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AS CONCEPÇÕES DE (DES)CENTRALIZAÇÃO NAS PROPOSTAS DE REFORMAS E 
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RESUMO 
 
Este trabalho objetiva compreender as concepções de 
(des)centralização como um dos componentes das propostas 
de reformas e contrarreformas dos Estados nacionais, em um 
contexto marcado pelo regime de “acumulação flexível”, 
financeirização, neoliberalismo e mundialização das 
economias, que exigiu mudanças na organização e nas 
funções do Estado, como estratégia para enfrentar a crise 
estrutural do capital pós-1970.  
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ABSTRACT 
 
This study aims to understand the concepts of (de) 
centralization as a component of the proposed reforms and 
contrarreformas of national States, in a context marked by the 
regime of "flexible accumulation" financialization, neoliberalism 
and globalization of economies, which required changes in the 
organization and functions of the State, as a strategy to address 
the structural crisis of the post-1970 capital. 
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I – INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho objetiva compreender as concepções de (des)centralização como um 

dos componentes das propostas de reformas e contrarreformas dos Estados nacionais, em 

um contexto marcado pelo regime de “acumulação flexível”, financeirização, neoliberalismo 

e mundialização das economias, que exigiu mudanças na organização e nas funções do 

Estado, como estratégia para enfrentar a crise estrutural do capital pós-1970.  

As crises são constitutivas do sistema capitalista e expressam o caráter contraditório 

deste modo de produção: uma produção coletiva com uma apropriação privada. Em um 

primeiro momento, Netto e Braz (2006) apontam que elas estavam localizadas; a partir de 

1847, tais crises ganharam proporções mundiais, sendo a mais grave a que eclodiu em 

1873. No começo do século XX, surgiu a Grande Depressão de 1929 que produziu efeitos 

catastróficos. Somente a partir do segundo pós-guerra foram colocadas em prática políticas 

macroeconômicas e criadas instituições (inter)nacionais que buscam diminuir o impacto das 

crises. Porém, apesar “dessas providências, que sinalizam o redimensionamento do papel 

do Estado em face da dinâmica econômica, o desenvolvimento do capitalismo, ao longo de 

toda a segunda metade do século XX e na entrada do século XXI, continuou alternando 

prosperidade e depressão” (NETTO e BRAZ, 2006, p.156-157). 

Nos anos 1970, a crise estrutural do capital levou grupos e classes sociais a 

realizarem debates políticos e ideológicos a respeito do papel do Estado.  Independente do 

conteúdo ideo-político das propostas de reformas ou das contrarreformas do Estado, se 

poderá observar neste trabalho que todas elas conceberam a (des)centralização como um 

dos componentes centrais, que ganhou concepções distintas e suas implicações foram e 

têm sido também as mais variadas (SILVA, 2014).  Por isso, há um consenso entre os 

analistas de que, após um longo período de centralização político-administrativa dos 

Estados, o mundo está diante de uma “nova” idade da descentralização (ver FIORI, 1995).  

No cenário mundial, os representantes dos governos neoliberais e dos organismos 

formuladores e implementadores de políticas de ajuste impostas aos países devedores têm 

sido os principais propagadores da ideia de que “descentralizar é preciso”. A crise do capital 

e as dificuldades que as nações têm de se integrar à economia cada vez mais 

internacionalizada levam esses legítimos representantes da burguesia a defenderem 

“reformas” ou contrarreformas que caminhem nessa direção. Nos discursos desses sujeitos 

a (des)centralização, como sinônimo de desconcentração, delegação, privatização etc., 

reaparece como sendo um dos componentes do chamado “gerencialismo puro” e do 

“consumerismo”. Embora esses “modelos” de gestão pública estejam associados a uma 
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concepção de administração que visa a um reformismo ou a uma contrarreforma dos 

Estados, concorda-se com Iasi (2002) que: 

 

Nenhuma concepção administrativa tem este poder. Esta aproximação desloca o 
problema para o terreno das ideias e da vontade política, abrindo o perigoso 
caminho para, uma vez feito o diagnóstico, acreditar que as pessoas certas com as 
concepções corretas seriam capazes de dotar o Estado de uma eficiência no sentido 
de gerir políticas sociais adequadas (p. 59). 

 

Sendo assim, se parte aqui da ideia de que uma análise como essa deve levar em 

consideração a base material sobre a qual ocorre o confronto entre os distintos projetos de 

administração pública. Neste sentido, este trabalho, mesmo que não aprofunde, procura não 

desconsiderar as resistências e as propostas de gestão/administração pública por parte das 

classes subalternas, principalmente as suas concepções sobre a descentralização como um 

meio de ampliar a democratização, a universalização e o aprofundamento dos direitos 

sociais. 

 

II – DESENVOLVIMENTO 

 

No cenário internacional, a crise de caráter estrutural que eclodiu nos anos 1970 

colocou em questão as funções que os Estados nacionais tinham até esse momento. Em 

vários países, os setores progressistas e conservadores demandavam uma “reforma” do 

Estado centralizador, que adotasse como um dos seus elementos centrais a 

(des)centralização. Embora as diversas concepções teóricas e político-ideológicas 

imprimissem sentidos diferenciados e/ou contraditórios aos projetos de “reforma”, a ideia de 

uma organização político-administrativa descentralizada (seja qual fosse acepção do termo) 

tinha estreita relação com o “diagnóstico” que os reformadores (representantes das classes) 

faziam da crise econômica mundial (SILVA, 2014).   

As crises capitalistas manifestam-se pela queda da taxa de lucro, ao mesmo tempo 

em que revelam a superprodução de mercadorias. Definidas como interrupções periódicas 

do processo de reprodução ampliada ocasionadas pela dificuldade de se obter o lucro médio 

almejado com a venda das mercadorias, essas crises determinam uma queda nos 

investimentos, no nível do emprego e no consumo (MANDEL, 1982). 

Segundo Mandel (1982), as “ondas longas de caráter de estagnação” correspondem 

a uma fase necessária do padrão normal da produção capitalista, que passa 

sucessivamente por ascensões: pelas chamadas “ondas longas de expansão” (e vice-

versa). Esses movimentos ascendente e descendente do processo de acumulação 
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expressam uma unidade dialética, que produzem elementos que dão origem a sua própria 

negação (a inversão da “onda longa”).  

Neste sentido, Mandel (1982) confirma que a segunda fase da “longa onda” iniciada 

no período da Segunda Guerra Mundial inclui a crise que eclodiu no início nos anos 1970 e 

que já manifestava seus sinais no final da década 1960. Em “A crise do capital: os fatos e 

sua interpretação marxista”, o autor afirma que essa foi a primeira recessão generalizada do 

pós-guerra. Criticando as interpretações sobre a crise como produto do acaso ou acidente 

de percurso, esclarece que essa recessão resultou de todas as contradições fundamentais 

do modo de produção capitalista. Por ser uma crise que se manifesta pela superprodução 

de mercadorias, evidenciou-se um desequilíbrio entre a oferta e a procura, o que originou o 

“movimento cumulativo da crise”: redução do emprego, das rendas, dos investimentos, da 

produção, das encomendas etc. Assim, assistiu-se uma agressão clássica do grande capital 

à classe assalariada.  

A classe operária manteve-se numa posição defensiva perante a crise do movimento 

sindical e das diferentes estratégias da burguesia para combater o poder da organização 

dos trabalhadores. Assim, o capital encontrou menos obstáculos para superar tais 

contradições, seu esforço caminhou na direção de reestruturar a produção e o mercado 

mundial sob a hegemonia do capital financeiro, como também de forjar “novas” formas de 

organização social e político-institucionais, que favorecessem também o movimento de 

aceleração da acumulação. Como esclarece Harvey (2011), várias experiências no âmbito 

da organização econômica, social e política começaram a tomar forma nessa conjuntura; e 

se revelaram pelas primeiras investidas da passagem para o padrão de “acumulação 

flexível” associado a um sistema de regulamentação sócio-político bem diferenciado.  

Esse novo padrão de acumulação tem como elemento central o capital financeiro 

com poder coordenador e de comando da valorização. Embora alcance sua hegemonia 

nesse estágio da econômica mundial, o capital-dinheiro continuou a depender da riqueza 

criada por meio do investimento do capital produtivo; portanto, é mister articular o processo 

de financeirização à esfera da produção, pois não são duas estruturas separadas. Possuem 

uma interdependência exatamente por serem elementos que constituem uma unidade do 

diverso. Como elucida o economista Husson “é crucial ligar o processo de financeirização  à 

sua base material e evitar fazer como se a economia se tornasse de certo modo virtual” 

(1999, p. 101). 

Nessa mesma direção, Chesnais (1995) aponta que a “mundialização do capital” – 

conceito sistematizado para explicar o atual processo de internacionalização da economia, 

no qual o capital-dinheiro tem exercido um peso sobre a acumulação e a situação da 

economia mundial – exige a reapropriação de ferramentas analíticas que permitam 
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apreender o capital como unidade diferenciada e hierarquizada, mas sempre a partir do 

capital produtivo.  

No que diz respeito aos principais Estados capitalistas, a mundialização diminuiu as 

bases tributárias (tributos diretos e indiretos) em função do aumento do desemprego e a 

redução do consumo; ao mesmo tempo, acentuou a tendência de aliviar a carga tributária 

sobre o capital e os rendimentos de aplicações financeiras. Mészáros (2010) aponta, neste 

sentido, que a crise atual do capital é estrutural e não está confinada a esfera 

socioeconômica; seus principais aspectos são: o caráter universal, que revela não atingir 

apenas uma esfera particular (financeira, comercial, produtiva etc.); o alcance global, que 

demonstra não se limitar a um conjunto específico de países; a escala de tempo, que é 

extensa e contínua; e o modo de se desdobrar, que é rastejante. Em outras palavras, trata-

se de uma crise sistêmica que afeta a totalidade de um complexo social, suas unidades 

constitutivas e articuladas.  

Essa crise econômica mundial, que, como mencionado, fez emergir um novo padrão 

de acumulação sob a hegemonia do capital financeiro, exigiu outra forma de organização e 

atuação do Estado burguês, com clara orientação neoliberal. Seguindo esta orientação, 

Margaret Thatcher no Reino Unido (1979-1990) e Ronald Reagan nos Estados Unidos 

(1981-1988) aumentaram também os tributos e adotaram um conjunto de outras medidas, 

como a liberalização do comércio, a desregulamentação e privatização, que faziam parte da 

proposta neoliberal do Estado mínimo, que incluía a “reforma” da previdência, tributária e da 

administração pública. Assim, se as mudanças tecnológicas tornaram possível a 

constituição de uma divisão internacional do trabalho mais flexível e organizada em redes, 

coube ao ideário neoliberal desobstruir os empecilhos à mundialização: “levantar todos os 

obstáculos que a circulação dos fluxos de mercadorias e de dinheiro possa encontrar” 

(HUSSON, 1999, p. 95).  

Dentre os constrangimentos à expansão e à acumulação do capital, os defensores 

das “reformas” mencionavam o tamanho das máquinas estatais burocráticas e 

centralizadas, o gasto gerado para sua “performance” e os seus supostos efeitos negativos 

na economia. Como uma das medidas, indicavam a redução do Estado por meio da 

privatização e da (des)centralização de suas instâncias político-administrativas. Portanto, é 

imprescindível considerar a crise do capital, o regime de “acumulação flexível”, a 

financeirização, o “enfraquecimento” ou a redução dos Estados-nação, o neoliberalismo e o 

discurso em defesa das “reformas”, como fatores que se articulam com a (des)centralização 

nos últimos anos (SILVA, 2014).   

A (des)centralização apresenta-se como um termo que possui vários significados. 

Nos discursos e nas políticas defendidas pelos setores dominantes, ela reaparece como um 
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tema comum sobre a “reforma” do Estado. Especificamente, como uma das propostas que 

confrontaria o formato da administração pública hegemônico, o chamado “modelo” 

“burocrático weberiano”, caracterizado pela hierarquização, centralização, forte rigidez e 

“separação” do público do privado etc. (SILVA, 2014). Segundo Souza Filho, as 

características da estrutura quanto do quadro administrativo, que fazem da burocracia uma 

administração pautada em critérios racional-legais, buscam “responder a determinadas 

tarefas que crescem quantitativamente e que se intensificaram qualitativamente, a partir do 

desenvolvimento da economia monetária capitalista” (2011, p. 63).  

De acordo com Souza Filho (2011), tanto a estrutura quanto o quadro administrativo 

burocrático manifestam-se formalmente, pois Weber atribui à burocracia uma racionalidade 

abstrata. Ao realizar uma análise crítica do conceito weberiano de burocracia, este autor 

sintetizou que: 

... a burocracia é a forma legítima de obter obediência de um grupo de pessoas e 
exercer o poder de classe para atingir objetivos voltados para expansão capitalista, 
através do emprego econômico de recursos materiais e conceituais e do esforço 
humano coletivo, assim como da adequação desses recursos aos fins visados, que 
se expressam, também, pela necessidade de atender determinadas demandas da 
classe dominada. Consideramos que dessa forma o conceito de burocracia fica 
completo em suas determinações essenciais (2011, p. 60). 

 
As críticas ao padrão “burocrático weberiano” e em contrapartida as propostas de 

reformas (des)centralizadoras originaram-se de diferentes setores das sociedades, que 

buscam por em práticas projetos societários antagônicos: os setores que marcam posições 

à esquerda no espectro político reivindicam a descentralização do poder como caminho para 

reduzir a burocratização, aumentar a autonomia dos governos subnacionais e aprofundar a 

participação das classes subalternas e o controle social no âmbito do Estado; os setores à 

direita no espectro político defendem a (des)centralização, mas como um dos recursos para 

reduzir o tamanho das máquinas burocráticas centrais a partir da transferência de 

responsabilidade aos governos subnacionais, ao mercado, às organizações não 

governamentais e/ou à sociedade (SILVA, 2014).  

Por esse motivo, Bennett (1990) alude que o termo descentralização disfarça um 

conjunto complexo e altamente diversificado de fenômenos. Trata-se, em sua opinião, de 

um conceito difícil de definição, mas dois aspectos têm sido considerados na literatura 

internacional: a descentralização entre os níveis de governo federal, estadual e municipal 

(intergovernamental); e a descentralização dos governos para o mercado e para a 

“sociedade civil”. 

Em se tratando das propostas neoliberais reformistas do Estado, há sempre uma 

concepção minimalista sobre a (des)centralização, pautada num racionalismo econômico. O 

governo de Margaret Thatcher foi precursor na implantação de uma reforma 
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(des)centralizadora nesses termos. O repasse de funções aos governos subnacionais sem a 

garantia de autonomia política e financeira; a desconcentração de atribuições da 

administração federal para agências governamentais; e a privatização de empresas 

públicas, foram ações consideradas como “descentralizadoras” (ABRUCIO, 1996a). Por 

meio delas, buscavam-se diminuir custos, aumentar a eficiência da gestão pública, mas 

dessa maneira também mantinham a centralização política e financeira, como também 

negligenciavam a democratização do Estado. Por isso, a utilização aqui da expressão 

“(des)centralização”. 

Bento (2003) indica que o processo de descentralização da administração federal 

para as chamadas agências governamentais foi central nas “reformas” do Reino Unido, 

Austrália, Nova Zelândia e dos Estados Unidos, cujo objetivo era delegar funções referentes 

à implementação de políticas públicas e à regulação de órgãos dotados de “autonomia” 

gerencial, organizacional e financeira (as chamadas agências), que prestam contas ao 

governo. A ideia era introduzir mecanismos de mercado para a alocação de verbas públicas. 

As agências constroem os seus projetos de prestação de serviços e sujeitam-se assim à 

competição com outros órgãos ou com a iniciativa privada pelos recursos concedidos 

segundo critérios de desempenho e eficiência. 

Com o objetivo de alcançar as metas do superávit primário, ou seja, de atingir gastos 

menores do que as receitas num dado período, e consequentemente aumentar o poder e o 

controle por parte do capital sobre os fundos públicos, os reformistas neoliberais 

introduziram mecanismos gerenciais na administração pública. Importado da iniciativa 

privada, o “gerencialismo puro” tem conduzido as “reformas” administrativas de muitos 

países. Embora as primeiras experienciais gerenciais tenham sido no governo de Margaret 

Thatcher, foi nos Estados Unidos, em oposição às propostas de cunho weberiano, que 

surgiram no século XIX os estudos e debates sobre a utilização de técnicas gerenciais no 

setor público; porém, não chegou a se converter em um padrão único de gestão norte-

americana.  

Para Abrucio (2006b), o êxito do “gerencialismo” no Reino Unido está ligado às 

condições políticas do país. O sistema de governo, o regime representativo, o alto grau de 

centralização político-administrativa no Gabinete e a liderança de Margaret Thatcher, 

forneceram as condições necessárias para o desenvolvimento desse padrão de gestão, cujo 

objetivo central era alcançar a eficiência. Em um primeiro momento, o autor sinaliza que o 

governo inglês adotou instrumentos de racionalização orçamentária, depois lançou mão em 

grande medida de instrumentos de avaliação de desempenho organizacional. 

Particularmente, utilizou três mecanismos que definem as responsabilidades das agências 

governamentais e dos funcionários públicos: delegou autoridade aos funcionários (com a 
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intenção de formar técnicos mais habilidosos e criativos), adotou uma administração por 

objetivos (que possibilitasse uma avaliação de desempenho fundamentada na comparação 

entre os resultados obtidos e os previamente determinados) e a descentralização 

administrativa (leia-se desconcentração), que forneceu maior “autonomia” às agências.  

Nos diferentes “modelos” do gerencialismo a (des)centralização remete a ideia de 

desconcentração, delegação e/ou  privatização. Silva (2014), ao recorrer aos estudos de 

Ferlie et. al (1999), mencionou que podem ser diferenciados quatro “modelos”, onde é 

possivel identificar um conjunto de técnicas e noções de gestão importadas do setor privado. 

São eles: i) o impulso para a eficiência; ii) downsizing e descentralização; iii) em busca da 

excelência; e iv) orientação para o serviço público. A política thatcherista é apontada como a 

mentora do “modelo” chamado de “impulso para a eficiência”, que tem como principais 

características: o aumento dos controles financeiros, administração hierarquizada, claro 

estabelecimento de objetivos e monitoramento de desempenho, papel mais importante para 

os prestadores de serviço não do setor público, desregulamentação do mercado de trabalho, 

aumento do ritmo de trabalho, estilo de trabalho do tipo “comando e controle”, redução do 

poder de auto-regulamentação dos profissionais para administradores, delegação a 

administração menos burocrática e mais empreendedora etc.  

Apesar de não ser tão abertamente dominante, como  o “impulso para a eficiência” 

nos anos 1980, o “modelo” denominado de “downsizing e descentralização” vem 

aumentando  a sua importancia para os gerencialistas. Dentre os seus principais elementos-

chave apontados por Ferlie et. al (1999), destacam-se: a ênfase na mentalidade voltada 

para o mercado, mudança de gestão hierárquica para gestão por contrato, formas mais 

rígidas de gestão por contrato, redução na folha de pagamento das organizações do setor 

público, redução de pessoal tanto nos escalões mais altos como na base das organizações, 

separação entre um pequeno núcleo estratégico e uma grande periferia operacional, 

estruturas administrativas mais horizontalizadas, aumento da descentralização da 

responsabilidade, surgimento de organizações separadas para compra e para prestação de 

serviços, forma de gestão do tipo “comando e controle”, e tentativa de mudança das formas 

padronizadas de serviços.  

A cultura organizacional, que considera valores, ritos e símbolos referentes ao modo 

como os trabalhadores se comportam no setor público, está associada ao “modelo” 

chamado de “em busca da excelência”; seus principais aspectos referem-se à ênfase no 

desenvolvimento organizacional e na aprendizagem, descentralização com o desempenho 

julgado com base nos resultados, formas carismáticas de liderança de cima para baixo, 

identificação de modelos carismáticos de papes do setor privado para o público, programas 

intensivos de treinamento corporativo, estratégias de comunicação, função de gestão de 
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recursos humanos mais firme e estratégica. A questão da qualidade derivada das práticas 

bem-sucedidas no setor privado está presente no chamado “orientação para o serviço 

público”. Este “modelo” é o menos desenvolvido e possui características, como o 

gerenciamento para a qualidade total, a atenção nos valores e as opiniões do usuário como 

forma de feedback, o desenvolvimento de trabalho comunitário e avaliação de demandas 

sociais (Cf. FERLIE et. al, 1999). 

Entretanto, o “gerencialismo puro”, em meados dos anos 1980, começou a sofrer 

críticas realizadas por especialistas da sociedade inglesa (principal locus dessa 

experiência). Esse movimento não significou o retorno à organização burocrática weberiana, 

até porque “nao poderíamos afirmar que o padrão do gerencialismo puro supera, no sentido 

restrito da palavra, a organização racional burocrática em suas formas mais marcantes” 

(IASI, 2012, p. 57). Também não é possivel compreendê-lo de forma fragmentada, mas as 

críticas feitas pelos estudiosos da área estavam atreladas à separação entre a política e a 

administração que a estrutura gerencial desencadeou. Segundo Abrucio (2006b), os 

gerencialistas não consideraram as particularidades do setor público. Diferente do que 

ocorre na iniciativa privada, a gestão pública, em tese, envolve valores como equidade e 

justiça. O “gerencialismo” busca eficiência, eficácia e a avaliação por desempenho, seus 

procedimentos impedem de mensurar a efetividade dos serviços públicos. Assim, uma das 

críticas resultou na introdução do conceito de qualidade, principalmente para avaliar os 

resultados das agências e dos programas governamentais. Para tanto, importou-se do 

toyotismo a abordagem da administração da qualidade total, que se preocupa com a 

satisfação dos consumidores/usuários. 

Neste sentido, Abrucio (2006b) esclarece que a Grã-Bretanha (e posteriormente 

outros países, como o Brasil), para satisfazer os consumidores, adotou e ampliou três 

medidas para tornar o setor público mais leve, ágil e competitivo: a descentralização 

administrativa ou desconcentração, entendendo que o serviço público quanto mais próximo 

do consumidor, melhor será fiscalizado; o desenvolvimento da competição entre as 

organizações do setor público, como forma de proporcionar a alternativa de escolha aos 

consumidores; e o estabelecimento de um “modelo” de relações contratuais, que fosse 

composto pela parceria entre o setor público, privado e voluntário, que adotasse a 

delegação de autoridade a funcionários, outros mecanismos de “quase mercado”, e 

contratos de qualidade entre prestadores de serviços públicos e consumidores. 

Dessa maneira, desenvolveu-se uma administração pública voltada para os 

consumidores; orientada para o mercado, esse formato de gestão incorpora elementos dos 

quatro “modelos” gerencialistas mencionados e tornou-se conhecido como “consumerista”. 

Seus principais elementos são:  
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... (1) administração orientada para o mercado; utilização de mecanismos de 
mercado – os para-mercados – como forma de alocação de recursos; (2) mudança 
da gestão hierárquica do tipo comando e controle para a gestão por contrato; 
flexibilização de procedimentos e avaliação por metas; (3) horizontalização 
(downsizing) na administração, com redução das instâncias e graus de hierarquia; 
(4) descentralização administrativa, vale dizer, desconcentração; (5) separação entre 
um núcleo formulador de estratégias e a parte operacional ou de implementação; (6) 
parcerias entre o setor estatal e o setor privado não lucrativo, mediante contratos de 
gestão; (7) opinião do usuário como forma de feedback, preocupação com a 
qualidade e a excelência do serviço (BENTO, 2003, p.91).  

 
De acordo com Bento (2003), embora seja possível constatar alguns agrupamentos 

já bem generalizados como a descentralização administrativa e o uso de mecanismos de 

mercado, nem todos os países adotaram os mesmos padrões de gestão, principalmente 

quando se leva em consideração as resistências políticas e a estrutura administrativa 

existente previamente em cada um deles. Até mesmo no Reino Unido os setores mais 

críticos discordavam das bases conceituais e das consequências provocadas pelo 

“consumerismo”. Em síntese, propunham uma proposta democrática denominada de gestão 

pública orientada para o cidadão. Dentre os seus componentes destaca-se: a ênfase no 

desenvolvimento organizacional de baixo para cima; a valorização da cultura institucional; a 

transparência; a responsabilização (accountability) dos governos pela formulação, 

implementação e gestão de políticas; a participação política das classes subalternas nos 

processos decisórios; expansão da cidadania; a defesa da equidade e justiça; a proteção da 

res publica; e não menos importante a descentralização. Sobre esse componente: 

 
... A ideia de descentralização ganha um novo significado nesse contexto, 
desejável não em virtudes de uma maior eficiência, mas de uma maior participação 
que ela permite de seus interessados, contribuindo para ampliar os horizontes da 
democracia horizontal. São assinaladas, desde essa perspectiva, as virtudes 
políticas republicanas da descentralização (BENTO, 2003, p. 92). 

 
Silva (2014) aponta que os casos da França, Itália e Espanha têm sido destacados 

na literatura especializada pela condução de reformas que incluiram a descentralização e 

que almejavam a democratização do poder de decisão, divisão dos recursos e das 

competências administrativas.  

Esse mesmo autor sinaliza que a crise econômica mundial impôs dificuldades a 

esses países marcados por regimes autoritários e centralizados político-

administrativamente. As coalizões com predomínio de forças políticas democráticas ou mais 

progressistas, que se formaram nessas sociedades, garantiram a vitória de dirigentes 

nacionais que implantaram reformas, nas quais a descentralização significou uma 

“redistribuição” do poder entre as esferas de governo e entre o Estado e a “sociedade civil”. 

Passsou-se assim a asssociar essa organização político-administrativa aos efeitos 

democráticos, quando na verdade certos avanços ainda que seja sob o limite da sociedade 
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burguesa dependeram das condições sociais e conjunturais desses países. Parte dessas 

confusões está associada às virtudes republicanas da descentralização. Ao prever como um 

dos seus dispositivos a participação política, uma organização pública que assumisse uma 

concepção de descentralização mais abrangente deveria institucionalizar espaços de 

participação, por onde setores progressistas da “sociedade civil” exerceria o controle do 

Estado e da “coisa pública”. A ideia a priori é a de que ela pudesse favorecer a democracia 

participativa, corrigindo os limítes dos tradicionais mecanismos de representação indireta, 

como o clientelismo, o corporativismo e outras formas particularistas que se articulam a 

máquina estatal (SILVA, 2014). 

Porém, a sociedade capitalista é constituída a partir da dominação de uma classe 

sobre a outra. A divisão de classes é o limíte para realização de uma democracia plena. A 

descentralização pode, sob certas condições histórico-sociais e culturais, contribuir para a 

democratização, mas não pode considerá-la como um fim em si mesmo. O uso do termo 

democratização é apropriado neste sentido, pois não negligência os determinantes 

estruturais, imprime a ideia de processo, considera os limites e as possibilidades, não vendo 

assim o que é chamado de democracia como algo estático e compatível com o sistema de 

produção capitalista (SILVA, 2014).  Nesses países que se destacaram pela condução de 

reformas que incluíram a descentralização como elemento importante para democratizar o 

Estado, Silva (2014) identificou limites político-institucionais e sociais que demonstram que a 

descentralização não deve ser considerada como um fim em si mesmo.  

Em que pesem às diferenças com os países centrais mencionados, no Brasil a crise 

estrutural do capital gerou também uma profunda recessão da sua economia. O “pacto” que 

sustentava o Estado desenvolvimentista entrou, por conseguinte, em agonia. Nesse 

contexto, as forças políticas também passaram a criticar o regime autoritário e exigiam a 

“redemocratização”. A (des)centralização reaparece assim como uma das propostas 

“reformadoras” do Estado. Apesar do consenso sobre tal proposta, os sujeitos políticos que 

representavam projetos societários em disputa concebiam a descentralização também de 

forma distinta. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Sendo assim, embora existisse um consenso quanto à necessidade da 

(des)centralização em todo o mundo, as proposições ganharam sentidos distintos e as 

implicações foram e têm sido também as mais variadas. De um modo geral, procurou-se 

demonstrar que para os representantes dos grupos e classes dominantes a adesão à 

(des)centralização foi uma maneira de reduzir o tamanho do Estado e assim responder os 
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requisitos necessários ao “novo” padrão de acumulação comandado pela financeirização. 

Neste sentido, o trabalho destacou o entendimento da (des)centralização nas propostas da 

“nova” administração/gestão pública: o “gerencialismo puro” e o “consumerismo”, 

recomendadas, vale mencionar, pelos organismos multilaterais, como o Banco Mundial, e 

implantadas pioneiramente pelo Reino Unido e posteriormente em outros países, onde o 

neoliberalismo também triunfou, como aqueles que fazem parte da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os que estão localizados na Europa Oriental e 

os países anglo-saxões, como a Austrália e a Nova Zelândia. Em relação aos 

representantes das classes subalternas que assumem uma visão progressista e 

comprometida com as políticas sociais como direitos, a descentralização passou a ser 

entendida como uma estratégia de ampliação, democratização do Estado e/ou de 

redistribuição do poder de decisão, recursos e competências administrativas, mas nesse 

caso ressaltou-se a proposta de uma gestão pública democrática e a experiência de países, 

como França, Itália e Espanha, que, embora tenham se inspirado num “modelo” de gestão 

democrática, suas reformas encontraram limites estruturais e político-institucionais.  
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