podendo ser atividade, projeto ou operação especial; atividade:  um 

instrumento de programação para  alcançar objetivo(s) de um programa, envolvendo um conjunto de operações 

que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação 

de governo; projeto: um instrumento de programação para  alcançar objetivo(s) de um programa, envolvendo um 

conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou 

aperfeiçoamento da ação de governo, e operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção  

das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens 

ou serviços. 
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5.2 Balanço da reforma 

  A reforma administrativa na prefeitura de Mossoró tem se constituído 

uma experiência exitosa quanto ao seu desenho institucional e o arranjo institucional 

a partir de temáticas afins. Como todo processo novo apresenta pontos positivos e 

negativos, os quais não podem ser ignorados. Nessa ótica, é preciso identificar os 

limites e possibilidades institucionais, enquanto mecanismo de apreensão dos 

aspectos político-administrativo que de forma direta ou indireta determinaram o 

andamento do seu processo de formulação e de implantação, momentos distintos, 

mas que se complementam.  

 No geral, a reforma continha vontade política em construir algo novo, 

capaz de dinamizar, enxugar e modernizar a máquina pública municipal. Porém, o 

entusiasmo com que a prefeita conduziu o processo de formulação não foi suficiente 

para a conciliabilidade necessária entre a categoria de dirigentes quanto à 

construção de nova cultura organizacional, pautada em princípios gerenciais antes 

não evidenciados, e a adesão dos servidores em querer mudanças nas práticas 

administrativas até então realizadas.  

Nesse cenário passou-se a utilizar de forma corriqueira a 

condescendência ao considerar de menor incidência a ausência de conhecimento da 

Lei Complementar que regulamentou a reforma e a não incorporação dos princípios 

que a balizou. Por isso, não houve nenhuma reação explícita de contra-reforma 

entre dirigentes e servidores da PMM e, sim, a aceitabilidade a uma realidade posta, 

mesmo tendo ocorrido perda de status quo entre aqueles que estavam em cargos de 

secretárias há várias gestões. Por outro lado, não significa que houve total 

consenso. Constatou-se alguns descontentamentos quanto à condução do processo 

de elaboração da reforma, ou seja, a forma arbitrária e restrita com que transcorreu 

a sua formulação, aprovação e implantação. Esse descontentamento ficou pouco 

percebível no seio institucional, mas, com maior intensidade entre os correligionários 

políticos que integravam a bancada governista da prefeita, o que gerou a fragilização 

entre o grupo rosalbista e seus aliados políticos, em virtude da quebra de acordos 

para apoio políticos efetivados durante a campanha a sucessão quanto a nomeação 

para cargos comissionados. 
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 A reforma aconteceu em um período favorável a prefeita, com a 

garantia de continuidade de seu governo, além de ampliar a capacidade governativa 

através da ampliação das possibilidades de execução das funções de governo, 

independente das funções administrativas, agora descentralizadas a partir de uma 

estrutura enxuta, pelo menos no nível institucional (alta direção). Essa alta direção 

passou a ter a incumbência de administrar o nível intermediário (gerência) e o 

operacional (supervisão e execução das atividades). A dinâmica com que 

transcorreu a reforma administrativa em Mossoró gerou vários aspectos que 

influenciaram a sua condução. Por isso, tornou-se necessário a realização desse 

balanço a fim de identificar os pontos fortes e as fragilidades desse processo, de 

forma que possamos entender o quanto essa se efetivou enquanto prática inovadora 

e se houve impactos na gestão das políticas sociais, a partir das falácias dos atores 

institucionais e sociais.  

Nesse intuito, iniciamos pelos aspectos mais gerais que requerem 

considerações antes de abordarmos as falas dos entrevistados acerca da RA em 

Mossoró, tais como: a proposição para a revisão do papel do Estado e 

consequentemente do governo municipal frente aos ideários neoliberais e demandas 

da globalização, a qual requereu a melhoria de sua capacidade governativa, 

tornando-se capaz de promover a sua modernização e, ao mesmo tempo, 

reforçassem o seu compromisso para com a cidadania. Nessa lógica o governo 

municipal se deparou com a relativização da sua autonomia, visto que no Brasil há 

forte influência dos interesses majoritários dos que financiam o desenvolvimento 

econômico, cuja prática tem sido a adoção do neoliberalismo como único caminho a 

ser seguido pelos governantes para tornar-se um “bom governo”. 

Outro aspecto seria a clareza da existência do paradoxo entre os 

aspectos políticos e administrativos, ao mesmo tempo em que, se privilegiou o 

funcionamento da estrutura governamental, tornando-se capaz, ou deveria, de 

desenvolver práticas gerenciais inovadoras e construir mudanças na cultura 

organizacional, superando a forte influência da administração burocrática. Mesmo 

assim, na prática, a RE apresenta fragilidades teóricas e operacionais por ter sido 

fruto de um modismo. Portanto, insuficiente para se tornar uma necessidade para os 
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demais entes federativos, bem como gerou interpretações equivocadas, entre o 

significado da RE e RA, em virtude da confusão gerada pelo próprio Governo 

Federal que privilegiou a reforma administrativa, deixando a RE num plano 

secundário. Ainda nesse cenário, não conseguiu a adesão de seus próprios 

ministérios e nem conseguiu dar continuidade, com a mesma intensidade, as 

mudanças na estrutura funcional e de poder hierárquico, assim como ocorreu nos 

municípios; 

Mesmo assim, as experiências existentes no Brasil de RE se 

complementam em função da necessidade de modernização da máquina pública, 

privilegiando ações normativas ou institucionais. O princípio da eficiência esteve 

presente em todas as experiências de reforma, sendo que no governo de FHC se 

tratou desse princípio de forma mais incisiva em virtude da proximidade com a 

abordagem gerencial. As experiências apresentadas (governo Vargas; governo 

Castelo Branco, FHC e Lula) não conseguiram romper, em sua totalidade, com os 

princípios burocráticos. Esta abordagem continuou a coexistir nesses governos, com 

maior ou menor intensidade, que por não ser objeto de estudo, não foi abordado de 

forma mais aprofundada. Assim, identificamos o predomínio do formalismo na 

revisão da estrutura funcional, na definição de procedimentos e metas. Portanto, 

tornou-se corriqueiro que governos recém empossados façam reformas estruturais 

criando, extinguindo ou agrupando secretarias ou órgãos similares, sem que 

signifique reforma administrativa, da forma que estamos compreendendo. O 

diferencial encontra-se no repensar do paradigma de gestão e seus impactos na 

gestão das políticas sociais, a qual incide diretamente na cultura organizacional, na 

adoção de novas práticas administrativas e nova relação Estado/sociedade, com 

perspectiva da descentralização político-administrativa e garantia da participação da 

população. 

Essa visão de RA não depende só de vontade política, requer 

envolvimento, comprometimento capacitação e publicização das ações 

governamentais. E quanto a relação Estado/sociedade, esta por sua vez, não 

depende apenas da vontade do governo, esta é fruto de lutas históricas da 

população pela garantia dos direitos sociais, pelo aumento da capacidade do 



 

 

188 

 

governo em implementar políticas sociais universalizantes independentes desses se 

tornarem um Estado enxuto e menos oneroso aos cofres públicos. É assumir um 

novo perfil de fortalecimento da democracia, enquanto instrumento de garantia da 

cidadania. Portanto, essa relação fica comprometida pela ausência da gestão 

democrática; pela pouca participação da população nos conselhos gestores; pela 

ausência no acesso a informação e, portanto, pela cooptação de conselheiros 

dificultando a realização do controle social. 

Tornar a reforma administrativa forte o suficiente para se tornar exitosa 

nas dimensões: institucional-leal, cultural e de gestão tornou-se um desafio tendo 

em vista o seu grau de dificuldade em executá-la. Estas dimensões possuem igual 

importância, porém, as duas últimas são mais complexa, extrapolam a vontade 

política de seus governantes em querer implementar a reforma. A primeira 

compreende um momento impositivo já que se refere à regulamentação, requerendo 

apenas a aceitação do legislativo para a sua aprovação, as demais implicam em 

mudança cultural e isso é um processo lento e complexo. A partir desse enfoque 

consideramos que a dimensão cultural foi negligenciadas pelo governo municipal, o 

que incidiu diretamente na dimensão da gestão pela ausência de mudanças de 

compreensão e postura político ideológica para com uma sociedade mais justa. 

As mudanças na estrutura funcional da hierarquização do poder não 

significou que houve a adoção do modelo de gestão gerencial ou que o modelo 

matricial foi aceito em sua plenitude. A realidade específica a uma determinada 

realidade institucional possibilita ou não a inserção de um novo modelo, de forma 

legítima e legitimada. No caso do modelo matricial a estrutura organizacional 

revelou-se uma inovação, porém, o desconhecimento do seu real significado limitou 

as suas possibilidades de efetivação. Este modelo associado à intersetorialidade 

proporcionaria um avanço no combate a setorialização das atividades e ilhas 

organizacionais, além de otimizar os recursos públicos. Porém, não se atentou ao 

fato de que a associação entre a estrutura funcional e a estrutura por projetos se 

adequaria a gestão de políticas sociais que não são consideradas sistemas, ou seja, 

a diversidade de ações possibilitaria a sua utilização, integralizando setores 

interagindo com maior variedade de pessoas e situações, em virtude da diminuição 



 

 

189 

 

da verticalização de poder hierárquico. Essa compreensão significa dizer que o 

modelo matricial poderia ter sido utilizado na GEDS, que não funciona como um 

sistema. Ainda nessa perspectiva, relembramos que a abordagem gerencia, por ter 

forte viés empresarial contraria os princípios que regem o setor público, portanto, o 

fato de agregarmos alguns de seus princípios em função da qualidade dos serviços 

prestados pelo poder público teria grande relevância para o combate ao desperdício 

dos recursos públicos; a burocratização de seus serviços; ineficiência e lentidão na 

maioria do atendimento ao cidadão, a falta de zê-lo pela coisa pública, além da 

ruptura da relação feudal como é tratada as secretarias municipais quando se passa 

muito tempo a frente desta. 

A revisão do modelo de administração pública a partir dessas 

considerações equilibraria as relações hierárquicas de poder, entre os níveis 

institucional, intermediário e operacional, já que privilegiaria a relação 

horizontalizante e não a verticalização do poder.  

Outro aspecto preocupante foi o desaceleramento das mudanças que 

dariam sustentação ao novo desenho institucional, em prol do aumento da 

capacidade governamental. No âmbito federal e municipal esse foi um componente 

básico do esfriamento ocorrido nas várias tentativas de RA, na qual buscou-se tornar 

a gestão pública desburocratizada, descentralizada, transparente, pautada em 

princípios éticos, profissional, competitiva e com foco no cidadão. Em resultado 

desse quadro de aspectos impactantes no processo de implantação da reforma, a o 

aspecto mais cobiçado pela reforma que é a capacidade de governar. 

A revisão e ampliação da capacidade governativa tornaram-se 

prioridade para o governo FHC a partir da perspectiva da reconstruir do Estado. 

Para o governo Lula a revitalização, seria mais adequado, o problema não estaria no 

formato ou no tamanho do Estado, mas como governar, que condução é dada as 

políticas públicas. Portanto, o Estado não precisaria ser reinventado, como propôs a 

reforma dos EUA, cuja visão era limitada, já que era uma experiência de nível 

municipal. A RE, com base na RA, deve romper com a visão mercadológica adotada 

ao utilizar a terminologia “consumidor” como se fosse à mesma coisa de “cidadão”. A 

adoção da terminologia “consumidor retira das políticas sociais o caráter de 
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universalidade, justiça social e equidade aferida às políticas de cidadania pela 

Constituição Federal. Além de fortalecer a ausência do Governo Federal para com a 

qualidade de vida da população. 

 Transformar a ação governamental a partir dessas vertentes teóricas 

se tornou um desafio ao processo de reforma no âmbito municipal, muito embora, a 

temporalidade com que se desenvolveram as experiências de reforma no Brasil não 

foram às mesmas. Por isso, a ausência de preocupação quanto ao impacto da RE 

sobre as RA municipais, assim como, os municípios ficaram a mercê de coalizões 

internas e externas que geraram situações que se diferenciaram em termos de 

desenho institucional e, consequentemente que tipo de reforma se pretendia 

realizar.  

 As experiências de reforma, embora saibamos que a vontade política 

de implementá-la e a necessidade de construir uma nova cultura organizacional 

sejam pontos comuns, nem sempre foram valorizados. Sendo assim, reforçamos a 

ideia de que nos governos municipais destacam-se desafios mais específicos e 

diferenciados do Governo Federal, dado a sua própria característica de aproximação 

aos problemas locais.  

A necessidade de definir modelo de gestão que englobe a necessidade 

de modernização e garantia da cidadania, sem que fique fragilizada a capacidade de 

governar é preciso entender que cada governante é influenciado pelo projeto político 

do partido do qual é filiado, ou seja, a RA sofre influencias internas e externas que 

podem definir os rumos ou direcionamentos dessa. No caso de Mossoró, os 

embates políticos entre a família Rosado, os acordos políticos com vereadores que 

compõe a bancada governista, o compromisso pessoal com correligionários com ou 

sem vínculos de amizade, também se tornaram desafios a reforma administrativa 

nesse município.   

Por outro lado, a forma “de cima para baixo” com que foi realizada a 

reforma não se constituiu unicamente em ponto negativo, este procedimento foi 

legítimo e, posteriormente legitimado por gestores e demais servidores. Todavia, o 

novo arranjo institucional e o agrupamento das políticas sociais numa única 
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secretaria reduziram a sobrecarga existente no exercício das funções 

administrativas da prefeita, que lidava com uma estrutura volumosa e engessada, 

favorecendo a execução das funções políticas de governo. Contudo o enxugamento 

no nível institucional mascarou o aumento do número de cargos comissionados e 

funções gratificadas nos níveis intermediários e operacionais, respectivamente. Além 

de ter gerado a necessidade de criar cargos menos expressivos na rede de 

comando para atender aos apelos de correligionários. 

Em meio a esse cenário o balanço da reforma administrativa em 

Mossoró se tornou um momento ímpar para repensar da capacidade do governo 

municipal durante a gestão da prefeita Rosalba Ciarlini Rosado, bem como relevou 

as fragilidades institucionais em que se desenvolveu a reforma, na qual se redefiniu 

o desenho institucional adequando as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

a qual previa a realização dessa prática com o intuito de modernizar a administração 

pública municipal e enxugamento da máquina, que em resultado deixou-se de ter 17 

secretarias para sete.  

As mudanças provocadas pela reforma administrativa em Mossoró teve 

impactos na gestão das políticas sociais a proporção que agrupou através de área 

temáticas políticas sociais com a centralidade na cidadania. Essa lógica implica em 

pensar essas políticas a partir da integração e intersetorialidade das ações 

governamentais. Assim, a reforma formalizada ou a desejada gerou um desenho 

institucional inovador, com menor grau de verticalização de poder hierárquico e 

maior ênfase na horizontalização dessa relação de poder. Por outro lado não foi 

suficiente para motivar os gestores e demais servidores a aderir às necessidades da 

reforma quanto a cultura organizacional para que vejam de forma democrática a 

coisa pública e em função da população. Isso significa romper com a relação feudal 

de posse que tem reforçado a perda de identidade institucional em prol da 

identidade pessoal. Essa é uma prática contraria as políticas sociais que privilegia a 

descentralização, a universalização da acessibilidade a essas políticas, além de ser 

contrária ao clientelismo, a focalização e a prefeiturização dessas políticas. 

Nesse intuito, destacamos como essenciais para entender esse 

processo, os seguintes aspectos: paradigma de gestão e capacidade governativa; 
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nova cultura organizacional e modo operacional das ações governamentais; políticas 

sociais e cidadania; e, relação entre Estado/sociedade a partir da reforma 

formalizada através da Lei complementar n. 001/2000 – GP/PMM, representando a 

efetivação da dimensão institucional-legal e enquadramento dos servidores e 

gerentes ao novo arranjo institucional. Em meio a esse processo, que não deve ficar 

esquecido, é a aproximação dos gestores e servidores s legislações específicas a 

cada política que compõe esse arranjo (educação, saúde e assistência social); a 

participação desses em fóruns, conferências e outras formas de socialização das 

diretrizes nacionais dessas políticas, que tem gerado um novo perfil profissional, isto 

é, comprometido com a cidadania na perspectiva de garantia de direitos com ênfase 

na responsabilização do Estado em provê-los. Esse diferencial tem gerado visões 

diferenciadas da responsabilização do governo municipal. Nesse contexto, tem 

coibido ou tentado minimizar a existência de práticas clientelistas. 

Efetivada a dimensão institucional-legal, resta-nos saber se as demais  

dimensões (de gestão e cultural) foram trabalhadas na RA em Mossoró, enquanto 

projeto de governo, de responsabilidade direta dos gestores institucionais (prefeita, 

secretários, gerentes executivos e auxiliares diretos) que iniciaram e deram 

visibilidade a reforma, em suas duas fases (formulação e implantação). Essa 

perspectiva se mostrou importante na compreensão que estes atores tiveram desse 

processo, haja vista, que em sua maioria vinham de uma prática administrativa 

convencional e passaram a desenhar um novo modelo institucional, o que tem 

explicado, mas não justificado, a ausência de “alicerce” preparatório, isto é, um 

diagnóstico institucional contendo as fragilidades e os pontos fortes existentes.  

A ausência de um retrato institucional de possibilidades e limites é uma 

prática comum nos municípios que querem implantar reformas em curto espaço de 

tempo. Associado a esse procedimento constatamos a ausência: de capacitação 

necessária as transformações pretendidas; de publicização das ações de governo; 

de conselho específico a questões administrativas; mapeamento do desenho 

institucional de acordo com a necessidade da prefeitura de Mossoró; planejamento 

estratégico das políticas sociais e gestão com base na democratização das ações e 

intersetorialidade. 
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Percebeu-se que entre esses atores institucionais há distinção de 

compreensões, principalmente entre os auxiliares diretos, que pelo exercício de suas 

funções, detinham maior conhecimento acerca do cotidiano institucional, portanto, 

possuem visão mais administrativa que política, diferenciando-se dos gestores que, 

prioritariamente, detém uma visão mais política da reforma. Entretanto é ponto 

comum a todos que a RA foi exitosa nos seguintes aspectos: 

 Integralizou áreas afins; 

 Priorizou a descentralização em algumas áreas da gestão pública, 

como a administração regional; 

 Melhorou o processo de resolutividade e acessibilidade do cidadão a 

gestão das políticas sociais; 

 Aumentou a disponibilidade da prefeita em exercer as funções de 

governo já que agregou maiores poderes aos secretários e gerentes executivos; 

 Distinguiu dos eixos básicos: o técnico-instrumental e órgãos 

programáticos delimitando as atividades fins e meios; 

 Desenhou um novo modelo institucional atendendo as necessidades da 

prefeitura de Mossoró, apesar da consultoria contratada ter evidenciado os ideários 

bressiano; 

 Inseriu princípios da administração privada (a gerencial) enquanto 

mecanismo para repensar a qualidade dos serviços prestados a população; 

 Conseguiu através de consenso entre a direção geral e de organização 

política que as secretarias se ocupariam da formulação das políticas e os gerentes 

executivos a execução destas; 

 Revelou a distinção de visões político-administrativa da reforma a partir  

do lugar hierárquico que o entrevistado estava inserido; 

 Tornou necessária a implementação de novas estratégias gerenciais 

de combate a práticas conservadoras;  

 Possibilitou que a reforma desejada gera-se novos modos operacionais 

para a ação governamental e ao mesmo tempo, gerou e combateu focos de 

resistências as mudanças; 

 Propôs a criação do Conselho de Coordenação Política e 
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Administrativa; e  

 Comprometimento da equipe funcional da prefeita em contribuir com o 

processo de mudança. 

 Percebe-se que para esses atores institucionais a reforma desejada ou 

formalizada possibilitou avanços para a modernização da máquina pública, porém, 

esta perspectiva representa apenas a visão político-administrativa de quem 

vivenciou esse processo, mas para quem esteve no exercício do controle social, 

será que teve a mesma compreensão? Diante do exposto, consideramos apropriado 

destacar, antes dos aspectos negativos apontados pelos atores institucionais, 

enfatizar os aspectos positivos que os atores sociais elencaram em suas falas 

acerca dessa reforma. 

 O exemplo percebeu a preocupação dos conselheiros para com a 

fiscalização das ações públicas. Tal enfoque é fruto da visão política existente entre 

esses acerca da administração pública e da política social. A diversidade de 

instituição que compunham esses conselhos gestores gerou desnivelamento na 

forma de entender o processo de reforma e insatisfação quanto ao procedimento 

adotado para a sua formulação e implantação. As inquietações geradas a partir 

dessa realidade não se apresentam de forma negativizada, e sim, positiva por 

instigar a reflexão acerca do seu real objetivo e impactos na gestão das políticas 

sociais. Portanto, a diversidade de opiniões entre os atores institucionais e os atores 

sociais se constitui processos distintos, mas complementares ao revelar o retrato da 

reforma em sua totalidade, assim como tornou tanto efeito a influência midiática para 

a formação de opinião destes, haja vista que o desinteresse, em parte, entre a 

maioria dos servidores municipais em conhecer a reforma independia da circulação 

jornalística de matérias acerca dessa temática. Por outro lado, compreendemos que 

era consensual o entendimento de que o conselho gestor não é responsável pela 

gestão das políticas sociais e, sim, responsáveis pelo controle da ação 

governamental, por ser uma instância consultiva, portanto, necessariamente não 

deveria ser consultado acerca de assuntos administrativos. 

Entre os aspectos positivos destacamos:  

 O fato da maioria dos dirigentes terem sido conselheiros, portanto, 
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tiveram a oportunidade de terem a visão político e administrativo desse processo. 

Nesse contexto destacamos que a presença de conselheiros vinculados a prefeitura 

foi considerada suficiente para a publicização da reforma entre seus pares; 

 A melhoria do fluxo de comunicação;  

 A concentração (localização) das gerencias em um mesmo espaço 

físico;  

 A redução do número de secretarias;  

 Maior integração entre as políticas sociais;  

 Maior acessibilidade do usuário a Secretaria de Cidadania;  

 Melhoria na qualidade dos serviços públicos; 

 A maioria dos dirigentes terem sido conselheiros, portanto, tiveram 

a oportunidade de terem a visão política e administrativa desse processo, embora, 

existisse a predominância de conselheiros vinculados a prefeitura, entre as 

categorias de representantes governamentais e não governamentais, conforme 

explicitado neste capítulo; 

 A reforma deu visibilidade das relações políticas e as relações de 

poder hierárquico; 

 A reforma mudou o sistema de organograma, criou novos cargos e 

gerou novas funções; 

 A reforma introduziu princípios gerenciais na busca pela melhoria 

da qualidade dos serviços, gerando rapidez na resolutividade das ações 

governamentais; 

 Descentralizou poder decisório; 

 A secretaria de cidadania possibilitou a integração das políticas 

públicas e garantia de sua efetivação; e 

 Ampliou-se o número de conselhos temáticos. 

  Apesar desses atores (institucionais e sociais) terem considerado que a 

reforma foi exitosa, são, por sua vez, unânimes em admitir que existam fragilidades, 

as quais foram relegadas a planos secundários, em virtude do próprio esfriamento 

institucional para com a reforma. Sendo assim, destacaremos alguns aspectos 

considerados negativos para os atores institucionais, que são: 
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 Apreensão equivocada da RE, como se esta privilegia-se apenas o 

caráter operacional e não o conjunto teórico/prático; 

 A ausência da difusão da Lei complementar que a regulamentou 

provocando equívocos de que o conhecimento da lei não influencia o êxito da 

reforma; 

 Ausência da integralidade entre os eixos básicos: o técnico-

instrumental e órgãos programáticos delimitando as atividades fins e meios; 

 A comissão responsável pela elaboração da reforma não conseguiu 

pensar a reforma em sua totalidade; 

 Ausência do envolvimento da secretaria de administração na 

elaboração da reforma, inviabilizou a garantia do perfil profissional necessário as 

mudanças a serem implementadas via a realização de concurso público; 

 A reforma foi incompleta por ter mudado algumas instâncias e outras 

permaneceram as mesmas; 

 As gerências executivas funcionaram como secretarias;  

 A ausência de organograma para além das gerências executivas, ou 

seja, do nível intermediário, ocasionando a indefinição da estrutura organizacional e 

a supremacia de cargos comissionados instituindo a hierarquia de poder; 

 Retenção de informações por parte de seus formuladores por não 

terem encontrado respaldo pelos demais secretários para a sua socialização e 

implantação; 

 Esfriamento do processo de reforma após sua implantação; 

 A ausência de acompanhamento e avaliação do processo de 

implantação da reforma e seus impactos na gestão das políticas sociais; 

 A não criação do Conselho de Coordenação Política e Administrativa; 

 A ideia de que a avaliação deve acontecer a partir da estrutura e não 

nas pessoas que exercem cargos de comando, as quais são consideradas as 

responsáveis pelas distorções ou fragilizadas identificadas, quando na verdade a 

avaliação deve ser realizada na sua totalidade; 

 Perda de poder dos gerentes que antes exerciam cargos de secretários 

municipais, gerando focos de resistência;  
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 As mesmas pessoas continuaram a gerenciar as políticas sociais, 

possibilitando a continuidade de sua gestão, sem levar em consideração o novo 

arranjo institucional. 

Como pode-se perceber os aspectos negativos dizem respeito a 

questões estruturais e operacionais, assim como são comuns a fala dos atores 

sociais, sendo que estes agregam o elemento político do que realmente levou a 

prefeita a efetivar essa reforma, conforme veremos a seguir: 

 Ausência de informações sobre a reforma, ficando-os a mercê de 

matérias vinculadas nos jornais, que muitas vezes são tendenciosas; 

 Desinteresse de alguns conselheiros em conhecer a reforma e o que 

esta implicou na gestão das políticas sociais, já que não identificaram mudanças 

operacionais que merecesse destaque; 

 A naturalização com que foi encarada a desinformação acerca da 

reforma, mostrando que na verdade a ausência de interesse se traduz em 

desconhecimento acerca da temática e por não compreender é melhor de abster do 

processo; 

 A constante participação dos dirigentes no exercício de presidente dos 

conselhos provocando misturas de papéis distintos; 

 A predominância de conselheiros vinculados a prefeitura, aferindo 

controle da prefeitura sob as ações dos conselheiros; 

 A não alteração das práticas de gestão o que, para alguns, a aferiu a 

condição de fachada, visto que as posturas das pessoas que continuaram a frente 

das pastas continuaram as mesmas, com práticas conservadoras, salvo algumas 

exceções; 

 Concentração de poder na Secretaria Municipal de Cidadania; 

 As gerencias executivas burocratizam o processo, seria melhor ter 

continuado como secretaria. O secretario de cidadania filtra as prioridades, que nem 

sempre correspondem as da gerencia; 

 A não compreensão do que seja a intersetorialidade e o combate a 
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setorialização das ações governamentais; 

 As mudanças ocorridas pela reforma correspondem apenas as 

mudanças de nomenclatura; 

 A não valorização da reforma como processo longo que precisa de 

acompanhamento e avaliação constante, é sempre um recomeço e um replanejar, é 

um processo; 

 A não aceitação da perda de poder entre os gerentes que assumiram 

anteriormente a função de secretário municipal, sentindo-se punidos com o processo 

de reforma; e 

 Continuidade na forma de pensar as políticas sociais, visto que 

mudanças normativas não modificam cultura existente de forma rápida. 

  As perspectivas apresentadas pelos atores institucionais e sociais, por 

considerarmos pertinentes a este balanço, já que a abordagem da mídia não 

acrescenta muito em termos de impacto da reforma na gestão das políticas sociais. 

Concluímos que esta apresenta aspectos positivos e negativos, que é algo natural a 

um processo em construção, entretanto, o procedimento adotado para a sua 

formulação e implantação é que  deveriam ter sido repensados diante da relevância 

da ação em si, e por esta transformar, ou deveria, toda uma prática histórica de 

barganha política entre os cargos públicos municipais.   

  Consideramos que, mesmo com as fragilidades ora apresentadas, a 

reforma administrativa em Mossoró iniciou um novo modo de pensar a administração 

pública. Conseguiu gerar inquietações que levaram alguns gestores e servidores a 

contribuir com o processo, buscando efetivar alguns princípios adotados e que não 

haviam sido posto em prática. Entre eles a integração entre as políticas, 

antecedendo a busca pela intersetorialidade, a qual passou a ter evidência nos dias 

atuais, ou seja, que apesar da desaceleração continuou-se a construir a reforma de 

forma lenta, sem muito alarme, procurando fazer ajustes que demonstram 

amadurecimento conceitual e de práticas administrativas, cinco anos após o término 

do terceiro mandato de Rosalba Ciarlini Rosado.   

  Esta é uma realidade corriqueira nas reformas municipais quando as 
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prioridades são definidas, em sua maioria, por influência externa a organização, 

provocando abandono a projetos de melhoria e mudança da gestão pública. No caso 

das políticas sociais o seu impacto foi parcial no primeiro momento, devido o 

agrupamento ter ocorrido sem que existisse uma preparação para pensar de forma 

diferenciada a concepção e operacionalização desse novo arranjo institucional. 

Portanto, no quadriênio correspondente ao terceiro mandato da prefeita, o 

agrupamento foi difícil pela série de aspectos negativos aqui apresentados, é tanto 

que, algumas falas colocam que na atualidade já são visíveis mudanças, já há a 

preocupação com o planejamento coletivo, de que as políticas sociais devem ser 

pensadas como respostas do governo municipal as demandas sociais. 

Nesse cenário, a gestão democrática ou descentralizada seria uma 

estratégia de superação da escassez de recursos e de superação as fragilidades 

oriundas das práticas de gestão tradicionais. A descentralização enquanto 

instrumento de gestão á serviço da melhoria da prática administrativa favoreceria o 

fluxo de comunicação e agilizaria a tomada de decisão. Além de acelerar e 

incrementar a ação governamental com novas ideias e compromissos. Portanto, 

aumentaria as chances de resolutividade e de aproximação dos cidadãos ao 

processo decisório das políticas sociais, via relação Estado/sociedade. 

Por fim, consideramos que a prefeitura de Mossoró deixou de fazer uso 

de dois mecanismos de controle sobre as mudanças provocadas pela reforma, que 

são: o controle administrativo a ser exercido pelos próprios setores e o democrático 

a ser exercido pelo Conselho de Coordenação Político-administrativa e pelos 

conselhos gestores das políticas sociais. Estrategicamente os conflitos 

organizacionais, dos quais se destacam ideias e interesses antagônicos e 

colidentes, foram tratados a partir do prisma político, buscando através do diálogo, a 

sua solução de forma que os choques de interesses não fossem evidenciados. 

Reforça-se, portanto, a característica conciliatória, de negação dos conflitos, numa 

tentativa de conciliação entre interesses inconciliáveis. A partir desse balanço fica 

evidente porque muitas reformas falham ou possuem êxito de forma parcial, como 

foi o caso da reforma administrativa da prefeitura de Mossoró. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A tese acerca da reforma administrativa na Prefeitura de Mossoró 

possibilitou a apreensão do processo de formulação e implantação da reforma. 

Assim como revelou os acontecimentos que a impulsionaram, num curto espaço de 

tempo. Esses acontecimentos podem ser classificados em antes e depois a 

aprovação da Lei Complementar n°. 001/2000 – GP/PMM, que a regulamentou. 

  Nesse prisma, a prefeitura de Mossoró antes de implantar a reforma 

passou a criar ambiente propício a sua materialização, tais como: garantindo a sua 

reeleição, ou seja, a continuidade do seu governo; iniciou um processo de 

convencimento dos gestores das secretarias municipais que estavam em atividade, 

de que era necessário modernizar e enxugar a máquina pública; contratou uma 

consultoria externa para conduzir o desenho institucional a ser implantado num curto 

espaço de tempo; constituiu uma comissão extra-oficial composta por familiares e 

assessores de sua confiança para juntos pensarem a reforma; enfim, assegurou de 

que teria as condições necessárias à implantação desse novo arranjo institucional. 

Nesse contexto, estrategicamente apropriou-se de um período propício a cooptação 

de apoios políticos, a ponto de pressionar a Câmara de Vereadores de Mossoró a 

colocarem em pauta a reforma administrativa e, conseqüentemente a sua 

aprovação, cujo projeto de Lei regulamentava a reforma, que continha as mudanças 

organizacionais “desejadas” ou “formalizadas” através da imposição legal que o 

cargo lhe aferia. 

Estava legitimada a vontade política de fazer a reforma, porém, esta foi 

insuficiente para conduzir cotidianamente a construção desse processo, que 

implicaria em uma nova cultura organizacional de combate a setorialidade e a 

personalização das relações governamentais. A aproximação ao PDRAE publicado 

no governo de FHC para referendar a RA no âmbito municipal não garantiu a 

fidelidade aos princípios que nortearam o projeto neoliberal de Reforma de Estado 

que redesenhava a gestão pública a partir da delimitação da governabilidade e da 

governança.  

Tal como ocorreu com a RE a reforma administrativa em Mossoró não 
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pode ser considerada tranqüila, apesar das condições favoráveis diante da liderança 

política exercida no interior da prefeitura, assim como nas relações políticas que 

caracterizaram o período que antecedeu a sua implantação. A bancada governista 

na Câmara Municipal apesar de ser maioria mostrou-se inquieta quanto aos 

impactos dessa reforma nas negociações políticas de ocupação dos cargos 

públicos. A conjuntura política de pós eleição já se constituía um período de 

incertezas em relação ao cumprimento de expectativas geradas em prol de apoios 

políticos. Ao perceber a redução de mais de 50% no número de cargos, 

principalmente no primeiro escalão, houve uma aceitação por parte de alguns 

políticos e rejeição por parte de outros. Assim como ocorreu no âmbito 

organizacional.  

Por outro lado, independente do cumprimento ou não de acordos 

políticos preestabelecidos a gestão pública municipal se deparou com vários 

desafios, alguns previstos outros emergentes, de aspectos gerenciais e 

operacionais, nas várias esferas de poder hierárquico (institucional, mediador e 

operacional) da organização. Além desses desafios internos a prefeita se deparou 

com um novo desafio externo, que foi pensar o seu projeto de governo prevendo 

mudanças políticas frente às eleições para a presidência da república, deputados: 

estadual e federal, assim como de senadores, visto que essas instâncias de poder 

executivo e legislativo incidem diretamente nas diretrizes, gestão e financiamento 

das políticas públicas no âmbito municipal.  

Nesse contexto a prefeita se deparou com uma realidade atípica, dois 

presidentes da República com projeto de governo diferenciado. Nos primeiros dois 

anos o presidente da república era FHC, defendendo a necessidade de reconstruir o 

Estado, a partir de diretrizes oriundas de experiências exitosas, que além de 

defenderem a reconstrução do Estado ainda defendiam a reinvenção deste.  Nos 

dois últimos anos de seu governo, o presidente do país era Lula, o que aferiu a 

reforma um novo viés o da revitalização do Estado.   

Todavia a questão central não seria reconstruir, revitalizar ou reinventar 

a máquina administrativa e sim a gestão pública, ou seja, melhorar a capacidade de 

governança, significando a superação e resolutividade de uso de práticas de 



 

 

202 

 

ingerências governamentais e de pouco compromisso com o cidadão; de combate a 

setorialização da gestão das políticas sociais, entre outras condicionalidades 

requeridas ao processo de modernização.  

A magnitude dessas mudanças não acontece num passe de mágica. É 

preciso construir adesões, sentimentos de pertencimento, querer mudar e, 

sobretudo, saber o que fazer para mudar. A legitimidade do processo extrapola a 

sua legalidade, implica em revisão das relações de poder hierárquico, rompendo 

com as práticas equivocadas que privilegiam as relações de ganho, sem considerar 

as perdas que deve ser encarada como necessária e inerente ao processo. A 

reforma administrativa em nível de município atingiu de frente essa relação ganho e 

perda ao reduzir o número de secretarias, concentrando pastas antes isoladas, 

criando as chamadas “supersecretarias”, que concentraram e aumentaram o poder 

político e gerencial de seus ocupantes. 

A partir desse contexto, gerou-se de um lado satisfação e do outro 

descontentamento entre seus secretariados que foram convidados a continuar em 

sua terceira gestão.  Além de ter provocado um novo olhar para a concepção, 

gestão e execução das políticas públicas, as quais seriam concebidas a partir da 

ruptura a setorialidade e, conseqüentemente a descontinuidade das ilhas 

organizacionais, que caracterizavam a demarcação de espaços de comando e de 

sobreposição de ações, que oneravam as despesas públicas.  

As mudanças de concepção, gestão e execução de políticas públicas 

se constituem num desafio posto a própria reforma administrativa, bem como  para 

os gestores que estiveram a frente desse novo arranjo institucional. Em decorrência 

desse cenário aumentou o hiato tradicional e o inovador, haja vista que os 

ocupantes das pastas eram, em sua maioria, os mesmos que estiveram na gestão 

anterior. As exceções se mostraram mais próximo a compreensão da reforma em 

sua amplitude, mesmo assim, continuava-se a política de indicação, em que 

predominou-se as relações entre laços familiares, amizade ou compromisso político. 

Todavia vale ressaltar que não estamos falando de incapacidade, competência ou 

qualificação para assumir a função de gestor, e sim, de como ocorria à ocupação 

dos cargos. Em meio a essa distinção percebeu-se que as exceções detinham maior 
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conhecimento acerca da reforma, com foco em questões administrativas, os demais 

detinham a visão de observadores ou colaboradores à medida que eram convidados 

a se envolverem. Mesmo assim, a permanência de antigos secretários fortaleceu as 

mudanças requeridas, pois estavam comprometidos politicamente e 

emocionalmente com o projeto de reforma, ou seja, com a prefeita, implicando a 

estes o fazer acontecer e o enquadramento dos servidores ao novo arranjo 

institucional. Este comprometimento foi testado quando se consolidou a perda do 

status quo de secretário para a condição de gerente, subordinado a um secretário, 

significando inversão de comando, passando a ser comandado, algo nada fácil de 

aceitar.  

A Lei complementar que regulamentou a reforma administrativa sem 

dúvida, representou um novo arranjo institucional de grande relevância e inovação. 

Apresentou uma sistematização aglutinadora de áreas de conhecimentos afins ou 

políticas compatíveis; enxugou a máquina ao reduzir seus custos ao otimizar ações 

principalmente no trato das políticas sociais; redesenhou a estrutura administrativa 

possibilitando a adoção de novos paradigmas de gestão, com foco na abordagem 

gerencial, matricial e nos resultados; propôs a prática da intersetorialidade como 

parâmetro, entre outras inovações. Todavia, a regulamentação da reforma requeria 

outros passos, que seria a estruturação interna das secretarias; a capacitação dos 

gestores e servidores públicos; o acompanhamento, monitoramento e avaliação da 

reforma; a criação do Conselho de Coordenação Político Administrativa, que por sua 

vez, não aconteceram.  

A reforma proporcionou ganhos e perdas a gestão pública, visto que a 

sua implantação da forma como foi planejada proporcionou a horizontalização das 

relações de poder, a descentralização e a garantia da participação da população nos 

fóruns deliberativos através de conselhos gestores. Porém nem tudo ocorreu tal 

como foi visualizado na Lei que regulamentou a reforma. A ausência de 

uniformidade quanto ao seu entendimento gerou gargalos que ainda perduram nos 

dias atuais, dentre estes se destaca a compreensão de que entender a reforma é o 

menor dos problemas, visto que para alguns existia resultado satisfatório.  

Na verdade entre os atores institucionais podemos identificar dois 
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grupos distintos, o primeiro composto por profissionais que detém um conhecimento 

administrativo para além de sua pasta, o segundo grupo é composto por 

profissionais que possuem visão otimista, desprovida de uma análise mais apurada 

em conhecimentos administrativos, visto que a prática e as vivências se constituíram 

seus parâmetros comparativos. A divergência entre esses grupos é em geral de 

cunho conceitual e operacional. O primeiro apesar de forte vínculo afetivo com a 

prefeita assumiu postura mais crítica ao analisar a reforma quantos aos desafios 

enfrentados acerca do modo operacional da gestão frente à capacidade de 

governança em construir uma nova cultura organizacional pautada na abordagem 

gerencial, em que a intersetorialidade fosse a centralidade em vez da visão 

reducionista de exclusividade em determinada área de atuação. Há nesse um 

entendimento ampliado das mudanças necessárias a ausência de caráter 

corporativo, existe um desejo de que esta ação seja realizada da melhor forma 

possível sem mascarar as suas fragilidades, mas encará-las de frente, capacitando 

a equipe e adotando a gestão para resultados, garantindo a democratização do 

processo, uma estabilidade institucional, a funcionalidade da gestão, a valorização 

dos servidores e o controle social. 

O segundo grupo percebe a reforma de forma bastante otimista, 

embora reconheçam algumas fragilidades. A visão deste grupo está relacionada a 

pasta que ocuparam, na qual evidenciaram a preocupação com o compartilhamento 

de ações entre pastas referentes a gestão das políticas sociais. Para este a reforma 

teve como gargalo à forma com que foi implantada, isto é, de cima para baixo, sem 

envolver os servidores em sua formulação e nem submeter a reforma a discussão 

ampla com a sociedade, por outro lado, não gerou nenhum tipo de contra-reforma, a 

mesma foi tida como natural do processo de um governo que se inicia. A ausência 

de participação dos servidores gerou incerteza quanto a sua relevância e o que esta 

ocasionaria em termos de perdas salariais. Por outro lado, em nenhum momento 

apresentaram indícios de que não se esforçariam para a sua concretude.  

O sentimento de pertencimento em ambos os grupos superam as 

adversidades. O compromisso para com a administração municipal tem encontrado 

mecanismos de superação desses gargalos no dia a dia. Como se fosse um quebra-
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cabeça onde as peças são encaixadas uma a uma, até porque são conscientes de 

que toda mudança nesse nível demanda tempo, investimento e monitoramento por 

parte da administração pública. 

Frente ao exposto, chega-se ao entendimento de que a reforma 

administrativa em Mossoró apesar de apresentar semelhanças a Reforma de Estado 

brasileira apresentou características específicas, em virtude do distanciamento 

quanto aos componentes básicos da RE, pois não foi objetivo da reforma da 

prefeitura deste município intervir da delimitação das funções do governo municipal 

ou transferir para a sociedade civil o controle de ações de competência, até então do 

governo municipal, no caso as políticas sociais. Na verdade esta reforma referia-se a 

melhoria da capacidade governativa, ou seja, a redefinição das funções de 

gerenciais, que até então, tinham sobrecarregado a prefeita, impedindo-a de práticas 

de caráter mais político, ou seja, aprisionavam as práticas de cunho administrativo. 

O novo desenho institucional permitia essa condução, por isso, foi construindo o 

agrupamento de políticas a partir de sua afinidade temática, possibilitando a 

integralização entre setores, e com isso, enxugamento do nível institucional de poder 

hierárquico. 

A Lei Complementar n°. 001/2000 – GP/PMM, que trás em seu 

conteúdo objetivos, desenho institucional, competências de seus secretários e das 

secretárias, assim como das suas respectivas gerências. É sem dúvida um 

documento regulatório, imbuído de forte viés político de fazê-la acontecer em sua 

plenitude, que teve seu processo fragilidade das medidas a serem adotada pós 

período de implantação. O cotidiano institucional sufocou as medidas 

complementares que gerariam a construção da nova cultura organizacional, 

ocasionando a perda das diretrizes e os objetivos da reforma, a lei complementar 

que regulamentou a reforma passou a ser um acessório guardado em gavetas, a ser 

consultado quando alguém suscitar algum tipo de questionamento, tal como ocorreu 

durante a elaboração desta tese. Na verdade a reforma não foi submetida a 

acompanhamento, monitoramento e avaliação explicitados anteriormente. Mesmo 

assim, a reforma possui pontos positivos e negativos, os quais encontram evidentes 

nas falas dos entrevistados e que não podem ser desconsiderados. 
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As falas dos atores institucionais se diferenciam do ponto de vista dos 

atores sociais frente ao envolvimento destes últimos ao processo operacional, a 

partir da descentralização funcional, ou seja, de competências o que revelou a 

existência da desconcentralização enquanto sinônimo da primeira, demonstrando a 

adoção de algumas terminologias sem a devida preocupação com o seu real 

significado. Entretanto essas mudanças afetaram o desempenho das funções 

políticas do chefe do executivo, que passou a dispor de maior liberdade para exercê-

la, o que não foi possível com o desenho organizacional  adotado no mandato 

anterior ao período da reforma.  

Sendo assim, destacamos que algumas considerações acerca das 

entrevistas dos atores institucionais e dos atores sociais, no qual evidenciou que 

apesar de olharem de forma diferenciada os impactos da reforma, há alguns pontos 

convergentes e divergentes. Entretanto, no geral consideram que a reforma foi um 

avanço do qual foi dado continuidade pela prefeita que sucedeu Rosalba Ciarlini.  

No geral, esses atores foram unânimes em afirmar que a integralizou 

as áreas afins a partir do agrupamento se constituiu um avanço para as políticas 

públicas, principalmente as de caráter social. Resultou em agilidade nos serviços 

prestados a população e desburocratizou a organização dos serviços prestados 

quanto aos tramites legais de acessibilidade e de atendimento as demandas da 

população. Porém, quem mais se beneficiou desse desenho institucional foi a 

prefeita, que delegou as ações administrativas aos secretários que teriam a 

incumbência de gerenciar os níveis: intermediário e o operacional. A integralidade 

das ações governamental propiciou, mesmo que timidamente, alguns ensaios de 

articulação entre as políticas sociais, porém ainda há um longo caminho a ser 

percorrido para que a intersetorialidade seja concretizada enquanto uma nova 

cultura de gestão pública municipal, que, por sua vez é objetivo da reforma. 

Portanto, evidencia-se que embora tenha sido reduzido o foco de resistência quando 

a intersetorialidade, a integração foi fortalecida a partir do entendimento equivocado 

de que estas práticas são a mesma coisa. Lógico que esta é uma decisão que está 

além do desejo da prefeita em fazê-la acontecer, é algo a ser assumido por todos os 

secretários que são os responsáveis diretos pela execução das funções 
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administrativas. Essas funções administrativas foram as responsáveis pelo controle 

do processo de reforma, ou seja, o controle interno era uma realidade possível, 

porém, não na perspectiva de sua resolutividade, muito mais de apaziguamento 

entre o que era possível fazer, sem se deterem ao saber e para que faze-lo.  

Para os atores sociais as inquietações afloraram, não temerosos ao 

que esta representaria as políticas sociais, mas a forma desinteressada que os 

conselheiros tiveram quanto a reforma, mesmo sabendo que esta é uma demanda 

administrativa, por outro lado, é o impacto que esta causou no desenho 

organizacional dessas políticas que se tornou o ponto nevrálgico, já que incidia 

diretamente na formulação, gestão e execução das políticas, as quais teriam que 

exercer o controle social. A condução dessas políticas a partir da reforma deveria ter 

provocado mudanças em sua concepção e operacionalização, mas como esta não 

foi identificada de imediato perdeu-se de vista o foco pelos resultados esperados. É 

como se esta reforma não tivesse provocado mudanças profundas a serem 

consideradas pelo controle social ficando percebível que esta é uma demanda para 

as Gerências Executivas e a secretaria a qual está vinculada.  

 A compreensão de que a reforma administrativa possui aspecto 

político-administrativo não foi uma compreensão de todos os atores entrevistados, 

muito embora alguns gestores terem exercido o papel de conselheiro, e o que é pior, 

encontravam-se na condição de presidente, e mesmo assim, os conselhos gestores 

não foram informados de como ficaria a nova lógica do agrupamento das políticas 

sociais. Esta temática ficou sendo uma questão administrativa, perdendo seu viés 

político como se este fosse associado a questões política partidária e não processo 

decisório.  

 Mesmo com tantas fragilidades a reforma ocorreu, é um fato, teve 

avanços e retrocessos, porém, pecou em privilegiar o modo operacional da reforma, 

desconsiderando as tendências teóricas que a fundamentou, o que necessariamente 

significa dizer que somos a favor dos ideários bressianos. A perspectiva neoliberal 

da qual foi gestada sem dúvida representa uma contra-reforma ao papel do Estado 

enquanto responsável pela garantia de direitos sociais constitucionalmente 

instituídos. Por outro lado, é fato, também, que a reforma apesar de ainda se 
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encontrar um processo de consolidação quanto ao desenvolvimento da 

intersetorialidade, gerando resultados positivos, modernizando procedimentos, 

assim como reduziu custos aos cofres públicos ao planejar de forma integrada as 

políticas públicas, principalmente a de caráter social.  Todavia não foi suficiente para 

reduzir custos com pessoal, tendo em vista que foram poucos os concursos públicos 

realizados em meados de sua gestão, bem como aumentou-se o número de funções 

gratificadas, principalmente as de pequeno valor. Portanto, considera-se que teve 

mais ganhos que perdas, o que a afere o caráter de experiência exitosa, a ser 

difundida entre os municípios que desejam realizar suas reformas administrativas ou 

que as tenham implementado, mas que por motivos variados encontram-se com 

dificuldade em sua condução. 

  Enfim, compreendemos que a análise acerca da reforma administrativa 

a partir da perspectiva normativa, da mídia e dos atores institucionais e sociais 

favoreceu a compreensão do quanto é complexa o entendimento das correlações de 

forças que permeiam a implantação de mudanças de ordem conceitual, cultural e 

operacional. Os acontecimentos geradores do “antes” e o “depois” da reforma criou 

expectativas diferenciadas, nem sempre compatíveis com a complexidade do 

processo. Sem dúvida é um processo ainda em construção, inacabado, que precisa 

ser monitorado, acompanhado e avaliação em função de um novo planejamento, 

com possibilidades de melhorar ainda mais, visto que é um arranjo institucional que 

ainda encontra-se em funcionamento e que as falácias obtidas durante as 

entrevistas fazem parte de uma compreensão entre o que o “desejo” e a 

“possibilidade” de efetivação dessa reforma. A capacidade desses atores em 

agregar as suas falas fragilidades de entendimento político-administrativo a reforma 

administrativa, por parte de alguns entrevistados, não foram suficientes para 

contaminar o raciocínio crítico acerca desse processo. As circunstâncias em que foi 

gerada essa reforma influenciou as falas desses atores, independente de ser 

institucional ou social. Portanto, no conjunto dos resultados obtidos, consideramos 

que os objetivos que impulsionaram este estudo foi concretizado, assim como gerou 

a possibilidade de realização de novas pesquisa acerca das reformas administrativa 

na gestão pública municipal.     
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