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O objetivo deste estudo é refletir sobre o papel desempenhado pelo Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal – IBAM, cuja missão é o fortalecimento dos municípios brasileiros visando, por via de conseqüência, a 

melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos, no caminho percorrido pela administração pública municipal. O 

elevado grau de autonomia dos municípios brasileiros, singular no cenário mundial, resulta em uma administração 

municipal possuidora de aparato jurídico-institucional único que, como eixo de orientação, respeite, todavia, as 

diferenças regionais, geográficas e a formação social e econômica de cada ente da federação. 

Neste cenário, o IBAM vem, ao longo dos seus 50 anos de existência, contribuindo para a reflexão e 

modernização da Administração Pública Municipal. Neste sentido, destaca-se sua condição de instituição sem fins 

lucrativos, cultural, técnica, cívica e apartidária. Uma característica que merece um estudo cuidadoso, diz respeito à 

existência contínua de uma liderança, de uma doutrina, de recursos de uma estrutura interna que, juntamente com os 

chamados elos capacitadores, funcionais e difusos elevou o IBAM da condição de simples organização à de uma 

verdadeira instituição. 

 

Alguns aspectos do movimento municipalista brasileiro na primeira metade do século XX 

As décadas de 40 e 50 foram palco de profundas mudanças territoriais que influenciaram as correntes agrarista e 

antiurbana presentes na cultura política brasileira. Fica exposto um momento político no qual a herança do coronelismo 

rural toma forma numa relação de compromisso entre o poder privado decadente e o poder público fortalecido.1 É neste 

cenário que, no interior do primeiro governo Vargas, é possível identificar estratégias visando a quebra da situação de 

isolamento dos municípios rurais. 

A idéia do fortalecimento do município, visando torná-lo viável enquanto esfera de governo, sempre esteve 

presente, tanto durante o Império como nas primeiras décadas do século XX. Entretanto, sua transformação em um 

movimento só veio a ocorrer nos meados do século XX. Neste sentido, vale o registro de que apesar do centralismo 

político e administrativo que caracterizou a década de 30 daquele século, foi naquele período, rico em debates sobre o 

município, que o movimento municipalista se desenvolve.  

Em 1932, fruto da Revolução de 1930, surge a Comissão de Estudos Econômicos e Financeiros de Estados e 

Municípios, para a qual Juarez Távora, municipalista convicto, apresentou sugestões para uma reforma tributária que 

favorecia os governos municipais. Essas sugestões repercutiram na Constituição de 1934, quando, pela primeira vez, se 

deu ao município participação na competência nacional, com o reconhecimento da sua capacidade para decretar e 

arrecadar tributos uma das formas dessa participação2 

Outros órgãos, que vieram a ser criados com o objetivo de racionalizar a Administração Pública brasileira, 

favoreceram a formação de um estamento técnico burocrático com ideário municipalista. Neste caso, pode-se citar o 

IBGE, criado em 1934, sob a liderança de Teixeira de Freitas, e onde atuaram municipalistas, manteve uma 

preocupação com os assuntos municipais3 e o ideal municipalista por longos anos, respaldado por sua função fim de 

levantar dados e divulgar estatísticas que, pelas suas revelações, forneciam argumentos para os que se batiam pela 

revitalização do interior e por uma nova distribuição de rendas.  

Outra instituição criada neste período foi o Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, em 1938, 

sob inspiração de Luiz Simões Lopes, que foi seu primeiro presidente. Deve-se salientar que o DASP foi criado pelo 
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governo de Vargas dentro de uma concepção centralizadora de Estado. Associado ao DASP, o IBGE participou da 

própria conformação estrutural do Estado nacional que temos no presente. 

Estas personalidades faziam parte “do primeiro grupo de elite que passou a se ocupar com a realidade social e 

econômica no plano local usando modernos métodos da leitura estatística das realidades do Brasil em transformação. O 

fenômeno urbano e a crise da economia rural instigaram diversos profissionais engajados com as causas municipais4”. 

E é neste ambiente de tendência centralizadora, como chama atenção Carneiro5, ” de certa forma apoiando-se 

num mesmo grupo de personalidades dedicadas ao desenho do Estado e das estruturas burocráticas, que se desenvolveu 

a causa municipalista. Isto se dava sob tensões políticas complexas, num fogo cruzado sobre os municípios que se 

dividiam entre o populismo trabalhista e a oligarquia dos governadores”. Para se ter a dimensão da contradição e 

dualidade do momento vivenciado, um ato de caráter simbólico ocorreu a partir do propósito do Governo Federal de 

prestigiar a instituição municipal: a criação do Dia do Município, pelo Decreto-lei nº 846, de 9 de novembro de 1938. É, 

no mínimo, “irônico que um regime autoritário que suprimiu a autonomia política e administrativa dos municípios (e 

igualmente dos Estados) e, mais ainda, o próprio representativo no Brasil, permitisse ao mesmo tempo, tantas 

manifestações de interesse pelo município”6. 

Por ocasião da Semana Ruralista Brasileira, promovida pela Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, em 

outubro de 1934, Teixeira de Freitas realizou uma conferência7 que se transformou em inspiração o movimento 

municipalista e que expressa claramente a combinação de uma ideologia municipalista e um processo de centralização 

presente na segunda República. Numa vertente crítica ao coronelismo, desenvolve-se neste período uma visão 

municipalista onde a necessidade de integração se combina com a oposição à estrutura política e econômica dos 

municípios rurais. 

É, entretanto, nos meados da década de 1940 que o movimento municipalista se organiza claramente para lutar 

pela consecução de seus objetivo. Ao mesmo tempo que se reunia a Assembléia Nacional Constituinte, eleita em 1945 

para redemocratizar o País depois da queda do Estado Novo, organizava-se, a 15 de março de 1946, a Associação 

Brasileira de Municípios – ABM, que contava com a participação de vários membros da Constituinte, antigos militantes 

e de novos adeptos. Foi eleito seu presidente, Rafael Xavier. Criava-se a ABM principalmente para consolidar e ampliar 

as reivindicações do movimento, finalmente consagradas na Constituição votadas a 18 de setembro de 1946. 

Traços marcantes de um movimento municipalista agrário modernizador estiveram presentes no início da 

formação da ABM8. O discurso dos organizadores da ABM apontava para o mal que afligia o país considerando o 

complexo quadro de substituição de importações, o desequilíbrio com a produção agrícola e a concentração 

demográfica em centros urbanos. Segundo Coelho, “o movimento municipalista assumiu sua feição política com a 

bandeira da autonomia e de democratização da hinterlândia. O surgimento dos novos municípios, principalmente no 

interior, fez com que o tema da racionalização e modernização administrativa – reforma eleitoral, padronização do 

orçamento, organização da contabilidade, publicidade das contas e assistência de órgão técnico estadual – ganhasse o 

tom de uma country democracy, conforme discurso realizado por Jarson Albergaria, na Assembléia Legislativa 

Mineira9”.O movimento municipalista ressurgiu na década de 1940 como uma opção do interior frente à cidade, ou 

seja, no campo uma ação pública racionalizadora, a opção do municipalismo versus o urbanismo. 

O potencial político do movimento em favor dos municípios tornou-se evidente. Em 1948, surge em São Paulo, 

o Movimento Popular Municipalista, liderado por Valadão Furquim, chegando-se a pensar em transformá-lo em Partido 

Municipalista Nacional10. Rafael Xavier opôs-se vigorosamente à idéia pois temia a manipulação dos ideais 

municipalistas por interesses partidários. Em uma de suas conferências, realizada em Araçatuba, São Paulo, em 

novembro de 1948, explanou suas razões para que o movimento não tivesse um caráter político-partidário, salientando 
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que não era necessário transformar o movimento em partido político para que o mesmo pudesse influir nas políticas 

públicas a favor dos municípios. 

Em entrevista concedida11 a Aluízio Loureiro Pinto disse Rafael Xavier “que sempre se esforçou por dar uma 

orientação técnica à campanha municipalista, criando para isso a ABM e obtendo o compromisso da neutralidade 

política do grupo que formou a Associação. Disse ele: “o grupo original tinha o compromisso de não aceitar nenhum 

cargo político eletivo. Infelizmente, entretanto, alguns dos que aderiram posteriormente à ABM não tinham o mesmo 

compromisso. nossas esperanças de manter a política fora do movimento se transformou num sonho de uma noite de 

verão””. 

A proposta do caráter técnico do movimento era apenas uma das posições dentro do movimento. Como bem 

salientou Aluízio Loureiro Pinto, em seu estudo12, conforme apresentado na publicação IBAM 30 anos, havia uma outra 

corrente que considerava que, ao contrário, era indispensável dar-se força política à campanha municipalista. Sem força 

política, entendiam ser de extrema dificuldade assegurar a implementação das disposições a favor dos municípios 

contidas na Constituição de 1946. 

A preocupação com a possibilidade de que o movimento municipalista não se limitasse ao campo da defesa das 

idéias, fez com que surgisse por parte do Governo Vargas, a proposta da criação da Fundação dos Municípios. 

Entretanto, no I Congresso Nacional de Municípios, promovido pela ABM em Petrópolis, de 2 a 9 de abril de 1950, a 

proposta foi discutida e rejeitada a idéia da criação da Fundação, assim como outra proposta para a criação de um 

Instituto de Desenvolvimento Municipal. Para Aluízio Loureiro Pinto as duas propostas teriam sido rejeitadas devido ao 

caráter semi-oficial destas instituições, passíveis de serem transformadas em instrumentos de opressão política contra 

aqueles municípios que não se alinhassem com o governo central. 

 

Surgimento do IBAM 

A criação do IBAM em 1º de outubro de 1952, foi precedida pela divulgação de um manifesto elaborado pela 

Comissão Nacional Organizadora do II Congresso Nacional de Municípios previsto para se realizar no Município de 

São Vicente (SP), entre os dias 12 e 19 daquele mês de outubro. 

O Congresso era promovido pela Associação Brasileira de Municípios – ABM, e a Comissão Organizadora, 

composta por um grupo de municipalistas de formação técnica, lançou o Manifesto dirigido a todos os prefeitos e 

vereadores do País, propondo a criação do Instituto, que estaria estatutariamente vinculado à Associação, porém com 

escopo bem diferenciado. A ABM uma entidade política e o IBAM um órgão técnico. 

A sessão solene de criação do IBAM, realizada no auditório do Ministério de Educação e Saúde, na cidade do 

Rio de Janeiro, então capital da República, aprovou os estatutos e elegeu os Conselhos de Administração e Fiscal13 da 

nova organização que surgia. A solenidade foi presidida pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Embaixador 

Francisco Negrão de Lima, e a ela compareceram um representante do Presidente da República Getúlio Vargas; o 

Ministro Pereira Lira, do Tribunal de Contas da União; Benjamim Cabello, Presidente da COFAP; o Secretário de 

Administração da Prefeitura do Distrito Federal e outras personalidades que consideravam importante a existência de 

um organismo com as características daquele que estava sendo proposto14. 

O Diretor-Executivo designado pelo Conselho de Administração, a 7 de outubro, foi Cleantho de Paiva Leite, 

que, juntamente com Araújo Cavalcanti, desempenhou papel especial no processo de organização do Instituto, inclusive 

na elaboração dos seus Estatutos. 

O apoio formal da ABM, demonstrado no Congresso de São Vicente, foi conquistado passo a passo. Como 

salienta Aluízio Loureiro Pinto, foi formulada uma estratégia para vencer as resistências ainda existentes, que consistia 

basicamente em dois elementos: i) obter a adesão tanto de líderes políticos como de técnicos para se conquistar o apoio 
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da ABM, evitar possíveis críticas de dominância tecnocrática e acentuar o caráter eminentemente apolítico e técnico da 

nova instituição; ii) ressaltar que o IBAM somente agiria por solicitação expressa dos municípios, isto é, abster-se-ia de 

qualquer ingerência nas administrações municipais, o que estava de acordo com o seu caráter de instituição privada, 

sem ligações com o poder público, livre, portanto, de influências político-partidárias, como proclamavam os seus 

idealizadores. 

Assim, o II Congresso Nacional dos Prefeitos ocorreu no elegante balneário do litoral paulista, São Vicente, 

símbolo do veraneio luxuoso do paulistano-urbano na época, indicando, numa análise de fundo psicológico realizada 

por Carneiro “que o município se afastava do rural aproximando-se dos limites do continente com o oceano. E nos 

caminhos que levavam à costa, o inerte asfalto definitivamente ia se impondo sobre o cheiro da terra”15. 

Durante o Congresso de São Vicente coube à ABM modificar seus estatutos para incluir cláusula relativa ao 

vínculo institucional entre as duas instituições. Vale registrar que o vínculo formal entre ABM e IBAM foi retirado dos 

estatutos do IBAM em Assembléia Geral, realizada em 1959, por iniciativa do próprio IBAM, abolindo-se o Conselho 

consultivo que era integrado pelos membros da ABM e das associações estaduais de municípios. 

Vale enumerar os objetivos para os quais o IBAM foi criado: i) estudar a organização administrativa e o 

funcionamento dos serviços públicos municipais, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento; ii) promover a 

divulgação de idéias e práticas capazes de contribuir para o desenvolvimento progressivo da administração municipal; 

iii) prestar aos Prefeitos e às Câmaras Municipais a assistência técnica necessária, e promover intercâmbio de 

informações e experiências no campo da administração municipal; iv) articular-se com instituições especializadas, 

nacionais e estrangeiras, para efeito de solução de problemas específicos dos municípios; v) manter cursos de 

administração municipal e desenvolver a formação de profissionais competentes. 

Estava criado o IBAM. Tornava-se necessário começar a funcionar, obter recursos humanos, financeiros e 

materiais, implementar os objetivos. Entretanto, o processo de obtenção dos recursos para o funcionamento mereceria 

ser objeto de um trabalho em separado, tendo em vista as diferentes situações específicas que gerou, e gera, a 

sobrevivência de uma Instituição com as características ibanianas.  

Mas é fundamental aqui registrar a importância de Diogo Lordello de Mello no processo de consolidação do 

IBAM. O Prof. Lordello, que em 1955 foi convidado por Cleantho de Paiva Leite para ser seu Diretor-Adjunto, a partir 

do momento em que assume a Diretoria Adjunta do IBAM, irá se colocar como a figura humana de liderança na 

constituição do Instituto. Sua vida pessoal se confunde com a da Instituição.  

Outro aspecto que também mereceria um tratamento específico diz respeito ao processo de escolha da atual 

direção da casa. Vale registrar que pela primeira vez em 50 anos o IBAM possui em seu cargo mais alto de direção uma 

mulher, Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, que a ele foi alçada através de um processo interno de escolha, realizado pelos 

integrantes de seus quadros técnico e administrativo e acatado pelo Conselho Administrativo do Instituto. 

 

Singularidade do IBAM no cenário da administração municipal 

Na conjuntura de democratização e descentralização – pós-Estado Novo – a alternativa para a modernização 

administrativa dos municípios, sem ingerência do Estado e das forças rurais conservadoras, foi a criação de uma 

instituição de caráter privado. Considera-se que os temas da modernização administrativa e da estatística vinculados ao 

municipalismo e constituem as origens científicas do IBAM. As tarefas precípuas do IBAM estavam definidas, “o 

espaço para realização de sua missão modernizadora seria, naturalmente, o urbano16”. 

Segundo Coelho, “o tom antiurbano e antiindustrial no discurso municipalista se reverteu com a formação do 

IBAM, organizado como uma proposta técnica dos líderes do movimento municipalista para evitar a influência político-

partidária dos setores ruralistas e a tentativa de oficializar o movimento com a proposta de transformá-lo em Fundação 
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de gov abilidade será vital22”, segundo Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, atual Superintendente Geral do IBAM. 

 

dos Municípios17”. Ainda acompanhando as reflexões de Coelho, afirma-se que o IBAM trabalhou uma linha de 

atuação distinta das concepções ruralistas. Em Notícias Municipais, sua publicação inicial sob forma de boletim que 

mais tarde se transformou na Revista de Administração Municipal, instituiu uma campanha pela urbanização dos 

municípios. Recuperava o urbanismo não como as primeiras intervenções cirúrgicas do início do século, mas por sua 

dimensão enquanto instrumento de gestão urbana e de desenvolvimento de uma cultura organizacional no âmbito d

pio. 

Através do IBAM, desenvolveu-se uma campanha de modernização dos municípios através das técnicas 

urbanísticas de zoneamento, planos diretores e de organização institucional, onde se encontram as influências do city 

manager , baseadas na reforma municipal e numa visão autônoma de gerentes municipais , e no urbanismo moderno 

preconizado pelas conclusões do Congresso Internacional de Arquitetos (CIAM) realizado na Grécia em 193318. O 

urbanismo enquanto questão nacional i

rma organizacional do Estado. 

Este movimento urbano-municipalista de racionalização da ação pública, incorporando instituições privadas de 

assessoria técnica, representou um caminho de construção da esfera do poder público19. Mesmo considerando que 

durante a década de 1950 e início dos anos 60 vá perdendo sua vitalidade 

 ao personalismo que caracterizou a história política nesse período. 

O movimento “economia e humanismo”, que influenciou o IBAM no início da década de 1960, queria abrir os 

olhos dos governantes, especialmente no plano urbano, para as necessidades humanas e materiais do povo. O 

planejamento urbano proposto por Pe. Lebret, e adota

nava o urbano nas suas dimensões nocivas e desumanizadoras.  

Esta perspectiva, como tão bem Carneiro aponta, estará também presente no movimento municipalista poste

me militar, inspirando a idéia de “participação direta” como instrumento de humanização do espaço público. 

Ao longo dos anos o IBAM foi se consolidando, e se mantendo singular, através de suas idéias e de seu 

posicionamento apartidário, visto que sua posição política está centrada na defesa dos interesses dos municípios e na 

promoção do aperfeiçoamento dos governos municipais, através da formação de seus quadros técnicos, enquanto 

urbanistas ou administradores municipais, mas fundamentalmente formuladores de políticas públicas e gerentes de 

atividades descentralizadas. O exercício da autonomia municipal requer funcionários públicos capazes de e

 local em toda a sua complexidade, inclusive no plano das relações intergovernamentais. 

Nas palavras de Diogo Lordello de Mello “embora haja no Brasil e em vários países instituições com objetivos 

semelhantes aos do IBAM, este se destaca pela combinação de uma ampla visão e experiência em assuntos de Governo 

e Administração Municipal e, mesmo, administração pública em geral, no país , como também ampla visão 

ncia desses temas no exterior. Por tudo isso, é um caso único na história da Administração Pública brasileira21 

Pensar o futuro da Instituição significa considerar o cenário no qual se acredita que o IBAM estará inserido e 

isso significa considerar “que as exigências de bons serviços públicos crescem com o aprofundamento da democracia e 

o reconhecimento de que a distribuição da herança social é uma questão de justiça e de ética para toda a sociedade. 

(Significa também dizer que) a atuação do IBAM será pautada pelo fortalecimento de iniciativas e processos que levem 

ao desenvolvimento sustentável, à inclusão social e à busca de relações intergovernamentais pactuadas, para as q

ern

 

                                                 
1 Sobre este tema ver análise de LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto. O Município e o Regime 
Representativo no Brasil. São Paulo. Editora Alfa-Omega. 1975. Ver também COELHO, Franklin Dias. História 
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