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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo discorrer acerca da organização administrativa do Estado
brasileiro, analisando a evolução deste, a eficiência da gestão governamental e a aplicação da
democracia na sociedade. Tendo como foco a participação popular e sua influência nas deci-
sões de governo, assim como na sua atuação em organismos coletivos de consulta e ou delibe-
rativos de políticas públicas. Com a realização de pesquisa bibliográfica, alcançar objetivos
teóricos, a modo de verificar-se a relação entre avanços e retrocessos na quantidade e qualida-
de desta participação popular. Igualmente se pretende avaliar os avanços quanto ao acesso às
informações mediante aos saltos tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, além de sua rela-
ção com a conscientização do poder e influência que a população e suas diversas formas re-
presentativas, podem e devem exercer sobre os governos e as estruturas do próprio Estado.
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1 – Introdução

A consolidação da democracia brasileira, nos últimos anos, trouxe novos desafios para
a administração pública, exigindo o aumento de sua capacidade de atender às demandas da
população  e  de  prestar  serviços  públicos  de  excelência.  Na  atualidade,  a  percepção  e
compreensão por parte da sociedade de que a administração pública é parte dos seus esforços
e  de  que  a  máquina  pública  deve  estar  a  serviço  da  melhoria  das  condições  de  vida  da
população é cada vez mais presente. A despeito da confusão entre governo e Estado, avança
cada  vez  mais  o  nível  de  compreensão  sobre  cidadania  e  direitos  coletivos,  exigindo  da
administração  pública  um  profundo  debate  sobre  seu  papel  e  uma  adequação  de  suas
atividades e  modos operandi. Esta adequação e compreensão não se dão de forma natural e
sem resistência, haja vista a dicotomia de compreensão do próprio papel do Estado e suas
funções. Além do uso a seu deleite, por parte de eventuais governos, na imposição de sua
visão ideológica mais ou menos garantidora e ou comprometida com o bem-estar social. 

O  debate  sobre  a  necessidade  de  uma  transformação  na  capacidade  do  Estado
brasileiro em dar respostas às diversas demandas da sociedade está associado às origens do
próprio Estado, a forma como foram dadas a estruturação do serviço público nos diversos
períodos  históricos  e  as  formas  organizativas  que  advieram  dessas  movimentações  ou
reformas  da  gestão  pública.  O  espectro  de  análise  para  a  compreensão  dos  desafios  da
administração pública atual nos remete, desde o período colonial, passando pelo império, até
o advento da república e de seus períodos de adaptação, acomodação e reformas estruturantes.

A  formação  do  Estado  brasileiro  e  seu  antecedente  como  colônia  de  Portugal
estabeleceu uma visão patrimonialista e oligárquica do bem público.
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O Brasil moderno tem suas raízes calcadas no Estado patrimonial que possui sua
gênese em Portugal. Vem de lá a dificuldade em se estabelecer relações impessoais
no trato das coisas públicas. Não havia uma linha divisória bem definida entre os
domínios públicos e aquilo que a realeza poderia usufruir. Não era o trato impessoal
a essência da administração pública (ENDERLE, 2008, p. 10).

As consequências da formação desse espírito de corporativismo na gestão da coisa
pública perpassaram por toda a história de nosso país, observando-se as adaptações que se
fizeram necessária, nos momentos de mudanças sociais ou de rupturas políticas.   Contudo a
visão de um estado público a serviço de grupos econômicos dominantes e de sua própria
burocracia  privilegiada,  sempre  esteve  no  cerne  da  criação,  planejamento,  execução  e
avaliação  das  ações  do Estado brasileiro,  seus  mais  diversos  governos  e  suas  respectivas
políticas públicas.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, conhecida como constituição cidadã,
termo cunhado por Ulisses Guimarães, quando da sua promulgação, o tema do controle social
alçou uma maior relevância, na busca de soluções para a efetividade, eficiência e eficácia na
administração pública, sua gestão e controle. 

Somente com a Constituição Federal  de 1988, responsável pela consolidação dos
grandes  complexos  do  Estado  de  Bem-Estar  Social  no  Brasil,  especialmente  no
âmbito da seguridade social (saúde, previdência e assistência social),  que o gasto
social como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) passou a crescer, salvo o seu
congelamento  relativo  durante  a  década  de  1990  conduzido  pelas  políticas
neoliberais. (POCHMANN, 2011, p. 2)

Com  a  luta  para  a  elaboração  da  nova  constituição  e  buscando  o  avanço  pela
consolidação da democracia,  diversas entidades populares, como as de classe, sindicatos e
centrais sindicais; organizações estudantis como UNE e UBES, assim como associações de
bairros e favelas; Além de coletivos culturais e de pesquisa, buscaram um maior espaço nos
processos decisórios. Diversas foram e ainda continuam sendo, as lutas pela concretização
dessa  participação,  procurando  efetivar,  o  que  a  constituição  em  vigor,  desde  sua
promulgação, define em seu artigo primeiro, parágrafo único, o marco definidor, desse poder,
ao definir “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição. ” 

A forma e a intensidade desta representação por vezes têm sido confundidas como a
mera  participação  formal  e  obrigatória  no  processo  eleitoral  ou  mesmo  na  adoção  da
descentralização das funções de Estado, segundo Bresser-Pereira (2009), a reforma do Estado
implica mais do que apenas descentralizar:  implica em delegar  poderes e nesta delegação
reside a dimensão política da descentralização. Ou seja, a simples adoção de mecanismos
formais,  sem a consequente  transferência  concreta  de  poderes  aos  atores  sociais,  não são
garantias  de  consolidação  do  controle  social.  Seria  como  se  a  simples  substituição  das
engrenagens,  consideradas distantes no poder central,  por engrenagens burocráticas  locais,
pudessem por  si  só  representar  avanços  na  qualidade  dos  serviços  ofertados.  A  simples
mitificação da descentralização, como exemplo de maior participação dos atores locais, sem
uma análise  mais  profunda  da  qualidade  dessa  participação,  na  identificação  desta  como
sendo de fato popular, tanto quanto da importância desta, para a transparência no trato da
coisa pública. Tal mitificação sem analisar esses aspectos de lisura e publicidade, assim como
os impactos que esta transparência nas questões da administração poderá gerar inclusive nas
contas da nação, como também, a eficácia que se alcançaria com o planejamento, produção e
gestão de políticas públicas, realmente conectadas com o interesse da coletividade. Braga (98,
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p. 37), descreve: “Trata-se, pois, de reverter à situação atual, em que os interesses-meio ou
periféricos  se  sobrepõem  aos  interesses-fim  da  administração  pública.  O  núcleo  dessa
premissa seria: resgatar a noção de finalidade”. 

Todo esse debate de reestruturação das formas participativas está dentro do contexto
de uma eterna disputa, por qual o correto modelo a ser adotado, para a modernização do
Estado  brasileiro,  compreendendo  que  este  debate  ultrapassa  as  fronteiras  de  nosso  país,
envolvendo diversas nações observando as suas especificidades e grau de maturação, em um
debate que os leva a contradições sociológicas de ao mesmo tempo os atores detentores do
poder econômico e político buscarem um novo marco civilizatório que garanta um mínimo
bem-estar social e a sustentação do modelo econômico hegemônico, garantindo a manutenção
do sistema capitalista e da influência por parte das elites econômicas, sobre as estruturas de
Estado e das ações dos eventuais governos,  sempre engessados pelas balizas estruturais  e
imposição do establishment. Esse debate se torna relevante à medida que a discussão entre o
tamanho do Estado e seu papel preponderante na economia e no dia a dia dos cidadãos, está
em profundo e contínuo debate, o que coloca, por vezes, mesmo que não necessariamente de
forma intencional, a participação popular diante de um papel formal, de mero carimbador de
políticas, programas e ou projetos, que nem sempre, coadunam com seus reais interesses. Em
um jogo em que os interesses não são ou estão bem claros e a sociedade e suas representações
organizativas,  não  estão  devidamente  capacitadas  a  confrontar,  esse  debate  local  e
internacional  da  construção  de  um  novo  modelo  econômico  capitalista,  escamoteia  as
verdadeiras causas de sua crise, a perpetuação de seus objetivos de acumulação de renda e
releva a busca de um modelo econômico sustentável, a mera conjectura ideológica, existente
apenas no campo das ideias.

A definição do papel do Estado norteia e principia todos os outros debates, que são: a
sua  real  serventia;  a  quem  ele  de  fato  serve;  qual  o  seu  papel  na  economia  e  no
desenvolvimento econômico e social; qual o Estado que realmente desejamos; o papel das
representações sejam elas diretas ou indiretas; quais são os marcos regulatórios que norteiam
a  participação  popular;  quais  são  as  formas  dessa  participação  e  a  qualidade  dessa
participação; quais as resistências a essa participação e seus motivos; quais os programas que
aferem essa participação e as ações de multiplicações dessas análises.

Uma vez percebida as delimitações do papel do Estado, o formato que desejamos o
papel de cada ator do processo e os seus marcos regulatórios, as formas de participação e a
qualidade  dessa  participação,  poderemos  partir  então  para  a  análise  das  resistências  a
participação popular nos processos decisórios centrais, uma vez que o modelo da democracia
meramente  representativa,  tem  demonstrado  o  seu  desgaste,  isso  pode  ser  observado  no
grande índice de abstenção e ausência nas eleições e no desgaste e descrédito por parte da
população com a política eleitoral  e seus representantes eleitos.  Requerendo por parte dos
elaboradores de análises sócio-política, questionar e propor mecanismos de participação mais
direta e instrumentos de controle mais eficaz. Como foi abordado anteriormente, a maneira
que  se  deu  formação  do  Estado  Brasileiro  nos  faz  compreender  muitas  das  mazelas  e
descompassos  na  aplicação,  na  eficiência  das  ações  e  na  eficácia  percebida  por  parte  da
população para com as ações de Estados e dos diversos governos na história remota e recente
em nosso país. A sensação de abandono pela coisa pública cresce na proporção cada vez mais
direta da percepção dos privilégios e a falta de empenho em grande parte do funcionalismo
público, sobretudo nos escalões do chamado núcleo duro do Estado, ou seja, nas carreiras de
Estado, a citar as do setor judiciário, corpo diplomático entre outras, que com seus privilégios,
distanciamento do cotidiano das pessoas e descompromissos com as sinalizações de caminhos
expressas por suas escolhas eleitorais, colabora para as resistências a mudanças que coloquem
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em riscos suas posições sociais. Esta percepção de descompasso e descontinuidade da gestão
e dos serviços públicos, como se pode observar, não necessariamente diminui com a adoção
formal  da  descentralização  das  atividades  públicas.  O  que  observamos  e  que  por  vezes
aumenta o poder de representantes locais do Estado, tornando-os quase intocáveis, e quando
levamos em conta o grau de isolamento de determinadas comunidades, às vezes a população
tornam-se refém, de verdadeiros senhores, que a soldo do Estado, assolam e praticam toda a
sorte de desmandos, agindo sim, contra os interesses da coletividade. Tal aliança, na maioria
das vezes, encontra-se comungada a interesses econômicos e pecuniários, bastante distantes
inclusive de suas funções fim.

Os avanços na área social, alcançados nos governos do presidente Lula e da presidenta
Dilma Rousseff, representaram na prática, uma mudança brusca de rumos no uso da coisa
pública e na distribuição das riquezas do país. Mesmo com a manutenção em grande parte
desse período, do chamado tripé econômico e da injeção considerável de capital em grandes
empresas  e grupos econômicos.  Os governos de Lula e Dilma apresentaram uma elevada
trajetória  de  mudança  social,  com consequente  reação  dos  setores  mais  conservadores  e
tradicionalmente senhores das riquezas nacionais.

Numa amostra de 15 países verifica-se que o Brasil  registra  a  mais alta taxa de
mobilidade social (63,2%), acima de países como Suécia (51,5%) e Canadá (50,1%).
No ano de 1996, por exemplo, no Brasil, a mobilidade social respondia por taxa
inferior a 40%. A taxa de mudança social brasileira chega a ser 50% superior ao
grau de mobilidade das nações pertencentes ao grupo intermediário, como Espanha
(40,7%),  França  (43,7%) e  Estados Unidos (48,2%).  Se considerado o grupo de
países de baixa mobilidade, como Bélgica (37%), Inglaterra (37,6%) e Dinamarca
(37,9%), a taxa de mobilidade social brasileira pode ser quase duas vezes maior.
(POCHMANN, 2011, p. 21)

Podemos  cada  vez  mais  intuir,  com  certo  grau  de  segurança,  que  o  processo  de
retrocesso social e político que observamos no governo Temer,  que surge nos estertores do
governo da presidenta  Dilma Rousseff,  violentamente  arrancada de seu mandato,  por  um
golpe institucional, nos remete, de fato, a uma dupla crise, tanto de governança quanto de
governabilidade, o que nos torna urgente à busca de soluções de médio e longo prazo, com
risco de descrédito e desgaste de todo o processo organizativo do Estado de suas instituições e
da própria democracia.

A  busca  da  consolidação  de  programas  e  modelos  de  participação  popular,  e  a
discussão da qualidade dessa participação, com critérios de representatividade, rotatividade e
transparências, com publicação das atividades dos representantes para a devida ciência dos
representados, tanto no modo representativo, eleitoral ou organizativo, quanto no modo direto,
através  de funções em comissões temporárias,  acompanhado de programas de capacitação
continuada desses atores, para a melhor compreensão das funções da gestão pública dotando-
os de um arsenal maior de elementos para sua atuação,  fiscalização e contribuição para a
coletividade. Aliado a identificação e reeducação dos aparelhos entidades e ou agentes que
manifestem resistência a participação popular nas decisões de políticas públicas e gestão dos
órgãos públicos. Assim como a busca de programas que caminhem na direção de uma gestão
pública mais humana eficiente e eficaz. A análise dos gargalos que impedem uma maior e
mais produtiva participação popular nos rumos da gestão pública torna-se fundamental em
dias como o nosso, onde as comunicações e os grandes debates nacionais estão no centro das
decisões para um futuro mais humano, mais solidário e mais inclusivo. Alguns programas e
ações apontam, para essa direção, contudo precisamos descortinar os elementos de resistência
e jogar luz as iniciativas exitosas.
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A partir  da  análise  das  interpretações  de  estudiosos  desta  temática,  como Bresser

Pereira, Gerson Braga, Marilena Chauí e Paulo Modesto, e que nos propomos a  analisar a
organização do Estado brasileiro, mais especificamente as melhorias propostas e realizadas,
evolução da gestão, bem como verificar a evolução da gestão governamental e da participação
popular na democracia. 

Portanto,  temos como objetivo geral observar quais os benefícios  e desafios que a
participação social no controle da gestão pública e dos serviços públicos, onde estamos e o
que e preciso para uma efetiva participação popular e o controle social da Gestão pública e
seus serviços.  Como objetivos específicos, buscamos avaliar: O quanto e como a estrutura do
Estado brasileiro, influência na maneira de se governar; em literatura especifica a importância
do  tema participação  popular,  ocupa  no  debate  da  estruturação  do Estado  Brasileiro;  As
fragilidades  de  garantia  de  continuidade  desse  processo  democrático  e  as  experiências
exitosas existentes e em passado recente.

O trabalho se justifica na necessidade de averiguar a organização da administração
pública brasileira, sua estruturação e apontar possíveis melhorias. Através de nossa pesquisa
bibliográfica e histórica, aplicando pata tal uma metodologia qualitativa, através de analises
de dados subjetivos, buscando resultados positivos e negativos de medidas e decisões tomadas
pelo governo. Para tal análise será utilizado principalmente textos e apontamentos de autores
estudiosos da temática a citar Douglas Braga e Bresser-Pereira, entre outros, pelos seus vastos
estudos  e  conhecimentos  das  estruturas  do governo brasileiro.  Será  necessário  verificar  a
evolução da política brasileira, com referências breves ao Brasil colonial, mas focando nos
recentes  acontecimentos  das  últimas  décadas,  em  particular  o  período  do  pós-
redemocratização, concentrando esforços nos governos dos presidentes Luís Inácio da Silva e
Dilma Vanna Rousseff, lançando um olhar nas experiências  de participação popular neste
período de hiato das visões gerencialista, predominantes até então e que retornaram após o
golpe de 2016.

2 – Referencial Teórico  

Os  desafios  de  se  buscar  uma  administração  pública  eficiente  sempre  foi  uma
preocupação  na  história  da  nossa  jovem  democracia,  mas  os  esforços  nem  sempre
acompanharam os  interesses  da  coletividade.  A partir  da  chegada da corte  portuguesa no
século XIX, a busca por uma maior eficiência burocrático-administrativa passou a estar no
centro  dos  debates  para  a  construção  de  nossa nação.  É possível  ver,  no  entanto,  alguns
momentos onde houve regressão, como, por exemplo, durante a ditadura militar, como afirma
Bresser-Pereira  (1996),  resolvendo  o  governo  adotar  o  caminho  tido  como  mais  fácil,
contratando administradores de empresas privadas ao invés de realizar concursos e estruturar
a máquina pública brasileira,  inviabilizando a construção no país de uma burocracia  civil
forte, nos moldes que a reforma de 1936 propunha. Com o crescimento desse debate surgiu um
vasto material  que perpassa até os dias de hoje, com grandes contribuições para a análise do
Brasil em suas diversas fases e os elementos constitutivos que ajudam a entender o país como
se apresenta hoje. Buscaremos através das obras que a seguir listamos iniciar um diálogo com
o Brasil, suas origens, seu Estado constituído, sua administração pública e suas dicotomias.
Analisando o Estado, sua formação e os desafios para a construção de um Estado que seja
economicamente  viável,  ecologicamente  sustentável,  democraticamente  constituído  e
socialmente  justo.  Para isso observar  como a  estrutura  do Estado brasileiro  influencia  na
qualidade da governabilidade que temos hoje, incluindo nosso sistema político (república) e
forma de Estado (federativo). Mesmo não sendo o objetivo central desta análise, acredita ser
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de grande importância,  levarmos  em conta  à  origem do Estado e  sua  função,  fazendo-se
necessário, citarmos a ideia do contrato social formulada por Hobbes, que trata da essência do
Estado.  “Uma grande multidão  institui  a uma pessoa,  mediante pactos  recíprocos  uns aos
outros, para em nome de cada um como autora, poder usar a força e os recursos de todos, da
maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum (HOBBES, 2003,
p.130-1 31).”

2.1 – Do Estado Moderno ao Estado Constitucional

Pretender analisar o Estado, desde sua formação, passando por suas diversas fases de
aprimoramento e adaptação, por si só já seria uma tarefa titânica, como cita Oliveira (2006, p.
547).  “O Estado também é uma estrutura dinâmica  e que sofre alterações  no decorrer da
história”.

Contudo uma abordagem do próprio aspecto dinâmico dessa transformação social nos
parece fundamental, para balizar o caráter adaptativo das sociedades a realidade vigente em
contraste a sua inquietude por mudanças.

Ao transcorrer a história das diversas doutrinas políticas e as contribuições que estas
acrescentaram na construção de nossa sociedade atual.   Poderemos compreender melhor  a
concepção de Estado vigente. Uma visão das várias etapas de constituição histórica do Estado
faz-se necessária.

Esse passeio pela a formação do modelo vigente de Estado é importante para explicar
como os coloca Bresser-Pereira (2010, p. 2).

Para realizar esses objetivos, o Estado se desdobra, historicamente, em dois: Estado
como  regime  político  ou  como  sistema  constitucional  legal  e  Estado  como
administração pública ou como organização que garante o sistema constitucional-
legal. No mundo contemporâneo, o Estado como regime político assumiu a forma de
Estado Democrático Social, e como organização, a de Estado Gerencial.

Portanto o estudo da concepção de Estado, sua linha evolutiva, sua razão de existir e
os propósitos a que se propõe. Fazem parte de uma análise da realidade atual.

2.2 – Democracia, estado social e reforma gerencial.

As transformações pelas quais passou o Estado, tanto em suas características, como no
papel  que  passou  a  cumprir,  sobre  tudo  no  Pós  Segunda  Guerra  mundial,  permite  uma
percepção dos avanços e desafios por que passaram e passam a burocracia governamental.  A
busca  da  adaptação  das  necessidades  da  sociedade  à  realidade  econômica  e  a  realidade
orçamentária é parecida, no caso brasileiro, a de muitos países periféricos.

A falta de recursos, a impossibilidade de agilizar investimentos, a falta de qualificação de
pessoal,  acobertada  por  uma  estrutura  legal  morosa,  mantenedora  de  privilégios  e  a  serviço  de
interesses fortemente corporativos, os interesses políticos de curto prazo e a tradição populista desses
países levaram a estrutura dos serviços públicos à falência, com a destruição da infraestrutura e a
deterioração profissional de seus quadros.

Ao se analisar as transformações sociais, as disputas de hegemonia doutrinária da
guerra  fria,  a  evolução  dos desafios  civilizatórios,  ocorridos  a  partir  da  segunda
metade do século vinte, além de seus reflexos na administração pública, teremos um
quadro que contribui para a explicação do cenário que defrontamos (CONFORTO,
1997, p. 218).

6



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO

A dicotomia entre Estado Social e Estado Liberal e suas representações sócio-políticas
são  parte  das  disputas  que  se  apresentam  hoje.  Constituem  a  base  do  debate  das
transformações do papel do Estado, seja na economia, seja na vida social e consequentemente
na organização de sua burocracia e de sua finalidade.

Com o avanço da supremacia da ideologia neoliberal,  sobre tudo a partir dos anos
setenta,  com consolidação do conceito nas décadas de oitenta  e noventa,  do século vinte.
Como uma reação ao Estado Social, buscou substituir a visão keynesiana. Nesse processo,
“busca mudar a natureza do Estado enquanto instituição constitucional legal” (BRESSER-
PEREIRA, 2010, p. 2). Esse processo ainda está em andamento é e parte de qualquer análise
que se possa fazer sobre a realidade.

2.3 – Administração pública brasileira entre o gerencialismo e a gestão social

Desde  a  redemocratização  de  nosso  país,  passando  pelos  eventos  de  mobilização
popular de 2013, a sociedade brasileira, cada vez vem cobrando melhores serviços públicos.
Contraditoriamente,  seguindo a conceitos  econômicos neoliberais,  diversas administrações,
nos três níveis de poder, buscam a equalização das contas públicas e a redefinição do papel do
Estado com consequente corte de gasto, investimentos e serviços.

Temos então um debate que está vivo e atual, que nos últimos vinte anos, vêm dando
as diretrizes operacionais da administração pública. Tanto a vertente gerencialista, baseado
em uma visão conservadora, ortodoxa, em sua maior parte,  promotora da visão de Estado
mínimo com origem e inspirada nas experiências americanas de Ronald Reagan e inglesas de
Margareth  Thatcher,  tal  vertente  teve  sua  constituição  nos  anos  noventa,  com a  crise  do
nacional  desenvolvimentismo e as propostas de Reformas de Estado do primeiro  governo
FHC (Fernando Henrique Cardoso).

A segunda vertente é a Administração Pública Societal. Ligada as grandes lutas que
antecederam a ditadura Militar dos anos sessenta. E com seu retorno após os anos setenta com
a distensão do regime. Tem como característica a introdução da participação popular, nas
diretrizes  das  ações  de  Estado  e  governo,  manifestamente  nos  conselhos  populares  e  no
orçamento participativo.

Ao compararmos os dois modelos em debate na atualidade,  contrapomos a própria
concepção de Estado, seus propósitos e sua finalidade.

Examinando  esses  modelos,  identificamos  três  dimensões  fundamentais  para  a
construção de uma gestão pública democrática: 1) a dimensão econômico-financeira,
que se relaciona com os problemas do âmbito das finanças públicas e investimentos
estatais,  envolvendo  questões  de  natureza  fiscal,  tributária  e  monetária;  2)  a
dimensão institucional-administrativa, que abrange os problemas de organização e
articulação  dos órgãos  que compõem o aparato  estatal,  como as  dificuldades  de
planejamento, direção e controle das ações estatais, e a questão da profissionalização
dos  servidores  públicos  para  o  desempenho  de  suas  funções;  3)  a  dimensão
sociopolítica,  que compreende problemas situados no âmago das relações entre o
Estado e a sociedade,  envolvendo os direitos dos cidadãos e sua participação na
gestão (DE PAULA 2005, p. 40)

Ao versarmos por essas dimensões e as características predominantes em uma ou outra
vertente,  temos  uma  compreensão  mais  detalhada  das  propostas  de  organização  de
administração pública e de como estes serviços e ações estatais irão ser abordadas.
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Estarão estas duas vertentes, tanto o gerencialismo, como a Societal, preparadas para

atender  a  todos  os  aspectos  da  complexidade  da  tarefa  do  Estado?  A  sociedade  está
suficientemente madura para tal mudança e ou escolha de um ou outro modelo?

2.4 – Administração Pública Contemporânea: política, democracia e gestão 

A política é importante, pois sua ideologia e estrutura de poder influenciam como a
administração pública irá atuar; a democracia é determinante, pois é ela quem aproxima o
cidadão  das  tomadas  de  decisões  e  do  controle  sobre  os  atos  administrativos,  e  a  gestão
cuidam da eficácia, eficiência e produtividade da administração pública.

Analisar  as  bases  do  liberalismo  político  moderno,  enfrentando  o  debate  sobre  a
formação  da  sociedade  política,  sua  origem  e  organização.  Compreender  as  bases  do
pensamento liberal e a sua visão de Estado e diretrizes sócio-políticas das estruturas de poder,
seus agentes e a sua atuação na gestão da coisa pública,  a compreensão antropológica do
homem como ser econômico e sua função nos governos civis.

E  a  partir  de  então,  fazermos  um traçado,  que  venha  a  responder  as  resistências
estruturais,  as  reformas  democráticas  e  a  concessão  a  coletividade,  dos  trâmites  e  a
administração dos aparelhos de Estado, analisando as deformações na formação do Estado e
traçando uma linha que venha a explicar a distância do que aponta Locke (2006, p. 6), quando
expõe:  nenhum  homem  pode  estar  “sujeito  ao  poder  político  de  outro  sem  seu  próprio
consentimento”. Qualquer número de homens pode concordar em se juntar para se constituir
em um corpo político, sem prejuízo dos outros, pois todos aqueles que não concordarem são
meramente deixados de fora na liberdade do estado da natureza. Onde está baseada a quebra
do conceito político original? Quais as origens da degeneração sócio-política, que permite o
sequestro  do  Estado,  por  determinada  casta  política  e  social?  Onde  está  a  quebra  do
contratualísmo e quais as causas da disparidade entre conceito de liberdade e opressão de
classe?
Pretendemos  a  luz  do  conhecimento  liberal,  explicar  as  dicotomias  entre  esta  liberdade
aludida e os entraves na construção de uma sociedade igualitária, balizada por um Estado a
serviço da sociedade como um todo. O liberalismo tem dificuldade para operar com a ideia de
nação e  de  Estado nacional  porque,  para a  ideologia  liberal,  a  realidade  se reduz a  duas
referências  econômicas:  uma  unidade  mínima,  o  indivíduo,  e  uma  unidade  máxima,  a
empresa.  (CHAUI, 2000, p. 15)

2.5 – Aspectos Jurídicos, na consolidação e regulação da administração pública – O 
Direito Administrativo e seu papel.

Analisando  a  partir  das  configurações  apontadas  nas  contradições  e  diferenças  de
utilização  do  Estado,  por  parte  de  setores  da  sociedade  e  a  sua  correlação  com  o
Establishment. Faz-se necessário o estudo do papel das codificações e dos parâmetros legais,
assim  como  os  possíveis  gargalos  que  venham  a  impedir  a  aplicação  plena  de  nosso
arcabouço  legal,  a  destacar  a  própria  lei  maior,  a  Constituição  Federal,  a  título  de  se
compreender as dificuldades e contradições que representa a composição e administração de
uma república federativa, formada por unidades tão distintas e por vezes dispares, sujeitas a
diversas formas de pressão de poderes locais, possível causa de percepção do senso comum de
termos  um  Estado  patrimonialista,  legalista  e  seletivo,  a  serviço  de  determinada  parcela
econômica da sociedade, que apoiada por setores encastelados no poder judiciário, atua em
causa própria e dos seus, direcionando o Estado a sua própria vontade.
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A análise dos caminhos percorridos pelo Estado através das suas estruturas de poder,
se  apresenta  necessário  para  se  entender  as  dificuldades  de  compreensão  por  parte  da
população, para legalidade dos princípios administrativos, o que por vezes pode colocar em
cheque a legalidade do próprio Estado e seus aparelhos de controle e repressão.

Ao  se  buscar  um  olhar  para  a  contemporânea  tendência  a  judicialização  da
administração pública, em despeito por vezes do princípio da legalidade, abre-se espaço para
uma análise mais profunda desse fenômeno 

Vista  a  princípio  como  a  relativização  dos  princípios  formais  da  legislação,
fortalecendo a tendência a delegação formal da competência administrativa. Como nos coloca
Riani (2013), ‘tanto para o executivo e mais principalmente como temos visto, por vácuos
políticos  administrativos,  para  o  poder  judiciário,  constituindo,  por  vezes,  verdadeiras
mutações constitucionais, que não por coincidência, atende aos interesses dos grandes setores
políticos, administrativos e econômicos de nosso país’.

Abordar os aspectos judicialistas de nosso Estado, apresenta-se como necessário, posto
que em sua maioria, estes possuem consequências administrativas.

3 – Metodologia  

Seguindo as diretrizes traçadas por Gil (1996) em que “A Metodologia é a explicação
minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método do trabalho de
pesquisa”  daremos  início  aos  trabalhos  com  uma  criteriosa  pesquisa  bibliográfica,
analisaremos os caminhos apontados por estudos similares e/ou correlatos, mesclando linhas
de procedimentos diversos, analisando as origens temáticas do Estado e sua complexa história
de desenvolvimento e as tratativas que resultaram em planos e medidas reformistas, tendo o
cuidado como nos aponta Agma (2009. p.30) “As pesquisas são feitas  segundo contextos
específicos,  ou seja:  por assunto,  autores,  veículos,  período de tempo,  e por combinações
entre eles”. Basearemos nossa pesquisa no levantamento de dados bibliográficos e estudo de
casos,  através  de  dados  disponibilizados  pelas  administrações  públicas  e  organismos  de
fiscalização.

A  metodologia  é  também  considerada  uma  forma  de  conduzir  a  pesquisa  ou  um
conjunto de regras para o ensino acadêmico. Podemos dizer que metodologia é a explicação
detalhada  e  exata  de  toda  ação  desenvolvida  no  (caminho)  do  trabalho  de  pesquisa.  É  a
explicação do tipo de pesquisa, dos instrumentos utilizados (questionário, entrevista, etc.), do
tempo previsto, da equipe de pesquisadores e da divisão do trabalho, das formas de tabulação
e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa.

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa bibliográfica “constitui o
procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estado
da arte sobre determinado tema. ”.

A metodologia usada será a qualitativa, escolha feita, pois permitirá analisar resultados
de  pesquisas  bibliográficas,  possibilitando  uma  observação  dos  fenômenos  e  aspectos
estudados. Tal escolha nos oferece a possibilidade,  través de tais pesquisas, de verificar o
desenvolvimento da participação popular, se está crescendo ou decrescendo, bem como os
resultados da gestão governamental e demais objetivos desse artigo.

Através dos resultados obtidos, será possível pesquisar avanços e retrocessos, tanto do
setor público, privado e de organizações em geral, sendo possível observar informações sobre
satisfação  com  a  gestão,  acesso  às  informações  e  participação,  buscando  verificar  as
percepções  de  melhorias,  da  participação  popular  e  a  influência  disso  no  governo  e  nos
governantes.
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Iniciando esta pesquisa pela releitura dos estudos praticados nos seminários temáticos

do  curso  de  graduação  em  Administração  Pública  da  Universidade  Federal  Fluminense,
seguindo-se a coleta de dados e demarcação dos referenciais teóricos, presente neste artigo,
passando a busca de demais autores que pudessem contribuir para a compreensão da temática
proposta  na  inicial  deste  trabalho  e  a  suas  interlocuções  com  as  percepções  da
contemporaneidade da construção do presente artigo. A coleta e análise de dados, ocorreram
março de 2016 e fevereiro de 2018. 

4 – Resultados e discussões  

A análise resultante desse estudo e pesquisa aponta para uma significativa evolução da
administração pública, desde sua efetiva consolidação, com a chegada da família real, como
instrumento  de  construção  e  desenvolvimento  nacional.  A  despeito  de  sua  origem  e  a
perpetuação  de  práticas  patrimonialistas,  desde  o  Brasil  colônia  até  os  dias  atuais.
Observamos  um  inequívoco  crescimento  na  eficiência  e  na  transparência  das  práticas
administrativas, fruto das pressões advindas das lutas populares e sua organização em setores
de  interesses,  além da inserção  do país  no palco  das  grandes  nações,  trazendo práticas  e
modelos  de  países  mais  desenvolvidos  e  avançados.  Diversos  foram  os  exemplos  e
experiências  absorvidas,  que  concomitantemente  com  o  próprio  histórico  de  progresso
nacional,  geraram iniciativas  que infelizmente,  não foram ou efetivamente  aplicadas  e ou
corretamente  adaptadas  à  realidade  local.  Além  disso,  as  peculiaridades  antropológicas,
descontinuidades  políticas  e  as  resistências  da  própria  burocracia,  muito  afeita  às  suas
próprias  necessidades  a  despeito  da  corrente  de  desenvolvimento  mundial  das  práticas
administrativas, resultaram em atrasos e lacunas na modernização da prática administrativa. 

Diante  de  tantas  variáveis,  diversas  experiências  e  modelos  não  se  demonstraram
realmente  eficazes,  causando  ainda  atraso  e  engessamento  da  máquina  pública,  algumas
vezes, comprometendo saltos de desenvolvimento econômicos e sociais, contudo e ou apesar
de todos os desafios, o aparelho público e o Estado como um todo apresenta características de
modernidade e contemporaneidade, com um corpo técnico, relativamente preparado para os
grandes desafios que se apresentam para nosso país no século XXI.

Evidentemente que tal otimismo e crença em perspectivas positivas, não afastam um
olhar  aguçado  aos  diversos  entraves  que  se  impõem  para  a  sua  concretização.  Podemos
observar o caráter adaptativo e dinâmico que nossa sociedade tem demonstrando ao longo de
décadas. A nossa sociedade diante do abismo entre as suas demandas e a capacidade político-
instrumental do Estado em atendê-las, em tempos de rápida comunicação e compartilhamento
de informações,  tem respondido prontamente  e com voz ativa,  aos vários movimentos  de
perpetuação do  status quo dos setores políticos e burocráticos e aos desmantelamentos dos
avanços sociais, fruto de um sem número de lutas que ultrapassaram gerações. Ao decorrer de
nossa  história,  camadas  e  mais  camadas  de  doutrinas  políticas  colaboraram para  o  perfil
democrático,  solidário  e  organizado  de  nossa  sociedade.  E  mesmo  assim,  esta  mesma
sociedade, ainda não se reconhece como ator preponderante dessas transformações, criando
uma separação muito definida entre Estado e sociedade e esse aspecto se encontra no cerne da
própria constituição do próprio Estado, que fora organizado por todos, com domínio sobre
todos, porém efetivamente voltado aos interesses de uma casta econômica, de setores políticos
e  da  alta  cúpula  burocrática.  As  próprias  reformas  estruturantes,  sempre  tiveram  como
consequência,  em  última  análise,  a  perpetuação  da  distância  entre  a  administração  e  a
sociedade,  mesmo  quando  estas  tiveram  caráter  de  modernização,  consolidação  e
universalidade de acesso, a distância ali estava posta, o indivíduo encarava a carreira, como
uma entronização em um novo mundo, em um ambiente hermético e diferenciado. O Estado
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brasileiro,  ainda  é  encarado  por  amplos  espectros  da  sociedade,  como  algo  distante  e
inacessível.

O debate do caráter que o Estado e sua administração pública devem ter seu papel e a
relação com a sociedade,  nunca esteve tão atual.  O Brasil  experimentou nas duas últimas
décadas  em  particular,  um  intercalar  de  posições  ideológicas  e  visão  no  que  tange  à
organização  desse  Estado  e  na  sua  contribuição  para  o  atendimento  das  necessidades  da
sociedade brasileira. Como nos coloca De Paula (2005) “Ao analisar esse contexto histórico,
identificamos  dois  projetos  políticos  em  desenvolvimento  e  disputa.  ”  O  primeiro
representado  pela  a  vertente  gerencial,  na  gestão  FHC  e  outro  Societal,  observados  nas
administrações de Lula e Dilma. Esses dois projetos, apesar de que muitos observam certa
semelhança entre eles, no que tange à gestão macroeconômica, aprestam clara distinção, no
que diz  respeito  ao empoderamento de setores  organizados da sociedade e o seu grau de
participação no controle social. Observamos na atual administração Temer, uma versão mais
aprofundada do primeiro exemplo, num claro desmantelamento dos avanços de participação
popular e um aprofundamento do caráter liberal na condução econômica.

Portanto quando levamos em conta os apontamentos trazidos por De Paula (2005),
quando esta  traça  um desenho das  dimensões  necessárias  para construção de uma gestão
pública  e  democrática,  podemos  afirmar  que  na  atualidade  a  dimensão  “econômico-
financeira” e “institucional-administrativa”, predomina, caracterizando uma predominância do
modelo  gerencial.  Esta  observação  se  torna  necessária  posto  que,  como  afirmamos
anteriormente, com o desmantelamento do aparato de participação popular, há uma evidente
minimização  da  dimensão  sociopolítica,  afastando  cada  vez  mais  o  cidadão  e  suas
organizações representativas, do Estado.

Dentre algumas esferas da gestão pública e possível observar que a participação ou
influência popular tem ganhado força, e auxiliado no rumo que a administração pública está
tomando. Segundo Lobato (2009), vemos algumas dificuldades no avanço da participação,
pois "muitas pessoas pensam que a única forma de participação é nas eleições, tendo uma
concepção totalmente errada". Isso tem mudado graças à conscientização popular crescente de
que é preciso lutar para conquistar uma democracia participativa,  e só assim será possível
observar  melhorias  significativas  na  gestão  pública.  A  participação  pode  ser  dividida,
conforme o autor Modesto (2005), quanto à eficácia em sua ação, podendo ser vinculante
decisória, tal como em uma cogestão, ou condicionadora, como conselhos administrativos, e
ainda não vinculantes, como conselhos meramente consultivos. E quanto a matéria e estrutura
de sua intervenção, pode ser consultiva decisória, colegial, coletiva, ou executiva, através de
uma cogestão ou autônoma.

Algumas experiências no passado ou em execução nos apontam uma série de reflexões
sobre  a  importância  e  a  qualidade  da  participação  popular  nos  processos  decisórios  das
administrações  públicas.  Experiências  como  as  embrionárias  ações  do  Orçamento
Participativo  de Porto  Alegre,  ainda  na década  de 80 do século passado,  no período pós
Ditadura Militar, contribuíram, a despeito da resistência que geraram uma direção para as
experiências que se seguiram. Mesmo que não exitosa, por motivo de forte identidade político
partidária, não sendo devidamente seguida por administrações que se seguiram, a experiência
de Porto Alegre, foi um marco que apontou para a institucionalização dos conselhos de cidade
e  outros  orçamentos  “participativos”,  nas  definições  de  marcos  regulatórios,  em diversos
setores que vão da ocupação urbana do solo às políticas de saúde, gestão de recursos hídricos
entre outros. Exemplos como a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) Lei 12.587
2012.  Geram  desdobramentos  por  todo  o  país  a  se  destacar  a  experiência  da  Grande
Florianópolis,  abrangendo  13  cidades  de  sua  região  metropolitana  de  oficinas,  pesquisas
públicas e canais de engajamento online. A cidade de São Paulo também realizou diversas
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audiências públicas ao total de 114 para a elaboração do seu Plano Diretor, a exemplo de
outras cidades, porém sem garantia de continuidade na atual gestão do prefeito Jorge Dória. 

O governo do Maranhão, após décadas de domínio do clã Sarney, possui pela primeira
vez uma administração democrática e socialmente comprometida.  Além da adoção de um
Portal  de Transparência,  diariamente  atualizado,  fornecendo diversos  aspectos  e  dados da
administração, oferecendo a possibilidade de conhecimento da máquina pública e das ações e
destinações  de  recursos,  tanto  os  próprios  quanto  os  de  repasses  federais.  O governo do
estado, capitaneado pelo governador Flávio Dino, além da disponibilização dos dados de sua
administração,  interiorizou  a  administração,  aproximando  diversas  comunidades  do  poder
central,  inclusive  remanescentes  de  população  indígena  e  quilombolas,  antes  reféns  das
oligarquias locais, investindo de poderes essas comunidades e compartilhando com elas as
decisões de atuação do poder público nestas localidades, aumentando e facilitando a adoção
de  diversas  políticas  públicas,  em  programas  como  “Minha  Casa  meu  Maranhão”  entre
outros.  Iniciativas  como  a  do  estado  do  Maranhão  diferem  de  outras  iniciativas  de
comunicação eletrônica, como a do portal de transparência federal, por estar associada a uma
gestão  socialmente  engajada.  O  Portal  de  transparência,  assim  como  outros  diversos
programas  de  políticas  públicas  e  melhorias  da  gestão  federal,  a  exemplo  do  programa
GESPÙBLICA,  foram  desmantelados  pelo  governo  que  se  sucede  ao  golpe  parlamentar
deferido contra a presidenta Dilma Rousseff.

As ações observadas no estado do Maranhão dialogam com as observações de Rocha
(2005) traz uma ideia de participação popular comunitária, onde a população age em conjunto
ao governo, em determinada área que carece de atenção, trabalhando lado a lado, como, por
exemplo, projetos educacionais realizados em escolas e instituições, agindo em coparticipação
para o bom funcionamento. Essas ações articuladas, mais ou menos aprofundadas em diversas
administrações  públicas,  infelizmente,  salvo em lugares  de forte  organização social,  ainda
estão a  critério  da administração vigente,  apesar da legislação encontrar-se razoavelmente
consolidada, como no caso dos Conselhos Tutelares, a sua viabilidade e real paridade com a
sociedade civil,  ainda se encontra em sua maioria dos casos, atrelada a poderes políticos e
econômicos locais. A atuação da sociedade civil já se demonstrou exitosa, em casos como o
do controle de endemias, políticas de participação familiar no dia a dia da comunidade escolar
entre outras iniciativas.

 A consolidação da participação popular  na administração pública  está  em relação
direta com o grau de organização de administrações mais ou menos comprometidas com o
bem-estar  social.  Diversos  são  os  gargalos  que  garantam  a  participação  social  nas
administrações  públicas  e  consequente  melhoria  e  aumento  na  eficácia  das  ações
governamentais  nas  mais  diversas  esferas  federativas,  contudo,  o  próprio  processo  de
aprofundamento  da  participação,  informação  e  apropriação  dos  grandes  temas  nacionais,
criaram  uma  sociedade  atenta  e  ansiosa  por  instrumentos  administrativos,  que  influencie
positivamente o seu dia a dia. As experiências, mais ou menos aprofundadas apontam para
esse caminho, apesar das sinalizações contrárias do governo central, oriundo de um golpe de
estado, dissonante com as necessidades da sociedade.   

5 – Conclusão  

Cruzando  os  resultados  obtidos  pelas  consultas  bibliográficas  propostas  na
metodologia nos é possível observar que a participação popular cresce à medida que canais de
comunicação e transparência são criados. A evolução da qualidade da administração, aliado a
um  melhor  aparelhamento  estrutural,  capacitação  de  seu  funcionalismo  e  assimilação  de
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novas  tecnologias  de  informatização  e  comunicação  promoveram  uma  diminuição
significativa do distanciamento formal do Estado para a sociedade de forma geral. O aumento
da  participação  popular,  as  transformações  políticas  ocorridas  principalmente  nas  últimas
décadas e a evolução da legislação, com adoção de leis como o PPA (Plano Plurianual) a
LDO (Lei  de Diretrizes  Orçamentárias)  a  LOA (Lei  Orçamentária  Anual)  além da lei  de
responsabilidade fiscal, para citarmos algumas, forçaram o Estado brasileiro a adotar algumas
melhorias  e  estruturas  que  forçaram  a  uma  mudança  de  paradigmas  na  transparência,
previsibilidade  e  comunicação  nos  canais  de  acesso  às  decisões,  serviços  e  elementos  de
gestão  corporativa.  Algumas  dessas  iniciativas  são  os  portais  de  transparências  nos  três
poderes e nas três esferas administrativas. Graças a tais eventos e ações é possível afirmar que
existe uma constante e positiva evolução na gestão da máquina pública, nas ações de governo,
que caminha conforme a iniciativa governamental e popular proporcionalmente corresponde,
uma servindo de combustível para a outra, tornando a administração pública brasileira cada
vez mais eficiente  e democrática.  Tais iniciativas  inspiradas em modelos de outros países
possibilitaram maiores acesso a população, permitindo assim um governo que se aproxima
mais  de  uma  democracia  plena  e  participativa.  Tal  evolução  é  acompanhada  por  uma
iniciativa popular, que se mostra mais participativa no que se refere à gestão governamental.
Além da melhoria qualitativa e quantitativa da participação popular, devemos destacar uma
crescente iniciativa dos diversos governos, em período recente, na busca de possíveis falhas
dentro de sua própria estrutura e acabar assim com excessos de burocracia. Em um processo
de  desburocratização,  necessária  para  destravar  os  processos  e  aumentar  a  eficiência  e  a
eficácia da administração.  

Estes  exemplos  de  melhoria  do  Estado  e  das  diversas  administrações  públicas,
evidentemente, demonstram um avanço do trato da administração pública para com a coisa
pública,  além de demonstrar uma maior fiscalização da sociedade para as ações, planos e
iniciativas  governamentais.  Contudo,  a  participação  popular,  ainda  está  distante  de  uma
regularidade e de uma relação pacífica com a administração pública como um todo. Observa-
se que apesar de existir um arcabouço regulatório, fruto da luta dessa mesma sociedade, ainda
persistem resistências robustas a uma maior ingerência dessa mesma sociedade, para com os
destinos da administração do país. O engessamento do processo político, representado por um
modelo representativo, que pouco reflete a pluralidade de gênero, classe e crenças de nossa
sociedade.

Nota-se  uma  insatisfação  por  parte  dos  setores  organizados  da  sociedade  com  a
extinção de determinadas entidades reguladoras, conselhos consultivos e ou deliberativos, que
muito  ajudavam na transparência  dos  processos  regulatórios,  facilitando a sociedade  civil
organizada e por extensão a população em geral, controlar e regular determinadas decisões e
ações  governamentais.  O  desmantelamento  de  tais  estruturas  de  participação  popular  de
caráter tanto de Estado quanto de governo. Apontam para a confirmação da fragilidade da
perenidade dessa participação. Ficando esta, condicionadas ao sabor das administrações do
momento,  do humor e  caráter  de seus  mandatários  e a  disposição do julgamento  em sua
maioria das vezes, subjetivas dos agentes públicos, sejam eles eletivos ou de direito.

É possível,  também,  verificar  uma insatisfação por  conta  dos  recorrentes  casos  de
corrupção  e  escândalos  dentro  da  política,  causando,  assim,  visível  insatisfação  quanto  à
qualidade da gestão. A que se destacar que tal percepção, advém justamente de um aumento
do  processo  de  combate  à  corrupção,  quer  por  iniciativas  governamentais,  quer  por
instituições de Estado, como o Ministério Público, processo este fruto da pressão popular e
das estratégias da mídia nacional.

Este artigo evidentemente não pretende esgotar esse assunto, abre sim um arco de
indagações sobre a estrutura do estado brasileiro, sua administração, prestação de serviços e
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sua relação com uma participação popular mais ativa e colaborativa para o desenvolvimento
do país e melhoria da eficiência, efetividade e eficácia das ações tanto do Estado permanentes
quanto  das  administrações  eletivas,  temporárias,  para  com a  sociedade,  razão fim de sua
própria existência. 
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