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No Brasil, os temas governo e poder lo
cais têm estado presentes em algumas linhas
de pesquisa e em muitos trabalhos nos quais
o município é o foco central de análise. No
entanto, esses trabalhos e pesquisas pouco
discutem, conceituai e teoricamente, a ques
tão da autonomia política local.1 O entendi
mento do conceito de autonomia política local
requer, primeiro, o mapeamento das teorias
sobre governo local, para, depois, aprofun
dar a discussão sobre seus elementos cons
titutivos e propostas para sua mensuração.
Seguindo a tradição iniciada por Tocqueville, Thomas Jefferson e Stuart Mill, de
valorização do governo local no sentido da
expansão da dem ocracia, várias teorias fo
ram concebidas buscando explicar seu pa
pel e seus objetivos. No entanto, os gover
nos locais de que falam as teo rias m ais
tradicionais estão passando por transform a
ções que também requerem m udanças nos
enfoques teórico e analítico. Assim, alguns
países estão evoluindo de um sistem a de
governo local para um sistema de governan
ça local, que envolve um conjunto complexo
de organizações de origem pública, privada
e não-governamental. Neste sentido, o tema
da autonomia política local adquire maior re
levância, na medida em que passa a se dis

tinguir ainda mais claramente do conceito de
governo local.
A pesquisa sobre o urbano e o local no
Brasil poderia avançar para além do seu es
tágio atual, com a incorporação do conceito
de autonomia política local, considerado es
sencial para guiar estudos específicos sobre
os municípios brasileiros, assim como estu
dos com parativos em um país marcado por
altas heterogeneidades. Além do mais, paí
ses altam ente heterogêneos com o o Brasil
podem contribuir para testar conceitos e teo
rias desenvolvidos em territórios onde es
sas diferenças são menos marcantes.
Este trabalho realiza um a revisão da lite
ratura que trata do conceito de autonom ia
política local, sem, contudo, pretender esgotá-la, mas sim mapear parte do estado da arte
sobre o tem a, esperando que esta revisão
possa ser útil para futuras pesquisas, espe
cialmente as de caráter comparativo. Temas
como federalismo, poder local, descentrali
zação e política urbana, embora mantenham
estreita relação com o conceito de autono
m ia local, são m ais abrangentes, do que o
conceito aqui discutido, razão pela qual não
serão diretamente abordados. Busca-se, tãosomente, mapear as possibilidades e as limi
tações do conceito de autonomia local para
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as pesquisas que busquem investigar o es
paço de m anobra (ou o poder relativo) das
elites locais quando assumem o poder políti
co em um dado espaço territorial.
O texto está dividido em três seções. Na
primeira, é feita urna revisão das teorias nor
mativas e empíricas sobre o governo local.
N a segunda, trata-se especificamente da au
tonomia política local, destacando-se a dife
rença entre este conceito do de autonom ia
do governo local, ao tempo em que também
se analisa seus limites e se apresentam algu
mas propostas para sua mensuração. Por úl
timo, faz-se um a sucinta revisão das princi
pais abordagens analíticas sobre o governo
local no Brasil após a redemocratização.
A bordagens Teóricas sobre
Governo Local

No atual contexto de pressões por m u
danças no papel do Estado e dos governos,
pressões essas geradoras de reform as político-institucionais, econômicas e administra
tiv a s, im p o rta n tes d e sa fio s estão sendo
colocados aos governos locais. Esses desa
fios estão promovendo um aumento da pro
dução teórica sobre o governo e as políticas
locais, embora, conforme afirma Goldsmith
(1990), o governo local como instituição po
lítica esteja recebendo menor atenção teóri
ca do que outras esferas de governo.
Pode-se dividir as teorias sobre gover
no local em duas categorias: as normativas e
as em píricas. São teorias normativas aque
las que partem de normas preestabelecidas,
voltadas para prescrições e recomendações,
ou seja, as que se concentram no que “deve
ser”. Já as teorias empíricas resultam do co
n hecim ento adquirido através de estudos
sobre experiências ocorridas.
O papel do governo local varia em cada
época e circunstância, de acordo com os ato
res que participam da definição da cena polí
tica e as funções exercidas pelo Estado no
qual o governo local está inserido. Além dis
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so, cada município é único, dada a complexa
com binação de fatores sociais, dem ográfi
cos, políticos e econôm icos presentes em
cada um. P ortanto, qualquer estudo sobre
governo local requer a identificação inicial
desses fatores.
Governo local e poder local não se con
fundem. O primeiro conceito será objeto des
ta seção, e o segundo é tributário dos estudos
baseados na com m unity p o litic s, ou poder
político local, iniciados há mais de 40 anos
pelo trabalho pioneiro de H unter (1953). Os
estu d io so s do p oder local na tradição de
H unter preocupam -se em investigar como
uma comunidade é governada pelos seus lí
deres e qual o grau de dem ocracia que se
estabelece nessa relação.2 Assim , a questão
central à qual os que aplicam a concepção
de poder local buscam responder diz respei
to à dinâmica política de uma dada comuni
dade dentro de um sistema político local, com
menor atenção à relação entre a dinâm ica
política local e a regional, nacional ou inter
nacional.
A partir dessas considerações iniciais,
o trabalho discute as teorias norm ativas e
empíricas sobre governo local.
Teorias Normativas sobre
Governo Local

As teo rias norm ativas sobre governo
local são aqui apresentadas a partir da pro
dução britânica sobre o tema, já que a mes
m a e x e rc e u g ran d e in flu ê n c ia so b re a
concepção dos governos locais no mundo
Ocidental em geral, e no Brasil em particular.
Stoker (1996) divide em três fases o desen
volvim ento da literatura norm ativa sobre o
governo local na Inglaterra: a dos primeiros
defensores, a dos reformadores do pós-guer
ra e a dos localistas.3
Na fase dos primeiros defensores, Stoker
identificou três argumentos norm ativos em
defesa do governo local. Primeiro, o gover
no local estimula a participação política; se

gundo, permite a distribuição eficiente dos
serviços; e, por último, expressa uma tradi
ção de oposição ao governo centralizado.
Essa corrente é tributária do pensamento de
Stuart Mill, que defendia a im portância do
governo local a partir de dois argumentos. O
primeiro seria o de que as instituições políti
cas locais eram essenciais para um sistema
de governo dem ocrático porque ampliavam
a oportunidade de participação e favoreciam
a educação cidadã para a prática da política
e do governo, ou seja, a participação junto
aos governos locais ajudaria os cidadãos na
escolha de seus representantes e na decisão
sobre alocação dos recursos públicos.4 O
segundo argumento de Stuart Mill era o de
que, no cotidiano da administração, as insti
tuições locais geralm ente levavam vanta
gens, ou seja, seriam m ais eficien tes na
provisão de serviços.
A segunda fase, ainda seguindo a clas
sificação de Stoker (1996), foi a dos reforma
dores do pós-guerra. Diante da expansão do
Estado do Bem-Estar, o centro das análises
sobre governo local passou a ser como con
ciliar o papel desses governos com as ne
ce ssid a d es do novo form ato do E stad o .
Desses debates resultou o forte compromis
so assum ido em defesa do governo local
autônomo, então considerado como uma ins
tância de governo virtuosa. O argumento a
favor do governo local era o de que o mesmo
tinha sido um elemento fundamental na ex
pansão do Estado do Bem-Estar e que, por
tanto, se modernizado e se adquirisse maior
autonomia, seria a esfera mais adequada para
a realização dos com prom issos do Estado
do Bem-Estar.
A terceira fase, a dos localistas, é repre
sentada pelos trabalhos de Jones e Stewart
(1985), que reforçaram o argumento de que o
governo local tem melhores condições para
alocar os recursos públicos de acordo com
as necessidades locais por estar mais próxi
mo da comunidade. Segundo esses autores,
a importância do governo local é ser local, o

que lhe assegura m aior proximidade com a
população e aum enta sua capacidade para
responder às dem andas locais. Além disso,
o governo local permite maior influência da
com unidade em suas decisões, sendo mais
receptivo e mais passível de cobrança (ac
co u n ta b ility) do que os dem ais níveis de
governo. Esses autores também afirmam, em
termos normativos, que o governo local é a
expressão da difusão do poder político, sen
do importante para um a sociedade livre, pois
limita a concentração de poder.
A pesar da ênfase norm ativa nas vanta
gens do governo local, os localistas apon
tam necessidades de reformas nessa esfera
de governo. Jones e Stewart (idem) recomen
dam, por exemplo, a introdução, na Grã-Bre
tanha, da rep resen tação proporcional nas
eleições locais e o aum ento da proporção
dos recursos locais no financiam ento dos
serviços, a fim de assegurar maior accoun
tability. A pesar de reconhecerem a necessi
dade de algumas mudanças, Jones e Stewart
defendem as estruturas de governo local com
autonomia, com o argumento de que
“ [...] há ineficiência no governa local, há au
toridades locais que são irresponsáveis às pres
sões locais e há burocracias locais que buscam
seus próprios interesses. M as, mesmo onde tais
acusações são feitas e justificadas, elas são pos
síveis justam ente por causa da grande visibili
dade do governo local. O sistem a é aberto e
fornece co rretiv o s para que seus defeitos se 
jam revelados” (1985, p. 19).

Assim, essa corrente prefere as imper
feições das instituições locais frente à alter
nativa do centralismo. Por fim, em compara
ção à fase dos reform adores do pós-guerra,
os localistas enfatizam m enos a contribui
ção dos governos locais para a distribuição
mais eficiente dos serviços, para ressaltar seu
valor político vis-à-vis um governo centrali
zado.
Essas três fases da literatura normativa
britânica podem ser sintetizadas como a de-
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ícsa dos governos locais pela maior possibi
lidade de participação política, maior contro
le social, d istrib u ição m ais eficien te dos
serviços, valor político positivo e virtuoso e
maior proximidade do cidadão.
Talvez uma das melhores críticas às teo
rias normativas sobre o governo local tenha
sido feita por Pierre (1990), com os seguintes
argum entos. P rim eiro, nessas teorias são
encontrados argum entos freqüentes a favor
do governo local eleito, tornando difícil o
debate sobre seus vícios e virtudes, já que o
ponto de partida é pré-fixado. Segundo, um
dos p ro b lem as b ásico s en fren ta d o s pelo
governo local é a dupla responsabilidade a
cie conferida pelo governo nacional. Por um
lado, os g overnos locais são conceb id o s
com o veículos de dem ocracia local, forne
cendo serviços adequados às necessidades
e condições locais, sendo o seu objetivo prin
cipal a democracia. Por outro lado, os go
vernos locais constituem o braço local do
aparelho administrativo do Estado Nacional,
executando políticas em áreas prioritárias, e
aí seu objetivo principal é a eficiência buro
crática. A ssim , por definição, os governos
locais enfrentam diretamente o dilema (ou a
contradição?) entre democracia e eficiência
burocrática.
D uas outras teorias tam bém de cunho
normativo tratam do governo local, embora
tributárias de m arcos teóricos m ais abran
gentes. São elas: a escolha pública (public
ch o ice), que se ap ó ia nos p o stu lad o s da
chamada Nova Direita (ou neoliberalismo), e
a concepção do E stado Dual, que tom a a
análise marxista como ponto de partida.
A teoria da escolha pública defende o
governo mínimo em todos os níveis, inclusi
ve no local. Prega também a fragmentação
do governo em agências que devem compe
tir entre si, sendo que os im postos devem
estar diretam ente relacionados aos serviços
que são prestados, para que o contribuinte
possa avaliar o custo-benefício. Os teóricos
da escolha pública, conform e analisa Do-
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wding (1996), suspeitam da dem ocracia re
presentativa por várias razões. U m a delas
seria derivada do Teorema de Arrow, o qual
dem onstra que alguns sistem as eleito rais
podem resultar em vencedores “arbitrários”
ou “injustos” . Isto significa que o resultado
das eleições pode não representar a prefe
rência da maioria, o que desafia a confiança
depositada nos procedimentos democráticos
para a tomada de decisões coletivas. Outro
argumento é que o conjunto de políticas ado
tadas pelos partidos eleitos nem sem pre é
adequado às necessidades locais devido às
coalizões construídas para se vencer as elei
ções. Para a teoria da escolha pública, os
cidadãos podem melhor expressar suas pre
ferências exercendo o direito à “saída” (exit),
que implica mudar de município para buscar
aquele que m elhor atenda suas dem andas
(voting with yourfeet), em lugar do direito à
“voz” (voice), que implica participação políti
ca. Para que haja o direito à “saída”, é neces
sária a criação de vários pequenos municípios.
E ssa proposta é inspirada no m odelo pro
posto por, T ieb o u t (1956) para as regiões
m etropolitanas, onde consum i dores-eleitores teriam melhores serviços com custos mais
baixos se houvesse a) competição entre pres
tadores de serviços e b) a possibilidade do
consumidor-eleitor escolher o município que
m elhor atenda suas preferências. Segundo
seus defensores, essa alternativa tornaria o
m ix serviços versus impostos mais eficiente
e democrático que a opção pela participação
política, ou seja, pelo direito à “voz”.
Na perspectiva do Estado Dual ou Polí
tica Dual, cujo principal form ulador é Sauders (1986), o governo local é o resultado de
um a divisão de trabalho dentro do Estado,
onde as funções deste (acumulação ou pro
dução versus legitim ação ou consumo) ten
dem a se localizar em esferas diferentes de
governo, a prim eira na esfera central, a se
gunda na local.5 Cada um a dessas funções
tem um estilo político distinto, a primeira mais
corporativa, a segunda m ais com petitiva,

assim como tam bém são influenciadas por
ideologias opostas, a primeira pela prevalên
cia dos compromissos com a preservação da
propriedade privada, a segunda com a pres
tação de serviços públicos.

Teorias Em píricas sobre o
Governo Local

Goldsmith (1996) classificou o governo
local em três tipos e vislumbrou a existência
de um quarto tipo, delineado mais recente
mente, a partir de evidências em píricas. O
primeiro tipo é aquele em que o governo lo
cal se baseia em um sistema de relações de
clientelismo e de tutela entre líderes e lidera
dos. A principal função dos líderes políticos
locais nesse tipo de governo é distribuir be
nefícios específicos para indivíduos ou gru
pos de indivíduos, em troca de votos.
O segundo tipo de governo local é o
econôm ico-desenvolvim entista, no qual a
função do governo é promover o crescim en
to econôm ico local e estabelecer as condi
çõ es n e c e s s á ria s p ara que as fo rç as do
mercado possam operar de maneira irrestri
ta, mas não sem regulação. O principal dever
dos governos locais é promover a saúde eco
nôm ica de suas com unidades.6 O local, vis
to co m o u m a m á q u in a de c re sc im e n to ,
apresenta certas características. Primeiro, há
um consenso entre a elite dirigente, tanto a
pública como a empresarial, de que o cresci
mento econôm ico é um objetivo desejado.
Segundo, o crescimento está relacionado não
só com o uso do solo e suas mudanças, mas
também com o tipo de atividade econômica
que acontece nesse solo. Terceiro, as cida
des terão que reag ir rapidam en te a essas
mudanças, bem como, na prática, terão pou
ca influência sobre os investimentos que elas
serão capazes de atrair.
O terceiro tipo é o do Estado do BemEstar, em que o governo local, principalmen
te no pós-guerra, atua prim ordialm ente na

provisão de um a am pla variedade de bens
de consumo coletivo.
O quarto é aquele em que o governo lo
cal tem como função estimular o consumidor
a buscar diferentes alternativas de provisão
de serviços, pela variedade de oferta, basea
dos na com petição e na concorrência entre
prestadores de serviços públicos locais.
Goldsmith (1996) conclui que a tipolo
gia acima apresentada se refere a tipos ideais
no sentido w eberiano e o que os governos
locais em geral com binam diferentes aspec
tos dos diferentes tipos, apesar de haver, em
cada um, uma ênfase dominante.
O utra tip o lo g ia que parte de bases
empíricas e que merece ser explorada é a pro
posta por Hesse e Sharpe (1991), com três
tipos de governo local, agrupados de acor
do com o grau de autonomia em relação ao
centro. O primeiro tipo é o anglo-saxão, em
que o governo local é uma criação estatutá
ria e não constitucional. No entanto, o go
verno local possui um alto grau de autonomia
em relação ao centro no que se refere ao co
tidiano de suas atividades. Os governos lo
cais p e rte n c e n te s a esse g ru p o p o ssu em
status legal e político limitado, porém des
frutam de certa liberdade nas tarefas cotidia
nas que estão no rol de suas competências.
Estão inseridos nesse grupo a Grã-Bretanha,
Irlanda, Canadá, Austrália, N ova Zelândia e
os Estados U nidos.
O segundo tipo é o francês, em que o
governo local possui status constitucional,
mas depende de apoio e coordenação das
agências do governo central para a provisão
de serviços. N esse grupo os governos lo
cais têm status legal e com petência lim ita
dos, m as essa lim itação p ode ser apenas
aparente, pois alguns governos podem pos
suir alto status político. A razão de ser dos
governos locais desse grupo é mais política
do que administrativa, ou seja, assumem re
levantes questões relativas à identidade co
munitária e não ao self-government. Apesar
de seu status co n stitu cio n al, os governos
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locais desse grupo são tutelados pelas agên
cias do governo central, que exercem o con
trole em seu nome. Incluem-se nesse grupo
França, Itália, Bélgica, Espanha, Portugal e,
até certo ponto, Grécia.
O terceiro tipo é composto pelos países
escandinavos, junto com Alemanha, H olan
da, Suíça e Áustria. Nesses países, o gover
no local tem com petência funcional geral e
alguns poderes estatutários, sendo o m ais
descentralizado dos três. O governo local
possui alto sta tu s constitucional, relativ a
autonomia e grande independência financei
ra, sendo responsável por algumas funções
do E stado do B em -E star. O utra diferença
d esse gru p o está na ên fase co lo ca d a na
questão da dem ocracia local p er se, o que
significa que o governo local possui compe
tências que são maiores ou estão acima dos
seus poderes estatutários. Suas origens re
montam à tradição prussiana do século XIX,
refletindo, na prática, o princípio da subsidiaridade, hoje tão caro à Comunidade Eu
ropéia.
A pesar da im portância da tipologia de
senvolvida por Hesse e Sharpe (1991) para
fins de classificação dos governos locais em
relação à noção de autonom ia, ela nos dá
poucas indicações sobre os principais valo
res que conformam e sustentam os distintos
sistemas de governo local. Uma abordagem
que tenta suprir esta lacuna é a de Page e
Goldsmith (1987), que inclui variáveis como
valores religiosos; processos temporais d i
versos em relação à urbanização e à adoção
de políticas de bem -estar; e localização de
qualificação técnica.
O conhecimento das teorias normativas
e empíricas do governo local é, pois, o passo
inicial para o m elhor entendimento do con
ceito de autonomia política local, o qual bus
ca in v e s tig a r a c a p a c id a d e das elite s
dirigentes de perseguir, nos territórios locais,
seus objetivos sociais, econôm icos, políti
cos e adm inistrativos.
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A Autonomia Política Local
na Literatura

Torna-se necessário, prim eiro, diferen
ciar autonomia local de autonomia do gover
no local. Ambos os conceitos são, em geral,
tratados como sinônimos e assim aparecem,
m uitas vezes, nos estudos sobre o local.7
Observa-se hoje duas tendências teóricas e
analíticas sobre o tratam ento dos governos
locais e de sua autonomia. Uma, mais plura
lista, defende o governo local como a insti
tuição e o fortalecimento de suas iniciativas.
Outra, influenciada pelo referencial da esco
lha pública, reivindica um novo papel para o
governo local voltado para a defesa dos con
sumidores e para a minimização da atividade
governamental per se. Segundo essa última
linha de argumentação, a tarefa dos gover
nos locais seria expor os serviços locais à
competição do mercado e, em alguns casos,
substituir a provisão pública do serviço pela
provisão privada. Assim, busca-se introdu
zir elem entos do setor privado no governo
local com o fim de aumentar a autonomia lo
cal, mas não a autonomia do governo local.
Já para o pensamento mais pluralista, buscase a expansão da autonomia do governo local.
Tal distinção, raras vezes feita, é fundamental
para se guiar as pesquisas sobre autonomia
local.
Existem diversos conceitos sobre o que
seja autonomia local. W hite III (1976) chama
a atenção para o fato de que conceitos como
autonomia e coordenação só podem ser dis
cutidos m ediante um a definição política, e
não administrativa, da palavra “local”. Por
tanto, o com ponente político é essencial à
avaliação da autonomia local.
King e Pierre (1990) definem autonomia
local como sendo a capacidade dos gover
nos locais para form ular e incum bir-se de
políticas públicas sob a sua com petência,
independentem ente de considerações exter
nas. Assim, o domínio do governo nacional
é desafiado, com o tam bém os parâm etros

conceituais que assumem que o governo lo
cal está inevitavelmente limitado por respon
sabilidades sociais de bem-estar sociai. Neste
conceito, os fatores que restringem a auto
nom ia política local são a incapacidade do
governo local de se tornar um a instituição
política e a existência de restrições externas.
B oyne (1993), em seu estudo sobre a
autonom ia local no País de Gales, trabalha
com o conceito de W olm an e G oldsm ith
(1990), que é a liberdade para exercer esco
lhas na agenda política local, aliada à capaci
dade de influenciar o bem-estar dos cidadãos
locais.
Segundo Roffman (1990), o conceito de
autonom ia expressa-se em três dim ensões
distintas, porém convergentes. São elas: a
po lítico -in stitu cio n al, com o expressão do
poder político real, representando a cidada
nia local e expressando as forças políticas e
sociais locais; a econôm ico-financeira, em
que os municípios precisam dispor de recur
sos n ec essário s ao d esen v o lv im en to das
ações m unicipais, que estarão respaldadas
na receita fiscal local, sem depender do dire
cionamento do governo central; e, por fim, a
de prestação de serviços, na qual a divisão
da prestação de serviços entre as três esfe
ras de governo é sintoma da intenção ou não
de resgate da autonomia municipal. O pro
blem a desse conceito é que são listadas con
dições ideais para que os governos locais
desfrutem de autonomia, mas, como se verá
adiante, essas condições são insuficientes
para a existência ou não de autonomia políti
ca local.
Já Page (1982) define inicialmente auto
nomia como a capacidade dos governos lo
cais de tomar decisões sobre os serviços por
eles oferecidos, sem a interferência do cen
tro. Posteriormente, Page (1991) amplia esse
conceito ao incorporar dois novos elem en
tos de análise: localismo e centralismo. O loc a lis m o d e s d o b ra -s e em d o is n ív e is: o
jurídico, ou legal, e o político. O localismo
político é por ele definido como a capacida

de das elites políticas locais de influenciar
as arenas decisórias nacionais nas questões
que afetam os interesses da localidade. O
localism o político assum e duas form as: a)
relação direta entre os políticos locais e a
burocracia nacional; e b) influência indireta
nas arenas decisórias nacionais via organi
zações coletivas de abrangência nacional.
Quanto maior a influência dos interesses lo
cais nas políticas nacionais, m aior o grau de
localismo político. Assim, na Europa desfru
tariam ele localismo político as adm inistra
ções lo cais da Itália, E sp a n h a e F ran ça,
enquanto as da Grã-Bretanha, Noruega, D i
namarca e Suécia seriam classificadas como
integrantes do modelo de centralismo políti
co, devido à pouca penetração das elites lo
cais nas arenas decisórias nacionais.8
A autonomia política local também pode
ser considerada do ponto de vista constitu
cional, que, de acordo com Aguiar (1995, p.
39) “consiste em governo próprio, com re
p resen tan tes escolhidos liv rem en te pelos
municípios, mediante pleito direto e secreto,
realizado simultaneamente em todos os m u
nicípios” . Este conceito m ostra-se excessi
vamente restritivo ao considerar tão-somente
a forma de escolha dos governantes locais.
Pesquisas empíricas têm mostrado à exaus
tão que a liberdade de escolher os represen
tantes não garante que o governo local eleito
terá espaço ou intenção de im plem entar as
políticas dem andadas pelos eleitores, caso
os próprios eleitores conseguissem dem ons
trar com clareza suas preferências.
Para Souza (1996) a autonomia política
local pode ser entendida de diversas formas.
Sob o ponto de vista tributário, apesar de a
literatura sobre descentralização fiscal apre
sentar reservas quanto ao rigor da mensuração do grau de descentralização/centrali
zação dos recursos públicos, alguns fatores
podem ser observados nos governos locais,
indicando ou não sua autonom ia. Esses fa
tores seriam, por exemplo, liberdade para alo
cação e adm inistração dos recursos própri
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os. Sob o ponto de vista jurídico, a autono
mia pode ser entendida como a capacidade
que têm ou não os governos locais para le
gislar sobre assuntos de sua jurisdição. O
confronto dessas características com o caso
brasileiro, feito através de estudos em píri
cos, mostra que apesar de os municípios bra
sileiros possuírem hoje um alto grau de au
tonom ia tributária e jurídica, muitos ainda
carecem de autonomia política propriamente
dita. E ssa autonomia é conceituada como a
capacidade dos governos municipais de de
finir e implementar uma agenda política e de
políticas públicas própria, mesmo que mini
mamente. Essa capacidade distinguiria par
tidos e grupos políticos divergentes 110 es
paço local.
Todavia, é necessário aprofundar o con
teúdo das restrições à autonomia local, que
não se limitam a fatores eminentemente polí
ticos.

Limites e Restrições à
Autonomia Política Local

Gurr e King (1987) classificam as restri
ções à autonom ia política local em dois ti
pos. O p rim e iro c o n sid e ra as re striç õ e s
econôm icas e sociais, derivadas de fontes
variadas, e o segundo as im postas por n í
veis superiores de governo. De acordo com
essa lógica, o governo local é criado para
interferir positivamente no bem-estar de seus
cidadãos, porém essa capacidade é sujeita a
diversas restrições. Essas restrições podem
estar relacionadas à realidade da econom ia
local, às condições sociais da população, à
capacidade de arrecadar receita tributária
própria, ao papel das elites que afetam as
decisões políticas ou, ainda, às restrições
legais e políticas impostas por níveis supe
riores de governo.
Pierre (1990) classificou as restrições à
autonom ia local de acordo com o grau de
condicionantes externas. A prim eira condi
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cionante está relacionada aos poderes esta
tais e à configuração do aparato de im ple
mentação, ou seja, à política do Estado.9 A
segunda restrição seria a influência que in
teresses organizados profissionalmente exer
cem sobre a burocracia local, pressionando-a
com demandas corporativas, em detrimento
de dem andas universalistas. U m a terceira
restrição estaria relacionada ao desenvolvi
mento ou declínio industrial nacional e local.
E, por último, a influência de políticas nacio
nais sobre o governo local, como, por exem 
plo, programas de descentralização ou cen
tralização, aumentando ou diminuindo a au
tonomia.
Portanto, a partir de fatores determ i
nantes como restrições econôm icas, os go
vernos locais podem sofrer in terferên cias
externas sobre a agenda política local, refle
tindo em uma redução de sua autonomia.
A Mensuração da Autonomia
Política Local

Como discutido acima, a autonomia lo
cal envolve variáveis políticas e econôm i
cas. Se a autonomia local é dependente das
ações e das políticas centrais e internacio
nais, bem com o dos interesses políticos e
econômicos e da capacidade do governo lo
cal, a avaliação da autonom ia local é um a
tarefa complexa, porém necessária.
Pierre (1990) sugere critérios para avali
ação baseados nas teorias dom inantes so
bre o governo local. Esses critérios seriam a
economia política local, as relações entre o
centro e o local, as ações políticas exercidas
pela comunidade, a capacidade institucional
para aumentar a democracia local e para de
cidir políticas públicas, e, por fim, a capacida
de de o governo local mobilizar recursos para
ações que porventura sejam bloqueadas pela
com unidade em presarial local. E sses crité
rios oferecem uma estrutura tentativa de aná
lise do poder dentro e fora do governo local,
além de considerar tanto os fatores políticos

como os econômicos, assim como a dinâmi
ca entre eles.
K uroda (1975) tam bém apresenta um
método para se calcular a autonom ia local
cm termos comparativos. Primeiramente, diz
ele, é preciso reconhecer a área de atuação
de cada esfera de governo. Existem três prin
cipais áreas de atuação dos governos nacio
nais e locais: a) áreas nas quais apenas o
governo nacional tem jurisdição, como, por
exemplo, política exterior e política monetá
ria; b) áreas em que todas as esferas compar
tilham a tom ada de decisões e oferecem
serviços aos cidadãos; e c) áreas em que os
governos locais têm poder exclusivo para a
tomada de decisões. A fórmula que o autor
oferece para medir o tamanho da autonomia
local é a seguinte:
Formato de um governo
local no Estado-Nação

=

X(GGL) - Z(SGN)
GTGN

Onde:
G GL -> Gasto do Governo Local;
SGN
GTGN

Subvenções do Governo Nacional;
Gasto Total do Governo Nacional em

um determinado ano fiscal.

A soma dos gastos dos governos lo 
cais em um Estado-Nação em relação ao gas
to total do governo nacional deve fornecer
um a estimativa razoável da autonom ia do
governo local. Porém, as nuanças da auto
nomia são sutis e difíceis de serem captura
das quantitativamente. A fórm ula proposta
por Kuroda pode ser o ponto de partida para
a realização de estudos comparativos sobre
governos e políticas locais. O enfoque é
menos em como os governos locais agem
vis-à-vis suas com petências e mais nos re
cursos investidos nos serviços públicos lo
cais. A fórmula requer, ainda, a inclusão do
estado-membro, o qual, em países federais,

muitas vezes concorre com os municípios na
prestação de alguns serviços.
Na área de investigação sobre as rela
ções entre o centro e o local, Boyne (1993)
oferece um a m etodologia baseada nas d i
mensões dos lim ites centrais sobre a auto
n o m ia lo cal. Q u an d o o c e n tro p ro c u ra
influenciar o governo local em uma direção
específica, a autonomia agregada é limitada,
e quando o centro determ ina que todos os
governos locais cam inhem para um a posi
ção de gasto comum, a autonomia individual
é restringida.
Ao com binar as dimensões desses dois
tipos de autonomia, Boyne possibilita a dis
criminação conceituai e oferece uma forma
em pírica de distinguir os governos locais.
E ssas d im en sõ es geram q u atro p o ssív eis
com binações. A prim eira, seria quando o
governo local possui liberdade no seu com 
portam ento agregado, frente às lim itações
im postas pelo governo central, e os m uni
cíp io s, in d iv id u alm en te, estão sob pouca
pressão para o provim ento de serviços se
m elhantes a outros m unicípios; a segunda
combinação seria quando a autonomia agre
gada do governo local é alta, mas o centro
limita a diversidade de políticas locais; a ter
ceira seria quando a autonomia agregada do
governo local é limitada, por exemplo, por
leis que definem um teto máximo para os gas
tos locais, porém os municípios podem -am
pliar esse limite através de outras fontes. Uma
quarta e última possível combinação é quan
do tanto a autonomia agregada como a indi
vidual do governo local são baixas, isto é, a
atividade local restringe-se a tarefas deter
minadas centralm ente.
O autor coloca que o método mais dire
to para m edir os limites im postos pelo go
verno cen tral so b re a au to n o m ia local é
com parar os objetivos do governo central
com o comportamento local. Porém a avalia
ção desses limites possui alguns problemas.
O primeiro seria quanto à própria definição
de limitação, para tentar separar as decisões
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" e s p o n tâ n e a s ” das d ec isõ e s “ p re ssio n a 
das”, quando se avalia o impacto das políti
cas ce n tra is sobre a au tonom ia local. O
segundo, é lembrar que o governo central é
apenas um a das m uitas pressões sobre as
decisões locais. E, por último, ambos os ti
pos de autonomia, a agregada e a individual,
deveriam ser incluídos em uma análise em pí
rica de limitações centrais, pois o que se ob
se rv a em m u ito s e s tu d o s é que c e rto s
autores têm se preocupado somente com a
autonom ia agregada, enquanto outros, em
estudos em píricos, tendem a examinar ape
nas a autonomia individual. Para Boyne, uma
avaliação com pleta de autonom ia local de
veria exam inar ambos os aspectos.
Esta revisão das teorias do governo lo
cal e do conceito de autonomia política local
permite mapear, a seguir, parte da produção
brasileira sobre o tema. Assim, pode-se ago
ra p erguntar por que cam inhos andam as
pesquisas sobre o papel e o grau de autono
mia dos nossos municípios após a redemocratização.
Abordagens Analíticas sobre o
Governo Local no B rasil 10

Os estudos que tratam do papel históri
co do governo e das políticas locais no Bra
sil tiveram início na década de 1930 e podem
ser agrupados em três conjuntos. O primeiro
enfatiza a hegemonia da política local e dos
grupos privados na estrutura de poder no
Brasil. Dentre os trabalhos que compõem este
conjunto, destaca-se o estudo clássico de
Victor Nunes Leal (1986), que focalizou o
município para explicar o poder dos coro
néis sobre a esfera local. Uma das grandes e
inúmeras contribuições de Nunes Leal a esse
debate foi ter diferenciado o município, como
instituição, dos coronéis, os seus “patrões”,
quando ambos eram até então tratados como
um mesmo fenômeno.
O segundo conjunto é aquele que res
salta o papel principal que o governo central
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sempre desempenhou na política brasileira.
Nesse conjunto, o trabalho clássico é o de
Raymundo Faoro (1958). O terceiro conjun
to é composto por aqueles que argumentam
que a polarização existente no debate cen
tral vis-à-vis o local era apenas aparente. Os
autores desse grupo (Ames, 1987; Bursztyn,
1985: Medeiros, 1986 e Schwartzman, 1988)
identificam um a forte interdependência dos
níveis central e local, a qual gera um a mútua
legitim idade, ou seja, am bos os níveis se
apóiam para assegurar sua legitimidade. Sou
za (1997), em bora reconhecendo essa inter
dependência, argum enta que ela está agora
relativizada, devido à nova correlação de for
ças promovida pela redemocratização e pela
descentralização ocorridas no país.
A redemocratização e a elevação do status jurídico, político e financeiro do municí
pio geraram um a p ro liferação de estudos
sobre essa esfera de governo. Sem preten
der mencionar toda a produção das duas ul
timas décadas, pode-se apenas afirm ar que
esses estu d o s c a m in h a ra m p o r av en id as
muito ricas e diversificadas. Existem traba
lhos que enfocam o papel de partidos políti
cos mais progressistas na gestão da cidade
(p. ex., Couto, 1995); ressaltam os constran
gimentos à autonomia política local de mui
tos m u n icíp io s b ra sile iro s em fu n ção da
heterogeneidade do país (p. ex., Souza, 1996,
1997); investigam a relação entre o governo
m u n icip al e seus le g isla tiv o s (A n d rad e,
1998); analisam instrumentos como o orça
mento participativo para a construção da ci
dadania (p. ex., Jacobi e Teixeira, 1996);
chamam a atenção para o papel do município
na chamada guerra fiscal (Melo, 1996); sele
cionam as “cidades que dão certo” (Figuei
redo e L am o u n ier, 1996); e an alisam as
preferências alocativas dos municípios após
a redemocratização (Rezende, 1997)."
Pelo fato de o Brasil ser um país m arca
do por fo rtes d esig u ald ad es eco n ô m icas,
sociais e regionais, essas desigualdades re
sultam em um quadro de alta heterogeneida-

<le, que sc reflete, obviam ente, nos gover
nos locais. Assim, qualquer pesquisa sobre
governo local que se faça em um país como
o Brasil não pode prescindir de estudos em pí
ricos. Somente estes, aliados a pesquisas com
parativas, podem captar essa heterogeneidade
e contribuir para as teorias e conceitos acima
discutidos, os quais foram desenvolvidos em
contextos de maior homogeneidade. Além do
mais, estudos empíricos e comparativos são
a base do reconhecim ento de valores fu n 
dam entais pertencentes a cada comunidade
c a cada governo, que os fazem diferentes
entre si.
No entanto, se a produção nacional so
bre os governos locais é ampla e diversifica
da, o mesmo não se pode dizer sobre traba
lhos que “olham” o município com a preocu
pação de analisá-los a partir do conceito de
autonomia política local.
Mas, a experiência brasileira pode ser
ilustrativa da discussão acim a apresentada
sobre o conceito de autonomia, pelas seguin
tes razões. Primeiramente, a autonomia mu
nicipal sempre foi um tem a que preocupou
nossos juristas. Conforme Batley (1984), no
Brasil, como em outros países latino-americanos, há um com prom isso constitucional
com o princípio da autonomia municipal. Esse
com prom isso im plica, aparentem ente, um
papel forte e independente para o governo
local. Analisando a posição dos municípios
brasileiros no regime militar, Batley conclui
que, naquele período, apesar das garantias
constitucionais, o papel e a posição do go
verno local tinham mudado em resposta aos
requerim entos do desenvolvim ento econô
mico e às necessidades políticas do regime.
Essas mudanças acarretaram restrições polí
ticas impostas ao nível local pelo nível cen
tral, lim itando sua autonom ia. A pesar da
existência de restrições financeiras, M edei
ros (1986) dem onstrou, no entanto, que os
estados e m unicípios tiveram papel im por
tante de legitimadores do regime m ilitar no
Brasil.

O governo local brasileiro é uma im por
tante instituição política, sendo o município
a mais antiga instituição que sobreviveu à
Colônia. Além disso, os municípios brasilei
ros, especialm ente após a C onstituição de
1988, possuem uma margem relativa de liber
dade para determinar a alocação de seus re
cursos próprios e para financiar e administrar
seus recursos, refletindo em um a autonomia
tributária. Esses municípios, também, fazem
parte do pacto federativo junto com os esta
dos, tendo co n stitu içõ es próprias (as leis
orgânicas), o que aponta para uma relativa
autonomia político-jurídica, especialm ente se
com parado com outros m unicípios de paí
ses em desenvolvim ento.
Porém, apesar de sua importância como
instituição política e sua relativa autonomia,
nem todos os m unicípios b rasileiro s p o s
suem condições econômicas capazes de pro
ver, minimamente, as condições de sobrevi
vência de suas p opulações, n ecessitando,
assim, de ajuda financeira externa. Ajuda fi
nanceira externa obviam ente lim ita a auto
nomia política propriamente dita. Apesar dis
so, poucos estudos apro p riam -se do re fe 
rencial conceituai sobre autonom ia política
local para entender os constrangimentos exis
tentes nesses m ilhares de m unicípios que
lutam pela sobrevivência. Por outro lado, a
utilização desse conceito tam bém poderia
ampliar o nosso entendimento sobre as cau
sas das dificuldades por que passam os mu
nicípios m elhor situados econom icam ente,
tais como São Paulo.
Considerações Finais

E ntre os argum entos u tilizad o s pelas
teorias de base norm ativa para a defesa do
governo local e da autonom ia política, en 
contram -se as oportunidades que o mesmo
oferece para a realização da dem ocracia e da
participação social; a distribuição de servi
ços de acordo com as necessidades locais,
em razão de sua proximidade com a com uni
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dade; e a existência de um poder difuso em
contrapartida ao poder centralizado. Esses
argum entos, juntam ente com os contextos
econômicos, sociais e políticos existentes em
cada país, motivaram uma ampliação da lite
ratura sobre governo local, originando dife
rentes correntes teó ricas e, co n seq ü e n te
mente, diferentes visões sobre o papel dos
)’overnos locais. Já as abordagens teóricas
baseadas em estudos em píricos constroem
seus referenciais a partir de categorias cor
respondentes à realidade econômica, social
0 política de cada momento histórico, o que
leva à conclusão de que a questão da auto
nomia política local será sempre dependen
te desses processos.
O tema da autonomia política local abar
ca significados diversos e até contraditóri
os. E nquanto uns visam ã introdução de
elementos privados no setor público, outros

estão interessados em am pliar a esfera de
poder de decisão do governo e da socieda
de locais.
A d iscu ssão sobre a au to n o m ia local
assume importância, não só pelos aspectos
analisados acima, mas também para buscar
entender m elhor os problem as enfrentados
pelos g esto res das n o ssas cid ad es, assim
como abrir mais espaço para pesquisas com 
parativas. Ademais, as pesquisas brasileiras,
se baseadas nas construções teóricas e con
ceituais acima revistas, podem contribuir, com
o viés da heterogeneidade, para aprofundar
formulações teóricas construídas em países
onde as desigualdades econôm icas, sociais
e regionais são menores do que no nosso.

(R ecebido pa ra p u b lica çã o
em ju lh o de 1999)

N otas
1. No contexto deste trabalho, autonom ia não é entendida, obviam ente, no seu sentido
literal, mas sim no sentido derivado da concepção do Estado como uma organização que,
legitimamente, controla um dado território e um conjunto dem ográfico e que, por isso,
pode formular e perseguir objetivos que não são simplesmente o reflexo das demandas de
grupos de interesse ou de determinadas classes sociais. Como Skocpol (1995) nos ensi
na, autonom ia é a capacidade dos Estados de im plem entar objetivos oficiais, especial
mente em oposição aos interesses de grupos sociais poderosos ou quando circunstâncias
socioeconômicas recalcitrantes assim exijam.
2.

Alguns trabalhos realizados no Brasil aplicam a metodologia da pesquisa de lideranças
(ou de elites) desenvolvida por Hunter. Ver, por exemplo, Daniel (1988), Medeiros e Souza
(1993) e Reis e Cheibub (1996).

3.

Para classificações diversas da aqui apresentada sobre as teorias do poder e do governo
locais, ver Pickvance e Preteceille (1991) e Pierre (1990). Para uma excelente síntese das
controvérsias teóricas sobre poder local, ver Castro (1988).

4.

Pateman, citado por Goldsmith (1990), conclui que é difícil diferenciar se Stuart M ill foi
realmente a favor da participação em nível local ou de um eleitorado “educado”, melhor
capacitado para apreciar o valor dos membros da elite local, que seriam escolhidos para
os cargos públicos.
5. Saunders não se considera um autor marxista. No entanto, sua visão da política local,
conforme acima explicitada, é em inentemente estruturalista. Ademais, autores como Pi
ckvance e Preteceille (1991) argumentam que a tese sobre o Estado Dual ou a Política Dual
tem um ponto de partida marxista.
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6. Para um relato da experiência do governo local britânico nessa área, ver Bennet (1993).
7. A própria definição da arena onde a política local se m aterializa é controversa. Muitos
autores relutam ou até mesmo rejeitam a expressão política local, preferindo política (no
sentido de politics) urbana. Sobre esse debate, ver Cochrane (1996) e Dunleavy (1980).
8. Para uma aplicação desse conceito ao caso brasileiro, ver Blumm (1999) e Souza (1997).
9. C onform e Rhodes apud P ierre (1990), os estudiosos têm superestim ado os aspectos
institucionais das relações centro-local e subestimado a im portância das redes verticais
de relações que se estabelecem na esfera local.
10. Como mencionado anteriorm ente, esta seção busca situar o conceito de autonom ia em
relação aos trabalhos realizados no Brasil, não pretendendo discuti-lo frente aos demais
conceitos a ele associados, como federalism o, descentralização, poder local, entre ou
tros. Sobre a história do movimento municipalista no Brasil, bem como as controvérsias
sobre o papel do governo local, ver Melo (1995).
11. A revista São Paulo em Perspectiva, 10(3), 1996, da Fundação SEADE, foi inteiramente
dedicada ao tema do município e do governo local. Ver, também, Fachin e Chanlat (1998).
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Resum o

A utonom ia Política Local: Uma Revisão da Literatura
O trabalho apresenta um a revisão da literatura sobre autonom ia política local, buscando
contribuir para as pesquisas sobre municípios e governos locais que se realizam no Brasil. A
partir da separação entre teorias normativas e empíricas sobre o governo local, o texto analisa
o conceito de autonom ia política local, bem como seus elem entos, lim itações e formas de
m ensuração. A rgum enta-se que estudos e pesquisas baseados no conceito de autonom ia
política local podem contribuir para o melhor conhecimento da realidade local em um país
marcado por heterogeneidades. Além do mais, a experiência brasileira também pode ser im 
portante para “testar” teorias e conceitos elaborados a partir da realidade de países mais
hom ogêneos.
P alavras-chave: governo local; autonomia local; administração pública local

A bstract

Local Political Autonomy: A Review o f the Literature
This review of the literature on local political autonomy is m eant as a contribution to the
research on municipal and local government in Brazil. Based on the separation o f normative
and empirical theories of local government, the text analyzes both the concept of local politi
cal autonomy itself as well as its elements, limitations, and forms of measurement. It is argued
that studies and research on this concept may contribute to a better understanding o f local
reality in Brazil, which is a nation characterized by heterogeneity. Moreover, the Brazilian
experience may also be an important way of ‘testing’ theories and concepts developed within
the reality of more homogenous countries.
K eyw ords: local government; local autonomy; local public administration
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