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Crise, governabilidade e Reforma do Estado: 
em busca de um novo paradigma 

Eli Diniz 

A crise internacional dos anos 80 representou para o Brasil, como para os demais 
países latino-americanos, um ponto de inflexão em seu percurso histórico, determinando 
um profundo questionamento da modalidade de inserção do País no sistema internacional, 
da trajetória de industrialização por substituição de importações, bem como da forma de 
Estado que desencadeou e conduziu essa via de desenvolvimento. No cerne desse processo 
mais amplo de desestruturação, situa-se a crise do Estado, cujo enfrentamento constitui, ao 
lado do controle do processo inflacionario, o principal desafio com que, a partir de 1985, 
vêm se defrontando os governos da Nova República. 

Por outro lado, a despeito do peso decisivo dos fatores exógenos, a exaustão do antigo 
modelo de Estado não pode ser explicada exclusivamente em função do impacto da 
estruturação de uma nova ordem mundial. É preciso também considerar os processos 
internos que, ao longo do tempo, contribuíram para o esgotamento das condições de 
viabilidade daquele modelo. Entre os determinantes internos, cabe destacar, em primeiro 
lugar, a crise fiscal, cujo aprofundamento colocou em xeque o padrão de financiamento da 
matriz protecionista e autárquica que, num prazo de cinqüenta anos, transformou o Brasil 
num país urbano-industrial. Em segundo lugar, é preciso levar em conta o complexo de 
fatores estruturais que conduziram à corrosão da ordem estatista, em seus diferentes níveis, 
tais como as formas predominantes de articulação entre o Estado e a sociedade, as relações 
capital-trabalho, o padrão de administração do conflito distributivo e a modalidade de 
relacionamento entre os setores público e privado. 

A CRISE DO ESTADO: UMA PERSPECTIVA INTEGRADA 

Esse processo de desgaste tem, pois, raízes profundas e causas complexas, o que 
torna inapropriadas abordagens conjunturais e reducionistas. Sob o impacto do surto 
desenvolvimentista dos anos 70, ainda sob o regime militar, o País experimentou mudanças 
profundas, evoluindo para um sistema híbrido, caracterizado pela coexistência de antigas 
e novas configurações organizacionais e institucionais, processo que já se encontrava em 
estado avançado, quando eclodiram os primeiros sinais de reversão de tendências na esfera 



internacional (Santos, 1985). Assim, em contraposição às interpretações dicotômicas, 
parece-me mais adequada uma perspectiva que integre os dois planos da análise, associando 
à dimensão externa os condicionamentos internos relacionados à corrosão da ordem 
pregressa (Diniz, 1991, 1993). No contexto latino-americano, o caso brasileiro ilustra a 
extenuação do Estado como fator de contenção de uma sociedade civil em processo de 
expansão e dotada de crescente densidade organizacional. Por esta razão, o descompasso 
entre Estado e sociedade situa-se no cerne da presente crise. O hiato entre uma institucio¬ 
nalidade estatal rígida, dotada de fraco potencial de incorporação política e uma estrutura 
social cada vez mais complexa e diferenciada exacerbou as tensões ligadas ao processo de 
modernização. Instaurou-se um sistema multifacetado de representação de interesses, 
através do qual a sociedade extravasou do arcabouço institucional vigente, implodindo o 
antigo padrão de controle corporativo do Estado sobre a sociedade. Combinando formatos 
corporativos, clientelistas e pluralistas ou ainda estilos predatórios e universalistas de 
interação entre atores, esse sistema expressaria um profundo processo de reordenamento 
social que ainda não esgotou suas potencialidades, embora já permita apontar tendências. 
Entre estas, sobressai o obsoletismo do modelo estatista concentrador, ao lado da atualidade 
de um padrão mais descentralizado e flexível de ação estatal. 

Um fator conjuntural viria a agravar esse quadro de dificuldades, acentuando o 
divórcio Estado/sociedade. A prioridade atribuída aos programas de estabilização econô
mica e o acirramento dos conflitos em torno da distribuição de recursos escassos termi
naram por esvaziar importantes itens da agenda pública, sobretudo aqueles relacionados 
com as reformas sociais. Não só a definição de uma estratégia de crescimento econômico, 
como as perspectivas de atenuação das desigualdades sociais tornaram-se metas cada vez 
mais distantes. A urgência do controle da inflação se fez acompanhar do abandono dos 
projetos igualitários, tão enfatizados pela Aliança Democrática responsável pela instau
ração da Nova República, crescentemente avaliados sob o ângulo de sua extemporanei¬ 
dade. De acordo com a nova orientação, em nome de um enfoque racional e não populista 
acerca da pauta de prioridades, a exigência de maior inflexibilidade na gestão dos recursos 
públicos viria a desaconselhar qualquer postura favorável ao aumento dos gastos sociais. Em 
conseqüência, privilegiou-se uma agenda minimalista, em franco desacordo com a dinâmica 
democratizante, esta alargando a participação, diversificando as demandas e multiplicando os 
canais de vocalização à disposição dos diferentes segmentos da sociedade (Diniz, 1995). 

GOVERNABILIDADE E CRISE DO ESTADO 

A perspectiva aqui proposta, ao sugerir um diagnóstico da crise institucional centrado 
na questão do descompasso Estado/sociedade e na ineficácia do poder público na gestão 
dos problemas mais prementes - como a inflação, a corrupção, a deterioração social e a 
criminalidade - tem implicações para a caracterização da crise de governabilidade, outro 
tema candente do debate nacional. Tanto na mídia, como no meio acadêmico, esta crise 
tem sido recorrentemente atribuída a fatores externos ao próprio Estado. 

As análises mais correntes apontam a ingovernabilidade do País como um dos 
grandes desafios da atualidade brasileira, oferecendo explicações que enfatizam os efeitos 



negativos decorrentes da democratização crescente da ordem social e política. Excesso de 
pressões produzidas pelo aumento desordenado da participação, explosão de demandas, 
interferência excessiva do Congresso, expansão exagerada do quadro partidário, saturação 
da agenda, defasagem entre as capacidades de resposta do governo e de pressão da 
sociedade seriam os aspectos mais destacados pelos vários enfoques. A discussão que se 
travou nos últimos dez anos - a propósito da elaboração da Constituição de 1988, do 
plebiscito para a população escolher entre o presidencialismo e o parlamentarismo, e, mais 
recentemente, no decorrer das sucessivas polêmicas sobre a revisão constitucional - esteve 
marcada pela ênfase na imagem do governo acossado pela proliferação de pressões. A 
liberação das demandas reprimidas pelos vinte anos de regime autoritário, a exacerbação 
das expectativas e a radicalização das posições pelo aumento da competição política seriam 
interpretados como fatores de agravamento das condições de ingovernabilidade do sistema 
político, contribuindo para a paralisia decisoria do governo e sua crescente perda de 
credibilidade (Lamounier, 1991, 1992; Martins, 1994). 

A sugestão de estratégias restritivas para o enfrentamento desse tipo de dificuldades 
tornou-se progressivamente dominante. Refrear a sociedade, postergar direitos, combater 
o desequilíbrio fiscal decorrente da universalização da cobertura previdenciária, disciplinar 
o sistema parlamentar-partidario pela adoção de reformas como o voto distrital e a redução 
do número de partidos seriam algumas das soluções preconizadas. Um dos principais alvos 
seria o poder Legislativo. Segundo o enfoque dominante, a fragmentação partidária e o 
excesso de poder conferido pela nova Constituição ao Congresso seriam percebidos sob a 
ótica da cristalização de uma lógica de veto, responsável pelo enfraquecimento da capaci
dade de ação do Estado. Desta forma, subjacente ao debate, estaria a tensão entre a eficácia 
na consecução das políticas governamentais e os requisitos da democracia. Tal como num 
jogo de soma zero, essas metas têm sido tratadas como incompatíveis, constituindo-se o 
fortalecimento da democracia num fator de erosão da capacidade de governar, produzindo 
no limite um Estado capturado por interesses contraditórios. 

O argumento relativo à crise de governabilidade como decorrência dos excessos 
da democracia participativa ganhou novo alento em função das dificuldades de execu
ção dos programas de estabilização econômica. O diagnóstico do fracasso dos suces
sivos planos apontaria para a orientação populista dos governantes e a interferência de 
prioridades eleitorais como causas fundamentais do insucesso das políticas de estabi
lização, já que o cálculo eleitoral comprometeria a coerência dos planos e a firmeza 
na administração de medidas impopulares (Diniz, 1991, 1993). Em consonância com 
esse tipo de interpretação, a maioria das análises sobre as condições favoráveis ao êxito 
das políticas de ajuste, no Brasil e na América Latina, enfatizaria a necessidade de um 
Estado forte e autônomo, dotado de amplas prerrogativas de ação para sobrepor-se à pressão 
dos interesses organizados e vencer as múltiplas resistências à implementação de suas 
decisões (Kaufman, 1989; Haggard & Kaufman, 1993). Alguns autores chegariam ao ponto 
de estabelecer uma associação entre democracia e insucesso das estratégias de estabilização 
em decorrência da suposta imobilidade dos governos diante dos conflitos e do poder de 
veto de poderosos interesses contrariados. Assim, quanto mais forte o regime, mais alta 
seria a probabilidade de êxito (Skidmore, 1977; Kaufman, 1985). 

Essa linha de reflexão inspiraria estratégias de reforço da capacidade decisoria 
do Executivo como forma de evitar o bloqueio das forças sociais e/ou políticas. No Brasil, 



consolidou-se o estilo tecnocrático de gestão pública, prescrevendo-se o enclausuramento 
burocrático das decisões e o insulamento dos núcleos técnicos na cúpula governamental 
como garantia de preservação da racionalidade das políticas formuladas. Assim, equipes 
de especialistas, confinadas no interior da alta burocracia, tomam e executam as decisões 
que definem os rumos e as diretrizes da política nacional. Esse estilo não favorece as 
práticas de consulta e de negociação que, em outros países, deram respaldo às políticas de 
ajuste dos anos 80, viabilizando a articulação de pactos de alto teor de abrangência. Ao 
contrário, a opção das elites estatais brasileiras privilegiou vias coercitivas de implemen
tação, o que se traduziu pela preferência por instrumentos legais capazes de viabilizar a 
precedência e supremacia do Executivo diante do poder Legislativo e da sociedade. 
Aprofundou-se, assim, a tendência prevalecente, sob o regime militar (1964-1985), ao 
governo por Decretos-leis, substituídos, a partir da promulgação da Constituição de 1988, 
pela figura das Medidas Provisórias (MPs), vastamente utilizadas pelo governo na execu
ção de um amplo espectro de políticas públicas, abarcando não só as políticas macroeco
nômicas, como políticas setoriais de alcance menos geral (Diniz, 1995). Desta forma, as 
críticas ao excesso de interferência do Legislativo como fator de ingovernabilidade carecem 
de sustentação empírica (Figueiredo & Limongi, 1994,1995). O que tem se verificado não 
é a paralisia decisória resultante de explosão de demandas, mas o contraste entre a 
hiperatividade decisória do governo e sua falência executiva (Diniz, 1995). Tal desequilí
brio tem por base a hipertrofia da capacidade legislativa concentrada na alta burocracia 
governamental, cuja produção legal, entre agosto de 1994 e julho de 1995, foi cerca de seis 
vezes superior à produção média do Congresso, nesse mesmo período (Monteiro, 1995). 

Ao contrário, portanto, da visão mais corrente, o argumento aqui proposto sustenta 
que a crise do poder público não pode ser explicada sem levar em consideração as 
especificidades do processo de constituição do Estado brasileiro e as tensões internas do 
modelo historicamente consolidado, que, no decorrer do tempo, provocaram sua erosão. 
Assim, o foco deve ser deslocado para aspectos intrínsecos ao funcionamento da máquina 
estatal, examinando as condições que levaram à deterioração da capacidade de ação do 
Estado, comprometendo sua eficácia na administração da crise. 

Segundo esse enfoque, a Reforma do Estado deve ser analisada em conexão com a 
problemática da consolidação democrática e não em contraposição às injunções da demo
cracia. Para tanto, cumpre evitar as ciladas derivadas de duas das principais dicotomias que 
turvam as análises mais correntes. De um lado, a polaridade Estado/mercado, que contrapõe 
uma visão maximalista, ainda presa à matriz estatista, a uma concepção minimalista, 
responsável pela idealização do mercado. De outro, a dicotomía entre racionalidade 
governativa e imperativos democráticos, aquela informada por uma lógica concentracio¬ 
nista e discricionária, em contraste com a dinâmica descentralizadora, plural e competitiva 
do jogo democrático. 

Tais considerações levam-me a sustentar a necessidade de uma reformulação radical 
das concepções dominantes sobre governabilidade. Impõe-se a ruptura com as visões 
reducionistas, unidimensionais e tecnocráticas, cujas implicações consistem na redução das 
explicações a uma causa única, em geral identificada com fatores exógenos, deslocando o 
foco do Estado para a sociedade ou para a arena da representação política. De forma similar, 
sugiro a necessidade de formular um novo paradigma para pensar a Reforma do Estado e 



oferecer um diagnóstico alternativo. Finalmente, é preciso redefinir o conceito de autono
mia do Estado, enquanto concentração decisória e insulamento burocrático, bem como o 
modelo de gestão pública tributário desse tipo de perspectiva. 

REFORMA DO ESTADO: DELINEANDO UM NOVO PARADIGMA 

Retomando a argumentação até aqui desenvolvida, a crise do Estado extrapola as 
questões ligadas ao poder decisório concentrado nas agências governamentais, envolvendo 
ainda e, sobretudo, a capacidade de fazer valer as decisões tomadas e implementar as 
políticas formuladas. Tal como foi ressaltado, ingovernabilidade no Brasil não pode ser 
interpretada em termos de incapacidade ou paralisia decisórias. Ao contrário, à luz dos 
fatos, a crise do poder público manifesta-se pelo agudo contraste entre hiperatividade 
decisória e falência operacional. 

O 'gargalo' das políticas de ajuste reside principalmente no processo de implemen
tação. Tal deficiência, por sua vez, acha-se ligada a três fatores basicamente. Em primeiro lugar, 
o Estado carece de instrumentos e condições operacionais satisfatórios. Em segundo lugar, as 
estratégias de implementação formuladas pelas elites governamentais revelaram-se inade
quadas do ponto de vista da capacidade de mobilizar apoios externos. O privilegiamento 
de estratégias coercitivas levou a que se desconsiderasse a criação de arenas de negociação 
e de redes articulando os principais interesses envolvidos, inviabilizando, desta forma, 
táticas voltadas para a busca do consentimento ativo da população. A experiência das 
Câmaras Setoriais representa evidentemente um corte em relação a esse tipo de orientação. 
Criadas em 1991, as Câmaras objetivaram viabilizar políticas setoriais concertadas, ba
seando seu funcionamento em processos de negociações tripartites, envolvendo governo, 
lideranças empresariais e sindicais. De eficácia variável, tiveram bastante êxito no caso do 
setor automotivo, em que os acordos viabilizaram um ajuste criativo em razão da abertura 
comercial, possibilitando o reerguimento e a melhoria do desempenho do complexo 
automotivo como um todo. Entretanto, foi um esforço localizado, que despertou fortes 
resistências no interior da própria equipe econômica governamental. O que se observou, 
efetivamente, foi o descompasso entre a ênfase nas diretrizes liberais no comando da 
economia, por um lado, e o alto grau de centralização e fechamento do processo decisório, 
por outro (Diniz, 1994). Por último, os fracassos sucessivos provocados pelos bloqueios 
na implementação, gerando a perda da credibilidade do governo, contribuíram para 
deslanchar a resistência passiva ao poder estatal. Fecha-se, assim, o círculo vicioso 
responsável pela baixa eficácia do Estado brasileiro. Este encontra-se diante de uma 
situação paradoxal: decide, legisla e regula em proporções consideráveis, revelando-se, 
porém, impotente na consecução de suas metas. A resistência passiva generalizada e 
fragmentária, o desrespeito sistemático dos comandos e regulações estatais podem ter um 
efeito de bloqueio das decisões governamentais tão efetivo quanto o poder de veto de 
poderosas coalizões distributivas. Por essa razão, este fator deve ser levado em conta. 

A inoperância acima referida adquiriu particular visibilidade através do insucesso 
dos oito programas de estabilização, executados pelos dois primeiros governos da Nova 
República (1985-1992). Provocando grande desgaste de recursos financeiros e políticos, 



alargando o leque dos problemas não resolvidos, a incapacidade de (Ater resultados 
satisfatórios acentuou a percepção da intratabilidade das questões mais prementes enfren
tadas pelo País, tais como a inflação, a miséria e a violência, expressando-se através do 
desencanto e do sentimento de impotência política. As conseqüências refletiram-se no 
processo eleitoral, manifestando-se pela volatilidade dos votos e a alta taxa de alienação 
eleitoral (Diniz, 1989; Santos, 1992), nas eleições nacionais e estaduais, ao longo dos dez 
últimos anos. A eleição de Fernando Collor para a Presidência da República, em 1989, 
representou o auge dessa dinâmica de frustração de expectativas, perda de credibilidade e 
deterioração institucional. 

Levando em conta tais considerações, cabe ressaltar a relevância da dimensão política 
para a eficácia da ação estatal. Esta não depende apenas da capacidade de tomar decisões, 
mas das estratégias políticas de implementação. De acordo com o enfoque de teor pluridi¬ 
mensional aqui proposto, o êxito das políticas governamentais requer, além dos instrumen
tos institucionais e dos recursos financeiros controlados pelo Estado, a mobilização dos 
meios políticos de execução. A garantia da viabilidade política, por sua vez, envolve a 
capacidade de articular alianças e coalizões que dêem sustentabilidade às políticas gover
namentais, qualquer que seja o regime político em vigor (Grindle & Thomas, 1991; Silva, 
1993). Evitar a ação errática, garantindo continuidade e coerência no tempo, são aspectos 
essenciais à consolidação das políticas a médio e longo prazos. 

Essa linha de reflexão impõe a necessidade de se definirem novas formas de gestão, 
através da criação de mecanismos e instrumentos que viabilizem a cooperação, a negocia
ção, bem como a busca de acordos e parcerias. Trata-se de uma mudança de ótica, capaz 
de estimular estratégias que ampliem as condições de eficácia governamental. Esta não 
deve, como tem ocorrido, ser entendida exclusiva ou principalmente em termos de 
centralização, expansão e alta discricionariedade do poder estatal. O que se requer não é 
um Estado forte, no antigo sentido do termo, qual seja, Estado com plenos poderes, 
insulado, dotado de forças para tutelar a sociedade e infenso aos mecanismos de controle 
externo. Os efeitos internos das transformações desencadeadas pelo processo de globali
zação, ao lado do esgotamento do antigo modelo econômico, tomaram historicamente 
anacrônico o padrão de Estado onipotente e centralizador. As novas condições pressupõem 
um Estado dotado de maior flexibilidade, capaz de descentralizar funções, transferir 
responsabilidades e alargar, ao invés de restringir, o universo dos atores participantes, 
mantendo, ao mesmo tempo, instrumentos de supervisão e controle. Ao contrário de uma 
tática excludente, implícita no recurso ao insulamento burocrático, impõe-se a busca do 
consentimento ativo pelo incentivo às formas associativas e redes de solidariedade. 

Sob esse aspecto, a estratégia do insulamento é irrealista, já que a meta almejada, 
qual seja, implementar escolhas públicas imunes às pressões dos interesses particulares, 
não é factível (Cohen & Rogers, 1992). Tudo o que se consegue é eliminar alguns interesses 
em benefício de outros, em geral, os que detêm maior poder de barganha. Por outro lado, 
uma incorporação não predatória não se produz espontaneamente. É preciso produzir um 
meio associativo favorável ao desempenho governamental eficiente por meio de uma 
estratégia deliberada de ação, voltada para encorajar a governança econômica e social onde 
for apropriado e eficaz (Cohen & Rogers, 1992:426). Em outros termos, superar a 
dicotomia Estado/mercado implica novo estilo de gestão pública e novo padrão de articu¬ 



lação Estado/sociedade, reformulando as práticas mais convencionais de administração 
pública. Através da criação de oportunidades e incentivos induzidos por novos arranjos 
institucionais é possível afetar a formação e o modo de atuação dos grupos no sentido 
almejado. Esse resultado, vale insistir, não pode ser alcançado aleatoriamente. Aqui 
também se revela a obsolescência dos antigos desenhos institucionais e a atualidade de um 
paradigma que combine as noções de governabilidade e "governança" para repensar a 
Reforma do Estado (Diniz, 1995). 

A noção de fortalecimento da eficácia do Estado, em termos do aprimoramento da 
sua capacidade de ação, é, portanto, um imperativo da Reforma do Estado. Torna-se cada 
vez mais presente na agenda pública a proposta que preconiza a transformação do Estado, 
de forma a torná-lo capaz de implementar com êxito suas políticas e de fazer valer suas 
decisões. As reformas até o momento empreendidas revelaram-se inócuas e mesmo 
prejudiciais, fragilizando as estruturas estatais, ao invés de fortalecê-las. Assim, o bloqueio 
das ações estatais não pode ser associado ao excesso de demandas ou à ação não 
cooperativa do Congresso, decorrendo basicamente da erosão do Estado, processo que 
corroeu seus recursos administrativos e comprometeu sua capacidade de governo. O auge 
desse processo de desgaste ocorreu durante o Governo Collor, quando, sob a inspiração de 
uma concepção minimalista, a Reforma do Estado foi definida em termos de enxugamento 
da máquina burocrática, traduzindo-se por cortes de pessoal e eliminação indiscriminada 
de agências. O resultado foi o desmantelamento do aparelho governamental, agravando-se 
a situação de falência do setor público. Reverter a desarticulação do poder estatal é, pois, 
um dos objetivos a serem alcançados. 

O 'gargalo' na condução das políticas estatais revela-se também no fraco desempe
nho do governo quanto à consecução das metas coletivas. Estas acham-se comprometidas 
pela baixa capacidade de coordenação do Estado, o que dificulta a compatibilização dos 
fins definidos socialmente. Coordenação significa submeter a lógica dos interesses em jogo 
a um sistema integrado capaz de ajustar as diferentes visões. Longe de eliminar o conflito, 
cabe administrá-lo de forma eficiente, isto é, de forma compatível com a racionalidade 
governativa, que é, por sua vez, definida em função de um projeto coletivo. 

Pensar a Reforma do Estado em conexão com o objetivo da consolidação democrática 
requer que a ação do Estado esteja afinada com um projeto global. Sob uma concepção 
estreita, predomina a tendência a entender eficiência estatal como decorrência direta do 
grau de clareza e precisão através do qual se definem as metas a serem alcançadas. Por 
outro lado, democracia envolve justamente a problematização do processo de constituição 
dos fins, necessariamente múltiplos e mesmo antagônicos, sobretudo numa sociedade 
complexa e diferenciada como a brasileira (Reis, 1993, 1994, 1995). Agregar e compati
bilizar tais fins requer procedimentos contínuos de negociação. Sob esse aspecto, a visão 
aqui proposta contrapõe-se à perspectiva estatista e à noção de autonomia do Estado 
enquanto capacidade de situar-se ácima das pressões, já que esta implicaria advogar a 
definição das metas pelas próprias elites estatais, dissociadas da esfera onde se manifestam 
os interesses, sobretudo aqueles mais dispersos e menos organizados, em franca desvanta
gem em relação aos demais. De forma similar, é preciso recuperar a ética do interesse 
público, crescentemente banida do ideário político por sua suposta afinidade com a noção 
de interesses nacionais, por sua vez, estigmatizada por incompatibilidade com a agenda da 



modernidade dominada pela idéia da globalização enquanto força integradora. Entretanto, 
a ação estatal não pode ser dissociada de uma noção de bem comum e da garantia da 
preservação de algum grau de responsabilidade pública na tomada de decisões. Esse 
argumento encontra respaldo numa linha teórica que ressalta os aspectos igualitários 
envolvidos na noção de democracia associativa, a qual, por sua vez, situa as diferentes 
concepções de bem comum como um importante referencial do processo decisório numa 
ordem democrática. Nas palavras de Cohen & Rogers, 

A idéia central da democracia associativa é neutralizar as facções através de uma política 
deliberada de associação enquanto consegue-se como contrapartida de tais grupos a contri
buição para a governança igualitária democrática. Isto não procura abolir a governança 
afirmativa, nem isolar o Estado da sociedade, nem meramente abrir um bazar de negociações 
entre um maior número de grupos igualmente subsidiados. Em lugar disto, propõe-se agir 
diretamente num environment associativo da ação pública, de modo a fazer associações 
menos facciosas e mais apoiadas num ordenamento de normas igualitário-democráticas 
(Cohen & Rogers, 1992:425. Tradução livre) 

Por outro lado, para não ser uma expressão vazia ou puramente retórica, interesse 
público deve refletir a operação eficiente das instâncias de agregação, onde se dá a 
compatibilização do leque diversificado e contraditório das demandas sociais. Em 
outros termos, traduz-se num projeto coletivo que representa a capacidade do sistema 
político em geral e das elites governantes em particular de conviverem com o 
dissenso e o conflito não através do esforço de anulá-los, mas da disposição para a 
negociação e o compromisso. 

A ineficiência estatal em termos da primazia das metas coletivas torna-se particular
mente perversa numa sociedade como a brasileira, marcada por graus substancialmente 
elevados de desigualdade social e caracterizada pelo contraste entre um sistema social 
híbrido e multifacetado e amplos vazios institucionais, configurando-se graus extremos de 
destituição política, ao lado da privação social. As duas modalidades de destituição 
reforçam-se mutuamente, inviabilizando o pleno exercício da cidadania. O sistema político 
brasileiro tem, sem dúvida, as características essenciais de uma poliarquia, entre as quais 
a garantia de eleições livres e periódicas, baseadas no sufrágio universal e em partidos 
competitivos, representando diferentes correntes inclusive com um espaço demarcado para 
as forças oposicionistas, além de ampla liberdade de associação e de expressão. Em 
contrapartida, temos uma democracia deficitária em termos da garantia de igualdade de 
condições para o exercício de uma cidadania plena. Em outros termos, a esfera poliárquica 
se sobrepõe a grandes espaços institucionalmente vazios, onde o que prevalece é a ausência 
de direitos e a falta de acessibilidade à ordem legal. O direito de acesso aos bens públicos 
e serviços essenciais, às instâncias políticas e à Justiça, o direito de apelar contra arbitra
riedades e de exigir providências diante da omissão dos poderes públicos estão distribuídos 
de forma extremamente desigual (Santos, 1992). Eis porque alguns autores consideram que 
temos uma democracia peculiar, em que o Estado revela-se incapaz de fazer valer seus 
ordenamentos legais sobre todo o território nacional e através das várias categorias da 
estratificação social (O'Donnell, 1991, 1993). 



Há, portanto, uma rarefação do poder público, uma inércia na prestação de serviços 
básicos e uma ausência de canais para a expressão de direitos elementares, deixando 
camadas expressivas da população à margem da área de atuação das instituições encarre
gadas de resolver seus problemas primários de saneamento, saúde, segurança, transporte e 
educação. A lacuna deixada pela omissão do Estado no atendimento de necessidades 
fundamentais, bem como pela inexistência de políticas sociais efetivas abre o espaço para 
a proliferação de práticas predatórias e a disseminação da insegurança generalizada. As 
áreas social e territorialmente periféricas criam sistemas paralelos de poder que tendem a 
alcançar níveis extremos de violência e arbitrariedade. O fenômeno manifesta-se pelas altas 
taxas de criminalidade, pela corrupção e ineficiência da polícia, pela impunidade do tráfico, 
pela justiça privada, enfim, pela subversão cotidiana das normas e preceitos legais, 
instaurando-se uma situação de hobbesianismo social (Santos, 1992). 

CONCLUSÃO 

Reverter esse quadro requer mais do que a ampla liberdade de ação para tecnocracias 
iluminadas, enclausuradas na burocracia. Tal mudança impõe o fortalecimento dos nexos 
com a sociedade e a política. Como foi salientado no decorrer deste trabalho, as crises de 
governabilidade e do Estado são indissociáveis e devem ser focalizadas em suas múltiplas 
dimensões. Aspectos conjunturais ligados aos efeitos econômicos e políticos da crise 
internacional associam-se à dinâmica interna de corrosão da ordem estatista sob a qual se 
deu a construção do capitalismo industrial no País, gerando um quadro complexo e 
multifacetado, o que torna inapropriada a busca de explicações unicasuais e reducionistas. 

As estratégias de enfrentamento de crises desta natureza, como foi ressaltado, não 
podem perder de vista a meta da consolidação democrática. Sob esse aspecto, é imprescin
dível compatibilizar eficiência do Estado e aprimoramento da democracia, reduzindo o 
duplo divórcio Executivo/Legislativo e Estado/sociedade. A complexidade dos problemas 
envolvidos requer o refinamento da análise, enfatizando-se a dimensão política, ao lado da 
dimensão técnica no que se refere à caracterização da Reforma do Estado. 

Desta forma, a noção de eficácia do Estado implica não apenas questões ligadas à 
competência e eficiência da máquina estatal, mas também aspectos ligados à sustentabili¬ 
dade política das decisões e à legitimidade dos fins que se pretende alcançar através da ação 
governamental. Aumentar os graus de governabilidade de uma ordem democrática exige 
não apenas um melhor desempenho da máquina burocrática, elevando seu nível técnico, 
mas o reforço da responsabilidade do Estado diante das metas coletivas e das demandas 
sociais dos diferentes segmentos da população. O problema da governabilidade deve ser 
examinado, cabe insistir, em seu teor pluridimensional, envolvendo os instrumentos 
institucionais, os recursos financeiros e os meios políticos de execução. Por sua vez, a 
Reforma do Estado, crucial para a construção de uma nova ordem, implica maximizar as 
condições de governance do sistema estatal, através da expansão das capacidades de 
comando, de coordenação e de implementação do Estado, ao lado do aperfeiçoamento dos 
meios de intervenção na ordem associativa. Em última instância, tais objetivos requerem 



uma estratégia política para conduzir acordos e alianças, articulando arenas de negociação 
às instituições estatais. 

Em síntese, a sugestão de um novo paradigma para pensar a Reforma do Estado 
impõe a ruptura com os enfoques tecnocrático e neoliberal. O primeiro, ao privilegiar 
o insulamento das elites estatais, a primazia do conhecimento técnico e o alijamento 
da política, conduz a uma visão irrealista porque calcada na despolitização artificial 
dos processos de formulação e execução de políticas. O segundo, influenciado pela 
ótica minimalista, enfatiza unilateralmente a redução do Estado, subestimando o papel 
do reforço e revitalização do aparelho estatal para o êxito de suas políticas, bem como 
a relevância da intervenção governamental para que o mercado funcione de forma 
eficiente, em consonância com um projeto coletivo. Finalmente, a proposta desse novo 
paradigma implica não só a redefinição do conceito dominante de autonomia estatal -
entendido exclusivamente em termos de concentração do poder decisório na cúpula 
burocrática visando ao aumento de sua capacidade de sobrepor-se às pressões e 
resistências - como também do modelo de gestão pública associado àquele conceito. 
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