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DIMENSÃO ÉTICA E O PENSAMENTO POLÍTICO BRASILEIRO

Albanir Faleiros Machado Neto1

RESUMO: Dúvida não há acerca da importância do estudo a respeito de ges-
tão ética, governança e accountability, já que estes elementos são decisivos na 
determinação de uma política pública.  Neste cenário, os partidos políticos, tem 
o papel primordial de pensar as políticas públicas na gestão pública brasileira, 
sob a visão ética e da democracia participativa.  Este artigo tem como objetivo 
intensifi car o debate a respeito do papel tanto da gestão ética no processo de 
representação, como dos gestores públicos no processo de elaboração, imple-
mentação e avaliação de políticas públicas. O artigo justifi ca-se pela urgência 
de mais debate e conscientização por parte da sociedade civil a respeito desta 
importante temática e mola centralizadora da vida de cada brasileiro que vota, 
paga impostos e conhece - mesmo que de maneira ainda opaca - os seus direi-
tos e deveres em sociedade.
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Introdução

 Neste estudo procuro sintetizar o debate a cerca do papel das políticas 
públicas na gestão pública brasileira, sob a visão ética e democrática partici-
pativa. Será utilizado exemplos da gestão do Partido Socialista Brasileiro e o 
trabalho realizado para a formação de seus quadros partidários. Neste sentido, 
este trabalho terá como eixo norteador e temático, Gestão Ética, Governança e 
Accountability.
 A sociedade brasileira está mais ciente dos seus direitos e deveres e pas-
sa a exigir mais efi ciência, clareza e legitimidade na Gestão Pública Brasileira. A 
administração pública do século XXI passa a adotar novos métodos de atuação 
voltados para o diálogo e mais compreensão a respeito da necessidade de uma 
boa formação dos futuros gestores públicos, fazendo com que as políticas pú-
blicas tenham mais possibilidades de serem mais efi cientes, efi cazes e efetivas. 
Percebe-se então, que a administração pública depende da vitalidade das inter-
venções sociais e dos seus atores.
 Do ponto de vista da forma de abordagem do objeto, a pesquisa é biblio-
gráfi ca e foram utilizados para a realização da mesma, livros, revistas científi cas, 
periódicos, artigos e pesquisas na Internet sobre esta temática. A pesquisa justi-
fi ca-se pela a urgência de mais debate e conscientização por parte da sociedade 
civil a respeito desta temática tão importante e mola centralizadora da vida de 
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cada brasileiro que vota, paga impostos e conhece - mesmo que de maneira 
ainda opaca - os seus direitos e deveres em sociedade.
 Para melhor compreensão da abrangência do tema este trabalho foi es-
truturado em introdução, bases da ética e política, onde discute-se sobre a polí-
tica numa dimensão ética, o Brasil numa dimensão ética e ainda o pensamento 
político brasileiro. Depois é trabalhado a relação dos gestores públicos com a 
governança e accountability, apresentando conceitos de políticas públicas e sua 
relação com os gestores e a tomada decisão. 

1. A política numa dimensão ética

 Para que possa compreender melhor a dimensão da ética da política na 
história fazendo uma abordagem feita pelos pensadores clássicos, será feito um 
esforço para que haja uma compreensão das defi nições de ética e política.
 A Ética é defi nida como ciência ou disciplina que se relaciona com a con-
duta humana, conduta essa que sempre é orientada por preceitos normativos, 
morais, o que transforma a Moral no objeto da Ética. Sendo assim, o compor-
tamento dos homens é objeto do estudo daqueles que estudam a ética, pois a 
vivência moral é comum a todos os homens. 
 A origem etimológica da palavra ética vem do grego éthiquê, que signifi ca 
costumes, isto é, o caráter social e cultural de um grupo ou sociedade. Seria a 
teoria dos costumes. Segundo Cunha citado por Fronzaglia (2011, p. 37) a ética 
pode ser defi nida como ramo do conhecimento que estuda a conduta humana, 
estabelecendo os conceitos do bem e do mal, numa determinada sociedade em 
uma determinada época. Sendo assim, se a ética “determina as concepções do 
bem e do mal, pode-se considerar que a ética possui uma variação para cada 
sociedade ou para cada período da história humana” (FRONZAGLIA, 2011, p. 
37).  É a mesma defi nição que é dada do latim, originada do termo “mos’ que 
possui o signifi cado de costumes.
 Sendo assim, se a crise humana se espalha na falta de valores, que leva 
a comportamentos violentos, egoístas ou indiferentes, refere-se a costumes, por 
a moral ser um aspectos comum do comportamento humano (NALINI, 2004). 
Portanto, a ética, possui um dever, que tem por fundamento o próprio comporta-
mento moral do homem, onde se pode observar que todos os homens possuem 
a sensibilidade moral, a qual avalia suas ações considerando-as como boas ou 
más, lícitas ou ilícitas, corretas ou incorretas. É algo que gera do ser humano, 
dos elementos caracterizadores do homem em sua essência, o qual diferencia 
dos outros seres.
 Com a banalização da palavra ética, o que se observa é que a maioria 
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das pessoas não consegue absorver o real signifi cado da palavra, apresentando 
difi culdade de identifi car o seu objeto e sua aplicação prática no cotidiano dos 
diversos atores da sociedade. 
 A ética representa um dos grandes capítulos em que é dividido o pensar 
do ser humano desde a antiguidade. Já na Grécia Antiga a ética teve uma ligação 
íntima com a política, por ter um conceito ligado ao coletivo, como a corporação 
(o caso das éticas profi ssionais), a nação ou a humanidade (onde se colocam 
todas as questões dos direitos humanos) (NALINI, 2004). 
 Assim como a ética, a política também tem sua origem etimológica do gre-
go, politiké (CUNHA apud FRONZAGLIA, 2011, p. 37). A palavra política surge 
ainda nos tempos em que os gregos estavam organizados em cidades estado 
denominadas “polis”, ao qual derivaram as palavras “politiké” (política em geral) 
e “politikos” (dos cidadãos, pertencentes aos cidadãos), palavras essas que es-
tenderam-se ao latim “politicus” que chegaram às línguas europeias modernas 
através do francês “politique” que, em 1965 já era defi nida nesse idioma “ciência 
do governo dos Estados” (BOBBIO et al, 2002). 
 Fronzaglia, (2011, p. 38), afi rma que quando Aristóteles refere-se ao ho-
mem como um animal político, ele refere especifi camente ao fato de que o ho-
mem é um ser social que vive na cidade, na polis. Sendo assim, a política é a 
forma de organização do poder dentro de uma determinada sociedade. Sendo a 
política a área do conhecimento humano que estuda o poder. 
 A vida social, política, econômica e religiosa dos antigos gregos eram or-
ganizadas por organizações familiares, com o seu crescimento foi necessário à 
criação de regras para o convívio social e político que ultrapassem a esfera pri-
vada familiar. O pensamento grego e a ação política dos gregos têm a intenção 
de estabelecer e pensar suas cidades, seus fundamentos e suas instituições. 
Sendo assim, a política grega surge da preocupação ética de como as cidades 
deveriam ser organizadas para que pudesse viver a melhor vida. Havia assim 
uma associação moral para a vida em comum com princípios éticos, que obede-
cia e visava o bem. Nesse contexto, surge a preocupação da melhor forma de 
governo, quem governa e como governa (FRONZAGLIA, 2011, p. 37-40).
 Assim, a política, pode apresentar dois conceitos diferentes: uma é que a 
política é o empenho na realização do bem comum, do bem da coletividade ao 
qual se aplica como um propósito fi nal, essa uma concepção dos fi lósofos Platão 
e Aristóteles, já a outra é de que a política é a arte e a sabedoria de conquistar, 
sendo visto como um meio de ganhar o apoio dos cidadãos para a conservação 
e estabilização do poder. 
 Em relação ao pensamento político devemos compreender a ideia que é 
dada por Platão que possui características básicas e marcantes com uma visão 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

112

metafísica onde divide a experiência humana no mundo sensível e no mundo 
inteligível, em um      mundo das aparências ou ainda o mundo das essências 
ou das ideias. Essa ideia é apresentada pelo mito da caverna, alegoria criada 
pelo autor, em que os seres humanos que vivem em uma caverna apenas com 
contato superfi cial com a realidade que se desenvolve fora da caverna (FRON-
ZAGLIA, 2011, p. 42).
 A vida dentro da caverna representa o mundo imperfeito, das aparências, 
que são vistas como a realidade verdadeira, já o mundo fora da caverna seria a 
verdadeira realidade, o que Platão chama do mundo das ideias. De acordo com 
Fronzaglia, (2011, p. 42), o pensamento político de Platão está ligado ao seu 
conceito de uma sociedade que seria a realização suprema do bem, da verdade 
e da justiça, de uma sociedade política ligada a uma ideia do vir a ser, ao dever-
-ser, e ainda àquilo que se desenvolvia na realidade sensível.  
 Deve-se compreender que na concepção de Platão a política está direta-
mente ligada a ideia de um “dever ser”, em que uma comunidade que realizasse 
a ideia do Bem, do Belo e do Justo seria uma comunidade ideal, uma expressão 
do seu mundo das ideias ou da vida fora da caverna. 
 Já a o pensamento político de Aristóteles possui uma dimensão ética di-
ferente da apresentada por Platão, ligada ao “dever ser”. Aristóteles associa a 
política à moral. Segundo ele a fi nalidade última do estado é a virtude, ou seja, 
a formação moral das pessoas e o conjunto de meios necessários para que isso 
ocorra. De acordo com Aristóteles (apud SILVEIRA, 2001, p. 46), “o estado é um 
organismo moral, condição e complemento da atividade moral individual, e fun-
damento primeiro da suprema atividade contemplativa”. 
 Weber (1926) possui duas concepções de política. Uma diz que “por polí-
tica entenderemos tão somente a direção do agrupamento político hoje denomi-
nado ‘Estado’ ou a infl uência que se exerce nesse sentido”. Nessa concepção, 
é possível que seja necessário o uso da força ou violência pelo Estado para a 
garantia do seu poder, soberania e ideais. A outra, entende por política “o con-
junto de esforços feitos visando a participar do poder ou a infl uenciar a divisão do 
poder, seja entre Estados, seja no interior de um único Estado”. Dessa maneira, 
para Weber “qualquer homem que se entrega a política aspira ao poder”. O Es-
tado consiste apenas em uma relação de dominação do homem pelo homem. 
 Sendo assim, pode-se afi rmar que a política é diferente da moral, no en-
tanto a moral possui como objetivo o indivíduo, e a política, a coletividade. Assim, 
ética é uma doutrina moral individual, e a política é uma doutrina moral social.
 As relações entre ética e política estão ligadas com o fato de que se a 
política não conseguir ser socialmente resolutiva, ou apresentar suas próprias 
defi ciências, a ética deve ser acionada para reforçar a institucionalização ideal 
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do limite, daquilo que se deve seguir eticamente. A política resulta da própria 
vida em sociedade, das ações humanas e da necessidade de organização des-
sa sociedade, visando sempre ao bem comum, de tal modo que se atinja uma 
sociedade justa e livre. 

2. Brasil numa dimensão ética 

 A história política do Brasil começou com a chegada dos portugueses, 
nesse período vivia milhares de povos e milhões de pessoas, com culturas pró-
prias, com formas políticas de convivência grupais ou nacionais, algumas consi-
deradas primitivas e simples e já outras com características típicas do imperialis-
mo, como as organizadas pelo povo maia e asteca (SANDRI, 2011, p. 83). 
 Com a expressão “descobrimento” do Brasil acontece à valorização da 
cultura europeia em detrimento das outras, pois a partir do desembarque dos 
portugueses no solo brasileiro, ocorre a total desconsideração em relação à exis-
tência dos povos que aqui viviam. Nessa época não havia divisão territorial po-
lítica e geográfi cas, apenas existia uma política de vivência social, de diversas 
formas, as quais aconteciam de acordo com cada povo. 
 A história do Brasil somente se inicia com a chegada dos portugueses no 
fi nal do século XV. Nesse período vivia aproximadamente cinco milhões de indí-
genas, a cultura desses povos não foi considerada pelos europeus, pois ocorre 
a imposição da língua dos colonizadores, mostrando assim que os princípios po-
líticos adotados pelos colonizadores não se preocupou com os princípios éticos 
e sociais durante a formação da sociedade (SANDRI, 2011, p. 86).
 O que ocorre no Brasil em sua colonização pode ser chamado de pro-
cesso de povoamento em que ocorre a dominação e exploração realizada pelos 
portugueses. Os povos que aqui viviam foram na verdade os primeiros coloni-
zadores, já que foram eles que se propagaram pelo território. A princípio os por-
tugueses pensavam que os índios pertenciam ao mesmo grupo social, mas na 
verdade os povos possuíam diferenças signifi cativas. 
 Os confl itos entre os colonizadores e índios começaram com o comporta-
mento adotado pelos portugueses, pois eles os consideram seres não humanos, 
por isso os subjugaram, massacraram e dizimaram milhares deles. Já no século 
XX, os índios foram tratados como povos incapazes de liberdade política, sendo 
equiparados à menores de idade, com direitos políticos limitado sob a proteção 
do Estado (SANDRI, 2011, p. 88). 
 O processo de colonização do Brasil se deu em consequência do pro-
cesso de expansão marítima realizado pelos portugueses. Os índios não faziam 
parte da preocupação dos colonizadores em relação a sua história e cultura. O 
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confronto entre as duas culturas foi inevitável, aconteceu com a imposição do 
mais violento e antiético. De acordo com Sandri, (2011, p. 89), os povos indíge-
nas se caracterizavam pela capacidade de convivência: traço que marca a forma 
de viver dos brasileiros até hoje. Já os colonizadores, se caracterizaram pelos 
interesses econômicos individuais e de grupos dominadores, traço quer também 
marca a vida do povo brasileiro até hoje. A discrepância entre as duas culturas 
defi niu-se pela a propriedade e a relação com a natureza.
 As relações entre as duas culturas tiveram confl itos, disputas e desenten-
dimento pela a ganância e interesse dos colonizadores, pois os povos indígenas 
defendiam a natureza, não extraiam nada que não fosse necessário, enquanto 
que os colonizadores tinham interesse na exploração da terra, com objetivo de 
transportar as riquezas aqui encontradas para Portugal. 
 A partir de 1516 se inicia a colonização, desembarcam muitos portugue-
ses no Brasil, começa assim a divisão da terra, em que cada português recebiam 
um pedaço de terra e ainda havia a distribuição de instrumentos para o trabalho 
na terra com o objetivo de povoar o Brasil. 
 Segundo Sandri, (2011, p. 93) “os colonizadores se comportaram de acor-
do com sua concepção de mundo, sua cosmovisão, seus valores éticos e seu 
etnocentrismo os municiavam”. Os portugueses e espanhóis sentiram-se verda-
deiros donos da terra por eles “descobertas” e fi zeram a divisão da terra entre as 
duas nações, para que não houvesse desentendimento, entretanto, não havia 
nenhuma preocupação com os direitos humanos em relação aos povos indíge-
nas, pois os interesses econômicos dos colonizadores causaram o genocídio 
desses povos. Os valores dos colonizadores eram progresso e propriedade pri-
vada, valores que permanecem até hoje. 
 A escravidão também faz parte da história ética brasileira, não podemos 
nos esquecer dos portugueses que superlotavam os porões de seus navios de 
negros africanos, colocando-os a venda de forma desumana e cruel por toda a 
região brasileira.  No Brasil, a escravidão teve início com a plantação da cana-
-de-açúcar na primeira metade do século XVI. Os negros eram trazidos pelos 
portugueses de suas colônias na África para utilizar como mão de obra e eram 
vendidos como mercadorias logo que chegavam aos portos brasileiros. É uma 
parte da história que parece distante, sendo condenada pela fi losofi a ética dos 
Direitos Humanos Universais e religiões. Mas apesar de parecer uma lembrança 
Sandri (2011, p. 97), afi rma que a escravidão existe ainda, não forma que ela 
se deu na fase da colonização europeia, mas na exploração do trabalho que, 
no sistema capitalista, assumiu a forma de trabalho assalariado. Não se perce-
be as múltiplas formas de negação da dignidade humana imbuídas no sistema 
capitalista de exploração. Nada é mais desumano que a migração de milhões 
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de trabalhadores e trabalhadoras do terceiro mundo para os países centrais do 
capitalismo, representa a forma escravocrata nos dias atuais. 

A escravidão, porém, é uma marca histórica da cultura humana. A es-
cravidão “de Estado executada pelas nações civilizatórias e detentoras 
da religião do amor, merece um questionamento ético, pois a escravi-
dão é simplesmente um grau da exploração do ser humano. E, sendo 
consenso que essa cadeia de exploração, mas mantém-se o princípio 
cultural que a implementa – a superioridade de um ser humano sobres 
outros -, é necessário colocar no centro da discussão da ética política 
a questão da exploração do ser humano por outros seres humanos 
(SANDRI, 2011. p. 97). 

 Portanto, a história da escravidão é bem mais antiga do que o tráfi co do 
povo africano. Ela vem desde os primórdios de nossa história, quando os povos 
vencidos em batalhas eram escravizados por seus conquistadores. Podemos 
citar como exemplo os hebreus, que foram vendidos como escravos desde os 
começos da História. 
 Na verdade, o que ocorre no Brasil não “foi o ato de escravizar prisioneiro 
de guerra, foi entretanto a criação da crueldade do comércio de escravo que 
os europeus implementaram e fi nanciaram” (SANDRI, 2011, p. 98).  Os negros 
trouxeram sua cultura, seus valores, mas que não estavam de acordo com os 
valores dos europeus, que tinha poder e progresso palavras-chaves, não eram 
esses os valores éticos e políticos dos africanos. Sandri (2011, p. 98) afi rma que 
ainda existe um desafi o ao entendimento de nossa cultura. Apesar de ser consi-
derados latinos-americanos, falar a língua portuguesa o que nos diferencia dos 
europeus, temos nossas estruturas políticas calcadas em modelos europeus e 
norte-americanos, mas funcionamos numa plataforma política de relações hu-
manas totalmente diferentes das latinas e anglo-saxônicas. É importante lembrar 
que não houve a negação da cultura africana, pois eles lutaram e souberam cul-
tivar e reconstruir suas formas mais profundas de conceber a vida, seu valores 
éticos, suas religiosidades e cosmosvisões (SANDRI, 2011, p. 98).  A coloniza-
ção cultural europeia foi impedida pela cultura africana, que infl uenciou de forma 
signifi cativa a cultura brasileira actual.  
 Diante de todos os problemas provocados pelos valores éticos da civiliza-
ção capitalista, predatório, consumista, a concepção ética das culturas africanas 
representa um espaço de resistência e de contra-valores que se aproximam mui-
to das utopias socialistas (SANDRI, 2011, p. 99). 
 Evidenciamos agora, um momento político onde a cultura africana está 
se afi rmando como política pública, sendo proposta por governantes de todas as 
esferas federais. 
 Com o nacionalismo surgem novas perspectivas éticas. O nacionalismo 
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de acordo com Encina (2004), pode ser considerado como doutrina ou fi losofi a 
política que prega valores como: bem estar social, em que o indivíduo deve guar-
dar lealdade e devoção à nação. Neste caso, o Estado é visto como um conjunto 
de pessoa unidades em um território por interesses comuns. Pode-se entender 
como nacionalismo um movimento político social que visa uma organização so-
cial que se fundamenta na coesão social, a identidade coletiva e a cultura das 
nações.  A partir de 7 de setembro de 1822, o Brasil torna-se ofi cialmente inde-
pendente. Nesse momento surgem várias ideias novas, como a que afi rma que 
o poder vem do povo  e não de Deus, a ideia da democracia e não mais do reino 
de propriedade de uma família, a de liberdade e não mais de obediência, a de 
igualdade e não mais de nobreza, e também a ideia de ascensão e afi rmação da 
burguesia (SANDRI, 2011, p. 101).  Tudo acontece dentro de um contexto de “re-
voluções” que ocorria em todo o mundo ocidental, as rebeliões eram constantes. 
A independência na verdade foi uma conquista de uma elite brasileira, ligadas 
aos seus interesses econômicos, sem mudança em relação à exploração dos 
trabalhadores e dos escravos. O Brasil passa a ser comandado pela aristocra-
cia agrária, que na época da independência estava dividida em dois grupos, os 
aristocratas conservadores e os democratas considerados os renovadores, que 
fundaram o partido republicano e incentivaram o fi m da escravidão (SANDRI, 
2011, p. 103).  
 Os desafi os éticos da vida republicana estão baseados em duas palavras: 
“República” e “Democracia” que passa a caracterizar essa forma de regimento 
político. A proclamação da República abre um longo processo de revolução da 
cultura política, tendo que defi nir o que é “bem público” e respeitar o “bem pú-
blico” passa a ser o maior desafi o da sociedade de desigualdades. Passa-se 
então, a aprender uma forma de valorização das “diferenças” que não oprimam 
os menos favorecidos é uma perspectiva ética da democracia de fundamental 
importância (SANDRI, 2011, p. 104).  
 A República é compreendida como um sistema político que coloca como 
objeto da política o que deve ser considerado como “bem público”, que tem o 
sentido literal de “coisa pública”. A democracia possui o sentido literal de “gover-
no de muitos” em que possui a tradução de “governo do povo”, é um sistema de 
tomada de decisões de diferentes sistemas oligárquicos, aristocratas, ditatoriais, 
monárquicos (SANDRI, 2011, p. 106). 
 Apesar da perspectiva ética, o momento se caracterizou pela política da 
apropriação, por parte da aristocracia, sendo a riqueza produzida por trabalha-
dores em uma situação extremamente precária, muitos recém saídos da situa-
ção de escravo e outra composta por pobres imigrantes europeus e asiáticos. É 
importante observar que a história do Brasil em relação a sua dimensão ética é 
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cheia de egoísmos e centralismos. A aceitação da injustiça social, da sociedade 
dos privilegiados e dos excluídos, nos leva ao questionamento de como a cul-
tura brasileira passa a considerar tudo isso normal. É preciso repensar em que 
momento a sociedade passa a ver a ética como mera abstração fi losófi ca. O que 
pode ter infl uenciado foi os acontecimentos históricos que depositou na forma de 
governo republicano e democrático, como a medida mas indicada no equilíbrio 
social. A ideia de que estaríamos protegidos de toda a corrupção altera o concei-
to de ética e conduta, para se perder de vista, o espaço que ocupa na linguagem 
e no comportamento. 
 O que se parece é que exercemos a cidadania de maneira fi ctícia, acre-
ditando apenas na representatividade, com suas desvantagens, é preciso mais 
participação de cada indivíduo nessa história para que possa alcançar de verda-
de um “governo do povo” e para o povo. 

3. O Pensamento Político Brasileiro

 A questão da existência de um pensamento político brasileiro está relacio-
nada com a presença de uma cultura autônoma. Pode-se afi rmar que o pensa-
mento desenvolve-se seguindo a infl uência de sua evolução em outros centros 
e o resultante de avanços e recuos no interior da sociedade analisada. No caso 
do Brasil, parte-se do fato de que se era colônia, se faz o uso de ideias original-
mente produzidas nas metrópoles. Sendo assim, este tópico nos levará a pensar 
a formação do Estado brasileiro nas concepções de alguns autores a cerca da 
temática.
 Faoro (1987) inicia seu texto com a pergunta: “Existe um pensamento po-
lítico brasileiro?”. Esse título envolve duas proposições: o pensamento político e 
uma especifi cidade, o pensamento político brasileiro. Segundo Faoro (1987), se 
há um pensamento político brasileiro, há um quadro cultural autônomo, moldado 
sobre uma realidade social capaz de gerá-lo ou de com ele soldar.
 O que se observa é que em Faoro a crença é a não existência de um pen-
samento político brasileiro, aquele que é forjado num “quadro cultural autônomo, 
moldado sobre a realidade social capaz de gerá-lo ou de soldar”.
 Pelo questionamento, o que se pode pensar é que não existe propria-
mente um pensamento político brasileiro. Na verdade, para Faoro (1987, p. 49) 
o que existe é um pensamento político que lutou para arredar o Liberalismo da 
vida nacional e que essa corrente banida ainda atua na superfície em momentos 
de desajustes do sistema e de crise. De acordo com Faoro, o que realmente 
estagnou o movimento político, impedindo que, ao desenvolver-se, obrigasse a 
emancipação, como classe, da indústria nacional, foi à ausência do Liberalismo 
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na história do país, essa estagnação resulta, segundo ele, na interrupção da 
luta do produtor na crise do sistema colonial e do produtor quando a Revolução 
Industrial é inserida no país. Faoro (1987, p. 49) fala que hoje, com a mudança 
no campo histórico seria impossível recuperar o tempo perdido, que ocuparia o 
espaço de um anacronismo. Como ideologia importada, teria atividade adjetiva, 
retórica, sem nenhum impacto sobre a dinâmica política.
 Portanto, qualquer estudo que se examina sobre o pensamento político 
brasileiro nos coloca ante a questão se existe algo que se possa chamar de 
“pensamento político brasileiro”. O que se pode observar que às muitas interpre-
tações sobre a política e a sociedade brasileira nos leva a ideologias políticas ao 
invés de “pensamento político brasileiro”. 
 Se o pensamento político signifi ca práxis, ação que busca resultados com 
base no “saber formulado a partir da experiência, para Faoro (1987, p. 49), no 
Brasil essa possibilidade se viu comprometida na nascente, uma vez que o pen-
samento político brasileiro, na sua origem, é o pensamento português. Pois, tal 
como a portuguesa, a sociedade brasileira foi tradicionalmente moldada por um 
estamento patrimonialista, sendo formada, primeiro, pelos altos funcionários da 
Coroa, e depois pelo grupo funcional que sempre cercou o chefe de Estado, no 
período republicano. 
 Pensando na formação sociopolítica brasileira, Faoro (1987) afi rma que 
há permanência de um patrimonialismo estamental, não tradicional, com sua 
origem em Portugal, caracterizado pela presença de um estamento burocrático. 
As categorias patrimonialismo estamental e estamento são adquiridas de Weber 
e absorvida por Faoro para descrever as relações que teria permanência na es-
trutura sociopolítica brasileira durante a sua formação.
 O que fi ca claro é que o patrimonialismo brasileiro possui fortes raízes em 
Portugal. Talvez não se consiga determinar o patrimonialismo brasileiro como 
uma mera transplantação do regime português. Pois ele só se tornou dominante 
no Brasil quando o país se tornou independente. Ele emergiu da decadência da 
classe proprietária de terras, da burguesia mercantil e patriarcal com pretensões 
aristocráticas. 
 Faoro (2001), procura traçar a nascente sociedade a partir de heranças 
portuguesa. Colocando a burocracia e até a corrupção no Brasil, no período da 
colonização por Portugal. Pois, Portugal como forma de monopolizar o poder nas 
mãos do rei adota algumas estratégias particulares no que diz respeito à apro-
priação das terras conquistadas entre elas a criação de um exército particular, a 
destruição de poderes mediadores entre sociedade e Estado e, a unifi cação da 
moeda. 
 Não havia entre, os reis e os súditos, intermediários, o comando era feito 
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por um enquanto todos obedeciam. Era considerado rebeldia e traição qualquer 
ato contra a palavra suprema ou contra as vontades das deliberações superiores 
(FAORO, 2001). 
 Entretanto, ocorre o enfraquecimento da nobreza que retirou seu poder 
político, colocando-os como homens de confi ança, corpo de funcionários. A Co-
roa separava nos nobres a qualidade de funcionário da qualidade de proprietá-
rio. O poder derivava da riqueza e não das funções públicas; cabia ao nobre a 
função pública, assim como as circunscrições judiciais e as circunscrições fi scais 
dependiam, no provimento dos cargos, da exclusiva escolha régia. O corpo de 
funcionários recebia a remuneração das rendas dos casais, aldeias e freguesias, 
dos estabelecimentos não benefi ciados com a imunidade fi scal (FAORO, 2001). 
 A descoberta do Brasil entrelaça-se na expansão marítima comercial por-
tuguesa, e que diante do português emergiu não apenas um mundo novo, mas 
também um mundo diferente, que deveria além da descoberta suscitar a inven-
ção de modelos de pensamento e de ação. O português, ao chegar no “mundo 
novo”, interessou-se pelas riquezas naturais; o ouro e a prata (FAORO, 2001).
 O aceleramento do comércio ocorre com o aparecimento do sistema pa-
trimonial contrário a ordem feudal. O sistema se compõe de elementos militares, 
econômico-sociais e políticos que lembra aspectos feudais, mas que são opostos 
ao feudalismo (FAORO, 2001). Segundo Faoro (2001), Portugal não conheceu 
o feudalismo. Ele aponta os transtornos jurídicos que trouxeram a organização 
de terras sob forma de doação de sesmarias que valoriza o senhor latifúndios, o 
senhor de escravos e o grande fazendeiro que passa a exigir o poder político. 
 No Brasil ocorre a instauração de uma administração e uma ocupação que 
foi caracterizada pela implantação das sesmarias, que é incentivada pela Coroa 
para povoar a colônia e ainda evitar as possíveis invasões de outras nações. o 
modelo patrimonialista português sofre consequências pela consolidação de um 
estamento burocrático no Brasil. 
 De acordo com Faoro (2001), a comunidade política comanda e supervi-
siona os negócios, como privados na origem, e como negócios públicos depois. 
O poder institucionalizado no patrimonialismo se dá por meio da exploração, 
a manipulação e tosquiamento extremos, por meio do súdito. Da colônia até a 
república “o patrimonialismo estatal,” incentiva o setor especulativo da econo-
mia, predominantemente voltado ao lucro ou em outro momento, interessado no 
desenvolvimento econômico sob o comando político para satisfazer imperativos 
ditados pelo quadro administrativo. 
 Em 1548, é instituído o governo-geral na Bahia. A partir dessa “reformula-
ção” surge uma incorporação das atribuições públicas dos capitães ao governo-
-geral sendo fi scalizado por um poder maior. Tomé de Sousa é escolhido para a 
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fi gura do governo neste novo sistema. Pelo Regimento e Carta de Nomeação a 
autoridade que o governador-geral tinha era sobreposta aos capitães. A função 
do governo-geral era o de cuidar da defesa contra o gentio e da defesa contra o 
estrangeiro, com o cuidado de vigiar o litoral (FAORO, 2001).
 O que na verdade Portugal visava era o prolongamento passivo de suas 
instituições armadas de poderes para criar a vida política. A colonização e a con-
quista do território avançam pela vontade da burocracia, pois desde o princípio a 
história deste país, a construção de Sá por meio dela. 
 Ainda em relação ao pensamento político brasileiro temos Vianna (1999, 
p. 239) afi rmando que o Estado tem sua origem num período com forte ligação 
ao feudalismo herdado da nação portuguesa, formada a partir dos clãs feudais e 
parentais que chegam até aos clãs eleitorais, e consequentemente, às alianças 
e partidos políticos. Isso se contrasta com o pensamento de Faoro, no que se 
refere a sua afi rmação de Portugal ser uma nação que nasce moderna, e nunca 
conheceu o feudalismo. Vianna (1999, p. 239) coloca seu posicionamento em 
defesa desta nação feudal, que em consequências desse feudalismo, o desen-
volvimento da política e do Estado no Brasil. 
 De acordo com Ricupero (2011, p. 135) para explicar o descompasso en-
tre ideias e realidade brasileira, Oliveira Vianna identifi ca a raiz do problema no 
que considera ser condição marginalizada das elites brasileiras. Formadas por 
duas culturas, sendo uma do seu povo, que lhes forma o subconsciente coletivo; 
e a europeia ou norte-americana, que lhes dá ideias, as diretrizes de pensamen-
to, os paradigmas constitucionais, os critérios do julgamento político. 
 A partir do Segundo Império, pelo fato dos mesmo clãs encontrarem-se 
sem coordenação e desordenados, em que o isolamento não era favorável, eles 
irão se fi rmar em dois grupos, cada um com um “chefe”, governando com autori-
dade em todo o município, tendo suas ordenações acatadas pelo povo. Eles são 
enquadrados como Conservadores ou Liberais. Houve assim a necessidade da 
ação de uma força de ordem política, para que esses clãs feudais e parentais se 
unissem em dois grupos, pois os fi ns eram conseguirem o eleitorado. Esses clãs 
eleitorais se fi liam a partidos políticos. Com o Código do Processo de 1832, os 
clãs começam a se constituir, fazendo com que os senhores “rurais” entrassem 
em consenso para que elegessem as autoridades locais, como juízes, vereado-
res e ofi ciais da Guarda Nacional (VIANNA, 1999, p. 259).
 Era importante que esses cargos fossem ocupados por esses clãs, para 
garantir que outros clãs não ocupassem as vagas em sua localidade. O que se 
pode observar diante a essas colocações, é que por incrível que seja, a socieda-
de brasileira ainda hoje impera essa “cordialidade” entre seus governantes.
 Existe assim, uma estratégia dos chefes dos clãs eleitorais locais, ou o 
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coronel, em apoio ao governo do Estado, ligando isso, a opressão aos rivais e 
facilidades em dar cargos a parentes e amigos. O empenho dos chefes de clãs 
rurais, associados a clã eleitoral, tinha o objetivo de obter o apoio do Governador 
VIANNA, 1999, p. 266). Esses clãs foram organizados somente com fi ns eleito-
ral. 
 Da guarda nacional surge o coronelismo, de acordo com Vianna, (1999, p. 
166) “O partido do coronel”, se torna uma seção ou fragmento municipal do “par-
tido do Governador”, constituído por um conjunto muitos unidos clãs feudais e 
parentais, associados para explorarem em seu favor os cargos públicos locais.”
 Sendo assim, o coronelismo afl ora, e o fato é que o “partido do coronel”, 
fragmentado do “partido do governador” constitui um conjunto de clãs feudais 
e parentais, que se unem em função da exploração dos cargos públicos locais. 
O que se percebe é que ainda hoje, tanto em cidades, pequenas ou grandes, 
encontram-se as imperando as raízes das ideias feudais. Essa é a essência da 
formação da política brasileira. 
 De acordo com as abordagens dos autores apresentados, pode-se identi-
fi car o pensamento político brasileiro. De um lado temos Oliveira Vianna, que dá 
ênfase ao poder privado dos grandes proprietários de terra diante do Estado e do 
outro temos Raymundo Faoro como representante de uma abordagem patrimo-
nialista, que apresenta Portugal nação moderna, que não conheceu o sistema 
feudal, apontando assim, como Oliveira Vianna, a origem desta nação que vem 
se consolidar como Brasil. 

4. O que são políticas públicas?

 Defi nir políticas públicas torna-se difícil, por sabermos que ela possui vá-
rias defi nições. De acordo com Souza (2006) políticas públicas não possui uma 
única ou uma melhor defi nição. Souza (2006 apud Mead, 1995) a defi ne com um 
campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes ques-
tões públicas e Souza (2006 apud Lynn, 1980) defi ne políticas públicas como um 
conjunto de ações de governo que irão produzir efeitos específi cos. Já Souza 
(2006 apud Peters, 1986) defi ne-a como a soma das atividades dos governos, 
que agem diretamente ou através de delegação, e que infl uenciam a vida dos 
cidadãos. Em Souza (2006 apud Dye, 1984) sintetiza-a como “o que o governo 
escolhe fazer ou não fazer”. 
 Como se percebe, a defi nição de políticas públicas apresenta suas di-
ferenciações de acordo com cada autor, entretanto possui elementos comuns 
entre si. Uma defi nição bem conhecida de políticas públicas é a de Lasswell 
(1936) que em relação às decisões e análise sobre política pública implicam em 
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responder às seguintes questões: quem ganha o quê, quando e como. 
 De acordo com Souza (2006, p. 26), outras defi nições enfatizam o papel 
da política pública na solução de problemas. Os críticos dessas defi nições ar-
gumentam que elas ignoram a essência da política pública, tendo o embate em 
torno de ideias e interesses.
 Percebe-se que as defi nições concentram-se o foco no papel dos go-
vernos, deixando de lado o seu aspecto confl ituoso e os limites que cercam as 
decisões dos governos. E ainda, impossibilita a cooperação que pode acontecer 
entre os governos e outras organizações e grupos sociais. 
 Para Souza (2006, p. 26), “as defi nições de políticas públicas, mesmo as 
minimalistas, gruíam o nosso olhar para o lócus onde os embates em torno de 
interesses, preferências e ideias se desenvolvem, isto é, os governos.” Sendo 
assim, mesmo apresentando defi nições diferentes, em geral, as defi nições de 
políticas públicas assumem uma visão holística do tema, com a ideia de que o 
todo é mais importante do que a soma das partes. 
 Silva (2004, p. 16) afi rma que o que se entende por políticas públicas, 
de forma simplista, é que são as ações que um governo faz. Silva (2004, apud 
Rua, 1998, p. 16), diz que “uma política pública é o resultado de uma decisão 
política tomada sobre alternativas de políticas para atender a uma determinada 
demanda.” Em Silva (2004, apud Rabelo, 2001 p. 16) entende-se “serem polí-
ticas públicas a forma que os governos encontraram para resolver problemas 
políticos.” 
 Em relação a esses conceitos, Silva (2004, p. 16) afi rma que de acordo 
com a defi nição de Rua, as políticas públicas envolvem atividades políticas que 
resultam do processamento dos inputs pelo sistema político e por inputs origi-
nados no interior do próprio sistema político. Em seu entendimento, Silva diz 
que a relação entre Estado e sociedade civil, quanto a políticas públicas, passa 
necessariamente pelo sistema político. E essa forma de conceber políticas pú-
blicas possui raízes na própria construção do Estado brasileiro, paternalista e 
autoritário. 
 Do ponto de vista teórico conceitual, a política pública social em particu-
lar, é considerada campos multidisciplinares, em relação às explicações sobre 
a natureza da política pública e seus processos. Sendo assim, uma teoria geral 
da política pública implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo da 
sociologia, da ciência política e da economia (SOUZA, 2006, p. 26). 
 Ao resumir as defi nições de política pública Souza (2006, p. 26), diz que 
se deve considerar política pública como o campo do conhecimento que busca 
na mesma direção colocar o governo em ação e analisar essa ação (variável in-
dependente) e, quando necessário propor mudanças no rumo ou dessas ações 
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(variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio 
em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas elei-
torais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 
real.
 Os diferentes autores coincidem no conceito geral e nas características 
essenciais das políticas públicas. Entretanto, o formato concreto delas depen-
derá de cada sociedade específi ca. Percebe-se que os conceitos dados as po-
líticas públicas tratam-se de um fl uxo de decisões públicas, orientado a manter 
equilíbrio social ou desequilíbrios destinados a modifi car essa realidade. 
 
5.  Gestores Públicos e a tomada de decisão

 As principais características da gestão pública são: descentralização e 
desconcentração das políticas e atividades públicas; separação dos órgãos for-
muladores e executores; transparência para o setor público dos serviços sociais, 
entre outras.  “Subjetivamente, a administração pública é o conjunto de órgãos a 
serviço do Estado agindo in concreto para satisfação de seus fi ns de conserva-
ção, de bem estar individual dos cidadãos e de progresso social.” (MEIRELLES, 
1983, p.83).
 A administração pública, assim como às empresas privadas, requer a pre-
sença marcante do líder. Para que se possa entender o que vem a ser adminis-
tração pública, recorre-se a conceito genérico, ou seja, “é o conjunto de órgãos 
do Estado encarregado de exercer, em benefício do bem comum, funções pre-
vistas na Constituição e nas leis.” (CENEVIVA, 2002, p. 9). Cabe ao gestor públi-
co a função de planejar, assessorar processos deliberativos, coordenar ações e 
avaliar programas e políticas públicas em organizações estatais e não-estatais, 
nacionais ou internacionais. Sua atuação é vista em todos os níveis – União, 
estados e municípios – em que há utilização de recursos empenhados para a 
produção de bens públicos.
 Uma noção simples que se pode ter da administração pública, é ela sendo 
um conjunto de meios institucionais, material, fi nanceiro e humano preordena-
dos à execução das decisões políticas. Ainda pode-se defi nir como algo que 
serve para atingir fi ns defi nidos e, também denota seus aspectos: um conjunto 
de órgãos a serviço do Poder Político e as operações, atividade administrativas 
(SILVA, 2006, p. 55). 
 Para Perez (2004) “a administração assume hoje a função de harmonizar 
o comportamento dos atores sociais, procurando ser mais transparente, distan-
ciando-se dos modelos burocráticos puramente gerenciais e neoliberais”. Perce-
be-se que no Brasil a Administração Pública atual, tem adotado novos métodos 
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de atuação voltados para a cultura do diálogo, favorecendo o trabalho da socie-
dade sobre ela mesma. A administração depende das intervenções sociais e da 
dinâmica dos atores sociais. 
 Assim como em outras atividades, a administração pública dos municí-
pios, estão procurando adaptar-se às novas realidades que vêm se processando 
nos últimos anos. Dessa forma, cada gestor precisa se utilizar de meios e estra-
tégias que lhes dê condições efi cazes para conciliar essas mudanças, em espe-
cial no que diz respeito às necessidades da população com relação aos serviços 
públicos.  
 De acordo com Carvalho (1999), por gestão pública entende-se a gestão 
das ações sociais públicas, ou seja, das demandas e necessidades dos cida-
dãos. Portanto, a política social posta em prática e os projetos sociais formam os 
meios de atender as demandas, que não são poucas.

A administração pública, como todas as organizações administrativas, é base-
ada numa estrutura hierarquizada com graduação de autoridade, correspon-
dente às diversas categorias funcionais, ordenada pelo Poder Executivo de 
forma que distribua e escalone as funções de seus órgãos e agentes, estabe-
lecendo a relação de subordinação. (KOHAMA, 2006, p.13)

 
 Dessa forma, entende-se o que seja uma administração pública de quali-
dade dentro de uma democracia. O gestor máximo procura descentralizar os ca-
nais administrativos, fazendo a distribuição por secretarias e repartições secun-
dárias, visando a atender as necessidades da sociedade com uma prestação de 
serviços de qualidade. O gestor público deve possuir uma liderança que tenha 
a capacidade de infl uenciar equipes, transformando-as e motivando a atingir os 
objetivos da instituição como um todo.
 Segundo Robbins (2000, p.371), liderança “é o processo de infl uência 
pelo qual os indivíduos, com suas ações, facilitam o movimento de um grupo de 
pessoas rumo a metas comuns ou compartilhadas.” A liderança é de suma im-
portância para que possa alcançar os objetivos. Mas para Robbins (2000), quan-
do se refere em gerenciar pessoas, é necessário ter em mente que o processo 
de gerenciamento envolve pessoas e que ter atributos de liderança é importante, 
pois o líder deve saber o momento certo para exercer seu status da posição para 
convencer seus subordinados a cumprirem determinações e tarefas. 
 Gil (2003, p. 01), defi ne a liderança como “a capacidade de infl uenciar 
outras pessoas para que se possa fazer aquilo que se precisa ou se deseja.” 
De acordo com ele a gerência deve envolver os seus subordinados em todas as 
fases das funções administrativas, por meio de infl uência e motivação. 
 A liderança e líder são dois termos que apresentam conceitos diferentes, 
apesar de que um leva ao outro, em uma análise sobre as defi nições, o que se 
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observa é que a noção de líderes são indivíduos, que infl uenciam o movimento 
de um grupo de pessoas em função de um objetivo comum. Robbins (2000, p. 
371), afi rma que o líder é a pessoa e liderança a atividade que ela executa. En-
tretanto, a palavra líder geralmente é utilizada para defi nir pessoas que ocupam 
autoridade formal em uma instituição, sem levar em consideração de como atu-
am em seus cargos. Nem sempre o líder pode representar liderança.
 Ao falar de liderança e gerenciamento, Robbins (2002) diz que liderança 
deve ser pensada como uma habilidade para inspirar pessoas. Já gerenciamen-
to está voltado para materiais, produtos. Pois a liderança possui o objetivo de 
elevar o potencial humano, desenvolver competências e habilidade nos subordi-
nados em prol dos objetivos organizacionais. 
 O comportamento dos gestores brasileiros em princípios constitucionais 
da administração pública é estabelecido na Constituição Federal de 1988, pre-
sente na Carta Magna (art. 37, CF), a saber: princípio da legalidade, da impes-
soalidade, da moralidade, da publicidade, da efi ciência. Especifi camente sobre o 
princípio da efi ciência espera-se que o gestor tenha direcionamento da atividade 
e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, imparcialidade, neutralida-
de, transparência, participação e aproximação dos serviços públicos da popula-
ção, efi cácia, desburocratização e busca da qualidade.
 Sendo assim, é necessário que o gestor público tenha o papel de integrar 
sua equipe, agregando novos valores à administração pública em prol de uma 
boa gestão, para isso, deve exigir de sua equipe efi ciência e efi cácia, para que 
possa oferecer serviços públicos de qualidade. 
 Outra atribuição dada ao gestor é a tomada de decisão, que está sempre 
presente na administração do gestor. Selecionar metas da organização requer 
tomar decisões. Isso ocorre também, nas atividades variadas como projetar me-
lhor estrutura organizacional, determinar cargos e o modo de motivar funcioná-
rios. É certo que o processo de tomada de decisões é visto como “cerne do cargo 
de gerente.” (ROBBINS, 2000, p.35). 
 Robbins (2000) diz que a tomada de decisões é racional, é feita por meio 
de escolhas consistentes, maximizando o valor de dentro de limitações específi -
cas. Isso ocorre seguindo modelo de seis etapas: defi nir o problema, identifi car 
os critérios de decisão, pesar os critérios, gerar alternativas, classifi car cada 
alternativa de acordo com cada critério e calcular a decisão. 
 Após a tomada de decisão, é o momento de identifi car os critérios de de-
cisão que serão importantes para a sua solução. Esse é o momento, que o toma-
dor de decisão está determinando o que é relevante à tomada de decisão. Essa 
etapa do processo introduz o interesse, os valores e as preferências pessoais do 
tomador de decisão. Sendo assim, é importante que se identifi que os critérios, 
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pois o que pode ser relevante para um, pode não ser para outro. 
 Após defi nir os problemas, identifi car os critérios, percebe-se que nem 
todos os critérios identifi cados possuem a mesma importância. Sendo assim, o 
terceiro passo é ponderar os critérios previamente identifi cados, com o objetivo 
de lhes conferir a prioridade na decisão. 
 A outra etapa é onde o tomador de decisão deve gerar alternativas possí-
veis, que apresentem possibilidades de sucesso em sua solução. Nessa etapa, 
não é feita nenhuma tentativa de avaliar as alternativas, mas apenas de listá-las 
(ROBBINS, 2000). 
 Geradas as alternativas, é o momento que o tomador de decisão deve 
analisar e avaliar de forma crítica cada critério. Isto deve ser feito segundo a 
classifi cação de cada alternativa e de acordo com cada critério. Fica claro que 
comparadas em função dos critérios às vantagens e desvantagens de cada al-
ternativa tornam-se evidentes. A etapa fi nal nesse modelo é calcular a melhor 
decisão. 
 O que se espera é que quem toma a decisão disponha de informações 
completas relativas à situação de decisão. O tomador de decisão consegue 
identifi car todos os critérios e listar todas as alternativas viáveis são as opções 
conhecidas. Deve ter ciência de todas as possíveis consequências de cada al-
ternativa. Os critérios e as alternativas podem ser classifi cados e ponderados de 
forma a refl etir sua importância, representando as preferências claras. Os crité-
rios específi cos de decisão são constantes defi nindo as preferências constantes. 
O tomador de decisão racional obtém informações completas sobre os critérios 
e alternativas por não haver limitação de tempo ou de custo. Deve escolher a 
alternativa que propiciar o mais alto valor percebido (ROBBINS, 2000, p. 58).
  A análise das alternativas para quem vai tomar a decisão é a tarefa mais 
importante. As decisões tomadas devem ser conhecida de antemão pelo o toma-
dor de decisão. Sendo assim, entende-se “as condições na qual o tomador de 
decisão pode calcular a probabilidade de alternativas ou resultados” (ROBBINS, 
2000, p. 59). Essa ação pode ser decorrente de experiência pessoal ou de infor-
mações secundárias. 
 Outra abordagem racional que é feita, é a avaliação de alternativas sob 
condições de risco, neste caso, é o valor esperado, que tem o conceito que per-
mite aos tomadores de decisão atribuir um valor monetário às consequências 
positivas e negativas que resultem da seleção de uma determinada alternativa 
(ROBBINS, 2000, p. 59). 
 O que torna a tomada de decisão mais difícil é a incerteza, situação que 
o tomador de decisão não dispõe de informações para ter clareza sobre as al-
ternativas ou calcular o seu risco. Quem toma decisão precisa ser criativo e há 
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três métodos para estimular a criatividade individual: instrução direta, listagem 
de atributos e pensamento lateral. (ROBBINS, 2000).
 Robbins (2000) afi rma existir quatro estilos de decisão: diretivo, analítico, 
conceitual e comportamental. Aqueles que adotam o estilo diretivo são os que to-
mam decisões depressa e se concentram em curto prazo. As pessoas que ado-
tam o estilo analítico são os cautelosos, dotados da capacidade de adaptar-se 
ou lidar com situações novas. Já o estilo conceitual são receptivos à sugestões 
e recorrem bastante a reuniões para comunicação. Eles tentam evitar confl itos e 
buscam aceitação. O estilo comportamental caracteriza aqueles que trabalham 
bem em grupo, que possui preocupação com as realizações de seus pares e 
subordinados. 
 Analisando os estilos de tomadas de decisão apresentado acima, o que 
se observa mesmo sendo quatro categorias distintas, a maioria dos gestores 
possuem características que recaem em mais de uma dessas categorias. 
 O que é importante na administração é que os gestores tenham condições 
de melhorar sua decisão, tendo abertura para modifi car o processo de refl exão 
a cultura nacional e organização e, ainda o clima político organizacional de um 
Município, Estado ou União, identifi cando conceitos preconcebidos, utilizando 
processos racionais e intuitivos, adequando seu estilo de trabalho, utilizando 
técnicas de estimulação da criatividade e aplicando princípios éticos. 

6. Accountability

 Compreender o conceito da palavra accountability é o objetivo dessa se-
ção. Existem difi culdades de entendimento do termo em português, sendo ne-
cessários esforços para que haja maior compreensão e conhecimento do que 
signifi ca accountability e sua aplicabilidade. Inicialmente será falado de como 
essa palavra é exposta em dicionários. Em seguida fazer uma refl exão sobre o 
termo a partir da colocação em trabalhos com a preocupação de apresentar um 
conceito ao termo. 
 Existe uma grande difi culdade em traduzir o termo, isso é observado em 
muitos trabalhos referente ao assunto. O que se percebe é que não existe uma 
palavra única que possa expressa-la em português. São muitas as diferentes 
traduções defi nidas por vários autores em relação a esse termo.
 Buscando a compreensão do termo accountability encontramos descrito 
em Oxford advanced learner’s dictionary (2005, p. 10): “Accountable: respon-
sible for your decisions or actions and expected to explain them when you are 
asked: Politicians are ultimately accountable to the voters”. Traduzindo temos: 
“responsável por suas decisões ou ações e espera-se que explicá-las quando 
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for solicitado: Os políticos são, em última análise responsáveis perante os eleito-
res”. 
 Nessa fonte encontra-se apenas o conceito, apenas o signifi cado da pala-
vra, sem explicação do que representa o termo, apresenta apenas um exemplo 
de sua aplicabilidade “the accountability of a company’s directors to the sharehol-
ders”. 
 No Merriam-Webster’s collegiate dictionary (1996, p. 08): “Accountability 
(1794): the quality or state of being accountable; an obligation or willingness to 
accept responsibility or to account for one’s actions”. Nesta fonte temos a tradu-
ção “a qualidade ou estado de ser responsável; uma obrigação ou vontade de 
aceitar a responsabilidade ou a responder por suas ações”.
  O que se constata aqui é que esse termo existe no dicionário desde 1794, 
e está inserida implicitamente a ideia da responsabilidade pessoal pelas ações 
e explicitamente a exigência da prestação de contas, seja no âmbito público ou 
privado. Segundo Pinho e Sacramento (2009, p. 1347) se na realidade brasileira 
esse termo não existia no fi nal do século XX, já na realidade inglesa no século 
XVIII ele já existia. Ainda segundo ele, o aparecimento desse termo na realidade 
inglesa partiu-se devido à emergência do capitalismo e, portanto, da empresa 
capitalista a ser gerida de acordo com os parâmetros desse sistema e de uma 
moderna administração púbica rompendo com os referenciais do patrimonialista. 
 De acordo com Pinho e Sacramento (2009, apud Roget’s thesaurus 1962), 
accountability mostra-se identifi cada com dueness, que é associado também a  
onus, responsability, obligation e com duty, que se associa com obligation, lia-
bility, onus, responsability. Sendo liability a palavra de entendimento mais difícil 
em português ao buscar sua tradução. Encontrou-se o adjetivo liable for: res-
ponsible according to law. Pinho e Sacramento (2009, p. 1347), partiu para outra 
fonte, o  Learner’s dictionary of current english mas não foi encontrada a palavra 
accountability, apenas accountable: : able to sb/for sth, responsible; expected to 
give an explanation. Na busca, feita pelos autores citados acima, em dicionários 
de inglês-português, foi verifi cado que em Vallandro e Vallandro (s.d.) também 
não aparece o termo procurado, mas accountable: “responsável frente à alguma 
coisa: sujeito à prestar contas”. Já no Michaelis dicionário prático (1988, p. 03), 
a palavra foi localizada apresentando o substantivo responsabilidade como seu 
correspondente no português. Para a tradução de accountable, o Para a tradu-
ção de accountable, o Michaelis indica três adjetivos: 1. responsável; 2. explicá-
vel; e 3. justifi cável.
 Partindo de todas essas traduções, pode-se concluir que accountability 
remete à obrigação de membros de um órgão administrativo ou representativo 
de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados, deixa 
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claro que não existe uma tradução exata, o termo mais próximo encontrado para 
uma possível versão portuguesa é responsabilização. 
 Muitas discussões surgiram na preocupação da transposição do conceito 
desse termo, por não haver uma tradução direta da matriz anglo-saxônica, para 
o contexto latino-americano. Em função disso, surgem muito estudos com a pre-
ocupação de apresentar um conceito ou defi nição mais apropriados na América 
Latina. 
 Na compreensão dos conceitos que envolvem accountability como a de 
prestação de contas, presentes em algumas sociedades, surgem instrumentos 
que permitem o controle dos agentes públicos e sua consequente responsabili-
zação foi aperfeiçoando com o tempo. Com ausência desses conceitos, o avan-
ço da democracia leva a uma evolução em relação ao controle das atividades 
públicas tornando-se uma prática permanente. 

7. Considerações fi nais

 Segundo Campos (1990, p. 06), o controle efetivo é consequência da ci-
dadania organizada, para ela uma sociedade desmobilizada não será capaz de 
garantir a accountability. Haverá condição para a accountability somente a partir 
da organização de cidadãos vigilantes e conscientes de seus direitos. 
 Campos (1990, p. 07), afi rma que o alto grau de preocupação com ac-
countability na democracia americana e a virtual ausência desse conceito no 
Brasil estão relacionadas ao elo entre accountability e cidadania organizada, 
isso é explicado pela diferença no estágio de desenvolvimento político dos dois 
países. Observa-se que em sua fala que, uma sociedade somente conseguirá 
obter controle do Estado quando conseguir um relativo nível de organização em 
relação a seus interesses públicos e privados. Com a organização dos diferen-
tes interesses criam-se possibilidades para que os cidadãos exerçam o controle 
e passem a cobrar de seus governantes aquilo eu é de direito de todos. Para 
Campos (1990, p. 07), um dos mecanismos de controle seria “a participação da 
sociedade civil na avaliação das políticas públicas, fazendo recomendações a 
partir dessa avaliação.” 
 Somente com o desenvolvimento da consciência popular o Brasil terá uma 
democracia participativa, e assim, a aplicação da accountability do serviço públi-
co. Com o amadurecimento da democracia, o cidadão, individualmente, passa 
de papel de consumidor de serviços públicos e objeto de decisões públicas a 
um papel ativo de sujeito (CAMPOS, 1990, p. 07). Isso seria um grande avanço 
pessoal. O cidadão deixa de representar um papel passivo e passa a ser ativo 
guardião de seus direitos individuais. Mas para Campos (1990, p. 07), ainda 
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existe outro requisito para que se obtenham resultados que seria “o sentimento 
de comunidade”. 
 Sendo assim, a cidadania organizada infl uencia o processo de identifi -
cação de necessidades e canalização de demandas e, também, cobra melhor 
desempenho do serviço público. Esse é o caminho para se obter acoountabili-
ty. A defi nição do papel do cidadão torna possível na participação mais ampla, 
além da mera participação como eleitor, leva uma democracia mais participativa. 
Percebemos também o que é importante na administração é que os gestores 
tenham condições de melhorar sua decisão, tendo abertura para modifi car o 
processo de refl exão a cultura nacional e organização e, ainda o clima político 
organizacional de um Município, Estado ou União, identifi cando conceitos pre-
concebidos, utilizando processos racionais e intuitivos, adequando seu estilo de 
trabalho, utilizando técnicas de estimulação da criatividade e aplicando princí-
pios éticos. 
 Para fi nalizar, é sempre indispensável relembrar que as relações entre éti-
ca e política estão ligadas com o fato de que se a política não conseguir ser so-
cialmente resolutiva, ou apresentar suas próprias defi ciências, a ética deve ser 
acionada para reforçar a institucionalização ideal do limite, daquilo que se deve 
seguir eticamente. A política resulta da própria vida em sociedade, das ações 
humanas e da necessidade de organização dessa sociedade, visando sempre 
ao bem comum, de tal modo que se atinja uma sociedade justa e livre.
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