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RESUMO 
 
Este artigo evidencia a discussão sobre o Estado e a 
democracia brasileira. Têm-se como fio condutor do debate o 
contexto da grande crise do Estado a partir dos anos de 1970 e 
a subsequente alternativa de superação da mesma através da 
proposta de reforma do Estado, compreendendo que esta 
reforma, prioritária na agenda política a partir dos anos de 
1990, cliva-se em duas principais tendências ou em termos 
específicos, dois principais projetos: o democrático participativo 
e o neoliberal. O objetivo do trabalho é tornar claro o debate e 
sua imprescindibilidade no século XXI: refletir sobre os 
delineamentos do Estado nas últimas décadas, e abrir à 
reflexão aos contornos futuros sobre o tamanho do Estado, seu 
protagonismo na sociedade. Finaliza com a afirmação do 
projeto democrático participativo contra a intensa onda 
neoliberal de privatizações do público. 
 
Palavras-chave: Estado e democracia brasileira. Crise e 
reforma do Estado. Projetos políticos. 
 
ABSTRACT 
 
This article highlights the discussion on the state and Brazilian 
democracy. Have been as thread of discussion, the context of 
the great crisis of the state from the 1970 and the subsequent 
alternative to overcome the same through the proposed reform 
of the state, realizing that this reform a priority on the political 
agenda since the early 1990, cleaves into two main trends or 
specific terms, two main projects: the participatory democratic 
and neoliberal. The objective is to clarify the debate and its 
indispensability in the XXI century: reflecting on the outlines of 
the state in recent decades, and open to reflection on the future 
shape the size of the state, its role as regulator in society. It 
ends with the affirmation of participatory democratic project 
against the intense wave of neoliberal privatization of the public. 
 
Keywords: State and Brazilian democracy. Crisis and reform of 
the state. Political projects. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Pensar o Estado brasileiro contemporâneo pressupõe antes de qualquer coisa, 

pensá-lo dentro da dinâmica da sociedade capitalista, o que comumente estimula o 

pensamento de Estado, mercado e sociedade como esferas apartadas e/ou concorrentes. 

Deste ponto de partida, vivenciamos as privatizações, terceirizações, transferências de 

responsabilidades do Estado para a sociedade civil, para o terceiro setor, para as famílias e 

indivíduos, somos abordados pelo discurso da “falência” do Estado, da parceria com as 

empresas, do “desenvolvimento sustentável”, dentre outros discursos e problemas que não 

esgotariam nestas linhas introdutórias. 

 Inicialmente situa-se como marco desta atual conjuntura a crise estrutural do 

capitalismo que se dá a partir dos anos de 1970, principalmente com a crise do petróleo que 

ocasiona a queda das taxas de lucro e o aumento das taxas de inflação nos países. No 

Brasil, assim como nos demais países da América Latina, esta crise vai ser atribuída à 

incapacidade do Estado em cumprir com seu papel. Fala-se em “falência do Estado”, que 

alguns interpretaram como uma crise de cunho fiscal. O fato é que todas as frentes políticas 

no início dos anos de 1990 veem a saída para a crise na Reforma do Estado ou 

reconstrução do Estado. Busca-se a partir de então definir os contornos que irá assumir o 

Estado do século XXI, definindo o seu tamanho, o poder de governabilidade e governança, 

todas as decisões que decerto provocarão transformações profundas nas regulamentações 

construídas historicamente através de luta de movimentos da classe trabalhadora. O 

repertório neoliberal sustentando a necessidade de reduzir o Estado busca diminuir cada 

vez mais as o escopo de atribuições do Estado. 

 Portanto, pensando nesta proposta revisitam-se principalmente as propostas e 

críticas já realizadas pelos autores que teorizam sobre a crise e a tese da reforma do 

Estado, sobretudo Fiore (1999, 2003), Francisco de Oliveira (1999) e Bresser Pereira 

(1997), este último através de uma análise crítica por compreender que o autor defende o 

projeto neoliberal de privatização ao contrário do democrático participativo, dos quais falam 

Dagnino, Olvera & Panfichi (2006) com os quais dialogamos neste artigo. 

 

1 Crise estrutural do capital: é decretada a “falência” do Estado  

 

Antes de adentrarmos especificamente na grande crise dos anos 80, fazemos uma 

recapitulação do período anterior, os chamados 30 anos gloriosos, ou a era do ouro que 



 

 

 

                  

teve início com a reconstrução pós Segunda Guerra Mundial até os finais dos anos 70, que 

na América Latina e Brasil consagrava-se com convicção a proposta do desenvolvimento 

industrializante, estimuladas pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL), a qual propunha um claro projeto de modernização com a indústria e o Estado 

planejador à frente.  

Já nos anos 30, o Brasil inseria-se na proposta desenvolvimentista indicada para a 

América Latina. E mais importante “nos anos 30 construiu-se o arcabouço institucional 

básico que permitiu ao Estado brasileiro alavancar os passos seguintes na direção de nossa 

modernidade industrial” (FIORE, 1999, p.101, grifo do autor). Dos anos 50, até os anos 70, 

passando pelo governo Juscelino Kubitschek marcado pelo seu Plano de Metas, incluindo o 

financiamento de infraestrutura energética, de transportes, produção de bens de consumo 

duráveis, articulando capital privado, nacional e Estado. Depois, chegado os anos 60 o 

projeto de desenvolvimento nacional atinge seu ápice com o regime militar, também aqui 

contando com investimentos internos ou externos, mas sempre tendo o Estado como carro-

chefe das ações.  

Na contraface deste contexto de modernização / industrialização / 

desenvolvimentismo conduzido pelo Estado brasileiro, estava o insucesso que acompanha a 

formação sócio-histórica e econômica do próprio país, a disparidade entre as classes 

dominantes e dominadas, a elevada concentração de renda com poucos, o baixo nível 

educacional da população, bem como aspectos culturais amplamente abordados na 

literatura especializada sobre a formação do Brasil, que não nos toca aprofundarmos neste 

trabalho. Retomando o foco do período referente aos anos 30 até a última década do século 

XX que buscamos analisar neste trabalho, o fato é que contabilizadas as duas ditaduras de 

Vargas e o longo regime militar de 1964 a 1984, mais as tentativas de golpe tem-se 35 anos 

de ditadura no Brasil em 60 anos de história e luta pela democratização. “Todo o esforço de 

democratização, de criação de uma esfera pública, de fazer política, enfim, no Brasil, 

decorreu, quase por inteiro, da ação das classes dominadas” (OLIVEIRA, 1999, p.13). 

A partir dos anos 80 ingressamos na fase chamada “globalização da economia 

mundial” ou “mundialização do capital” nos termos de Chesnais (1996). Nesta nova etapa, o 

capitalismo caracteriza-se por impactar todos os países do mundo e sua nova forma de 

acumulação é através da centralização de conglomerados de capitais financeiros. Incluindo-

se neste processo, uma revolução tecnológica e organizacional na produção. 

Para Bresser Pereira (1997), exatamente este processo de “globalização” exigiu uma 

competição internacional e maior espaço para o mercado a nível mundial, além de provocar 

a consequente perda relativa da autonomia do Estado e sua respectiva capacidade de 

formular políticas macroeconômicas. Neste ponto, podemos discordar do autor a partir do 



 

 

 

                  

argumento de Chesnais (1996) quando diz que “a mundialização do capital e a pretensão do 

capital financeiro de dominar o movimento do capital em sua totalidade não apagam a 

existência dos Estados nacionais. Esses processos acentuam os fatores de hierarquização 

entre os países”. (CHESNAIS, 1996, p.18). 

Pautado naquele raciocínio Pereira (1997) justifica a crise do Estado, afirmando que 

esta se manifesta sob uma crise fiscal, no caso da América Latina ocasionada pela recusa 

dos países deste continente em realizarem o ajuste fiscal decorrendo disto a obsolescência 

da forma burocrática de administrar o Estado e acusando sua incapacidade de intervenção.  

As crises recorrentes no processo de desenvolvimento industrial brasileiro, sempre 

foram enfrentadas com reformas emergenciais, fiscais / monetárias que não conseguiam 

suprir a ausência de um mercado de capitais ativo ou um sistema de bancário solidário com 

o processo de industrialização, de acordo com Fiore (1999).  Nestas crises, o país realizava 

o processo de “fuga para frente”, para expandir-se com recursos externos e com a 

imposição de nova credibilidade da moeda através de um processo autoritário de 

centralização política. 

 

Em nosso entender, além disso, e o que é mais grave, a atual crise do Estado 
escondida sob o manto de suas dificuldades fiscais – está explicitando o 
esgotamento de sua ação desenvolvimentista na forma constrangida pelo pacto 
conservador que, através das décadas, logrou preservar a intocabilidade dos seus 
vários interesses setoriais, corporativos e regionais, e vetar qualquer alternativa de 
reforma fiscal ou centralização financeira que viabilize um outro padrão de 
financiamento do nosso projeto de industrialização menos dependente do grande 
capital financeiro internacional. (FIORE, 1999, p.109). 

 

Por esta razão, de acordo com Fiore (1999), a crise fiscal de 1980 transformou-se 

em uma crise de financiamento geral da economia, uma vez que pelo processo de 

estatização da dívida e da ausência de investimentos externos, o processo de fuga para 

frente tornou-se irrealizável. 

 

2 Reforma do Estado nos anos 90: dois projetos 

 

As respostas à crise que nos referimos no item precedente foram amplamente 

discutidas em todo o mundo pelos distintos grupos políticos e ideológicos. “A reforma do 

Estado tornou-se o lema dos anos 90, substituindo a divisa dos anos 80: o ajuste estrutural” 

(PEREIRA, 1997, p.17). Nesta mesma consideração, Fiore discorre que “na discussão das 

estratégias para superação da crise – se nosso diagnóstico estiver correto -, ninguém pode 

furta-se a enfrentar o problema de reforma do Estado e da redefinição do papel do setor 

público”. (FIORE, 1999, p.112). 



 

 

 

                  

Pereira (1997) argumenta que o Estado do século XXI será um Estado Social-Liberal, 

não mais o Estado Social – Burocrático, o qual entrou em crise. Este novo Estado será 

“social porque continuará a proteger os direitos sociais e a promover o desenvolvimento 

econômico, liberal porque o fará usando mais os controles do mercado e menos os 

controles administrativos.” (PEREIRA, 1997, p.18).  Os quatro elementos elencados pelo 

autor para esta reforma são: 

 

(a) a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho em termos 

principalmente  de pessoal através de programas de privatização, terceirização e 
“publicização” (este último implicando na transferência para o setor público não-
estatal os serviços sociais e científicos que hoje o Estado presta); 
(b) a redução do grau de interferência do Estado ao efetivamente necessário 
através de programas de desregulamentação que aumentem o recurso aos 

mecanismos de controle via mercado, transformando o Estado em um promotor da 
capacidade de competição do país a nível internacional ao invés de protetor da 

economia nacional contra a competição internacional; 
(c) o aumento da governança do Estado, ou seja, da sua capacidade de tornar 
efetivas as decisões do governo, através do ajuste fiscal, que devolve autonomia 

financeira ao Estado, da reforma administrativa rumo a uma administração pública 
gerencial (ao invés de burocrática), e a separação, dentro do Estado, ao nível das 
atividades exclusivas de Estado, entre a formulação de políticas públicas e a sua 
execução; e finalmente; 
(d) o aumento da governabilidade, ou seja do poder do Estado, graças à 

existência de instituições políticas que garantam uma melhor intermediação de 
interesses e tornem mais legítimos e democráticos os governos, aperfeiçoando a 
democracia representativa e abrindo espaços para o controle social ou democracia 

direta. (PEREIRA, 1997, p.18 e 19, grifos meus). 

 

A proposta exposta acima expressa claramente a posição de redução do tamanho do 

Estado, a desresponsabilização do mesmo e a transferência de responsabilidades à 

sociedade civil, terceiro setor, famílias e indivíduos. O item (d) apresenta uma contradição 

do autor quando fala de aumento do poder do Estado, mas que ao mesmo tempo clarifica-se 

quando observamos que ora o capitalismo defende a não intervenção do Estado no 

mercado, ora em momentos de crises financeiras, os grandes monopólios, grupos 

empresarias, empreiteiras e elites políticas dependem de recursos do estado para financiar 

suas atividades. Quando o autor fala em democracia representativa, direta, o próprio explica 

que isto passa pela constituição de “sujeitos sociais mais cientes de seus direitos e deveres 

em uma sociedade democrática em que competição e solidariedade continuarão a se 

complementar e se contradizer”. (PEREIRA, 1997, p.53, grifos meus). 

 Diametralmente oposto, Fiore (1999) parte da perspectiva de que o ponto central da 

reforma não está nos aspectos fiscais, administrativos do Estado que implicam a diminuição 

do tamanho do setor público. Para o autor, a reforma do Estado deve passar por uma 

“redefinição de compromissos entre atores sociais e econômicos de alcance regional, 

nacional e internacional [...] com a contraface indissociável da afirmação política e 

econômica de uma nova estratégia de desenvolvimento” (FIORE, 1999, p.114). Nesta 



 

 

 

                  

mesma direção, Oliveira (1999) nos fala de uma reforma do Estado que é vista com a 

objetividade da falência, subjetivada com a privatização e a experiência burguesa. 

 Ainda partilhando desta última saída para crise, Fiore (1999) continua criticando a 

estratégia de reforma neoliberal de redução do Estado e defendendo que a solução da crise 

aponta para um Estado forte e nacional: 

 

As transformações que se impõem no momento são radicais e apontam para uma 
mudança qualitativa no papel do Estado. Uma mudança que deverá colocá-lo na 
posição de sustentáculo fundamental das estratégias empresariais de conquista dos 
mercados externos e de luta pelos mercados internos, além de promotor ativo de 
uma melhor distribuição de renda e das condições de vida da população. Só uma 
mudança deste tipo em um pacto nacional que incorpore a população até hoje 
excluída, permitirá retomar o aparelho do Estado e dotá-lo de flexibilidade 
instrumental capaz de viabilizar um Estado ágil – interna e externamente- em suas 
intervenções, definidas por uma estratégia que solidarize setores empresariais 
hegemônicos e as burocracias estatais, e que seja compatível com os ideais de 
dignidade e de cidadania populares, completamente ausentes, até hoje da história 
política brasileira. (FIORE, 1999, p.115) 

  

 Diante dos posicionamentos acima mencionados, acerca da Reforma do Estado nos 

anos 90, um representado neste trabalho pelo pensamento de Bresser Pereira (1997) e o 

outro na concepção de Fiore (1999), identificamos que a proposta do primeiro ainda não se 

identifique como neoliberal, ao propor um Estado Social-Liberal, bastante explicado 

anteriormente, situa-se dentro do ideário de privatização, terceirização, etc. que caracteriza 

o próprio neoliberalismo. Portanto, o discurso velado é tanto mais perverso, uma vez que 

mascara a sua ideologia constituindo um atrativo campo minado. Já, a segunda proposta de 

Reforma do Estado, incorpora a defesa do fortalecimento do Estado através de uma 

transformação econômica e política do setor público brasileiro na etapa da mundialização e 

financeirização do capital. 

 Na realidade, as duas propostas de Reforma ou os dois projetos políticos nos quais 

se inscrevem estas propostas passam pelo que Dagnino, Olvera & Panfichi (2006) intitulam 

de crise discursiva, resultado da confluência em todo o continente dos projetos 

democratizantes de um lado, que se constituíram na resistência e luta contra os regimes 

autoritários historicamente, e de outro, os projetos neoliberais que se expandem a partir do 

final dos anos 80. 

 

A perversidade se localizaria no fato de que, apontando em direções opostas e até 
antagônicas, os dois conjuntos de projetos utilizam um discurso comum. Com efeito, 
não somente ambos requerem a participação de uma sociedade civil ativa e 
propositiva, mas se baseiam nas mesmas referências: a construção de cidadania, 
participação e a própria ideia de sociedade civil. (Dagnino, Olvera & Panfichi, 2006, 
p.16). 

 



 

 

 

                  

 Assim, estes deslizamentos semânticos, para Dagnino, Olvera & Panfichi, (2006) 

provocam um obscurecimento das diferenças que se constitui em canal por onde se 

alastram as tendências neoliberais, provocando o dilema que presenciamos atualmente na 

luta pelo avanço democrático. 

2 Contornos do Estado democrático brasileiro no século 21  

 

 O mercado e o Estado são entendidos como mecanismos de alocação de recursos 

em tensão exacerbada pela democracia na esfera política. Considerando a democracia 

como o governo do povo que oferece oportunidade para as camadas mais pobres do 

sistema de classes capitalista, são três as posições teóricas sobre relação entre Estado, 

mercado e povo: “os Estados respondem às preferências dos cidadãos, os Estados 

procuram realizar seus próprios objetivos, e, finalmente, os Estados agem segundo o 

interesse dos que possuem riqueza produtiva.” (PRZERWORSKI, 1995, p.8). 

 A partir destas teorias aqui brevemente apontadas podemos esboçar uma análise a 

partir da realidade brasileira na contemporaneidade, nestes últimos anos do atual século, 

pensando os contornos do Estado e as tendências na esfera política brasileira, 

considerando nossa democracia conquistada e preservada através de lutas históricas contra 

regimes autoritários e ditatoriais. 

 As jornadas de junho de 2013 foram a maior expressão democrática popular desde 

os anos 90 quando os brasileiros foram às ruas reivindicar o impeachment do presidente 

Collor de Melo. Neste ano de 2013, vivenciamos o ápice de uma insatisfação dos cidadãos 

que já vinham sendo expressas nas capitais do país, mas sempre com o abafamento da 

mídia, a repressão policial que terminava por rotular a juventude como inerte. Em junho do 

ano passado a sequência de manifestações por todo o país que, a princípio reivindicava o 

não aumento da tarifa de ônibus, mas principalmente, mudanças no Brasil, na educação, 

saúde, por legitimação e garantia de direitos, melhoria dos serviços públicos, contra a 

repressão policial e principalmente contra a corrupção política. O povo foi às ruas para falar, 

gritar e ser escutado. 

 Passado um ano, nos encontramos às vésperas das eleições presidenciais de 

outubro de 2014, em que vamos às urnas eletrônicas escolher o representante do governo 

que deverá responder às nossas reivindicações. No entanto, se durante todo este tempo a 

resposta que obtivemos foi criminalização dos movimentos sociais, como do ponto de vista 

da classe trabalhadora podemos nutrir alguma espera de melhorias para 2015? 

  Dilma Rousseff (PT) com o slogan Mais Mudanças tenta a reeleição propondo 

a reforma política, com defesa do financiamento público de campanha. Marina Silva (PSB) 



 

 

 

                  

envereda pelo discurso do antecessor Eduardo Campos, com foco na reforma tributária. O 

terceiro, o candidato tucano Aécio Neves (PSDB) atrai eleitores propondo a reforma política 

e a simplificação do sistema tributário a serem implantadas de imediato no início do 

mandato, se eleito. 

Neste cenário, o que se expressa com veemência no discurso dos três principais 

candidatos à presidência são reformas estruturais de impacto principalmente no que se 

refere à tão esperada reforma política que dependendo de quem e como irá conduzi-las, se 

com ampla participação da sociedade civil poderá constituir-se como avanço democrático. 

 Por outro lado, os interesses dos grandes investidores e elites empresariais ganham 

total atenção da mídia. Suas expectativas são homogêneas no sentido de retomar o 

processo de crescimento e aceleração da economia, dos níveis de produtividade e 

consequentemente do lucro, já solapando as propostas dos programas de transferências de 

renda como prioritárias na agenda política. De acordo com pesquisa realizada pela revista 

EXAME (2014) com 528 presidentes das maiores companhias do país sobre qual a reforma 

mais urgente para o Brasil. O resultado foi, em primeiro lugar, a educação por 35% dos 

entrevistados, depois a reforma da gestão pública (20%), em terceiro lugar a da 

infraestrutura (16%), em seguida a do sistema tributário (9%), a da segurança pública (8%) e 

por último a do sistema político (6%). (BARROS e MAIA JUNIOR, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A análise que podemos fazer diante da realidade política, intenções e perspectivas 

das diferentes classes da sociedade brasileira, é que o caminho que o país tem seguido na 

trilha neoliberal desde os inícios dos anos 90 continuará a ser seguido em 2015, se 

levarmos em conta que a mídia corporativa burguesa coloca-se a serviço das elites do país. 

O exemplo exposto neste trabalho é  a própria capa da Revista Exame do mês de 

outubro trazer como título da matéria “O Brasil que queremos” às vésperas das eleições 

presidenciais os anseios dos maiores líderes empresariais do país. Decerto, as reformas 

elencadas por estes empresários, se representam alguma melhoria para o conjunto da 

classe trabalho, esta vem como consequência das reformas realizadas em prol do aumento 

da produtividade, do lucro e do crescimento econômico do país na esteira da 

competitividade global. 

 O fato de a educação vir a ser enumerada como a reforma mais urgente a ser 

realizada para citar uma das elencadas, nos abre um leque de reflexões. Longe de 

representar uma resposta às manifestações e campanhas em prol da educação, como a dos 



 

 

 

                  

“10% do PIB para educação” e sem querer em hipótese alguma retirar o saldo de 

importância das manifestações. Pelo contrário, os fatos revelam a indiferença e a 

criminalização das reivindicações populares, as próprias jornadas de junho as comprovam – 

pois o interesse dos políticos e das grandes elites é a melhoria em educação pensando na 

qualificação dos funcionários pela necessidade de mão de obra qualificada e não no sentido 

de conscientizar a população pelos seus direitos e elevar o nível cultural da população, isto 

seria destruir a alienação da população que mantém os votos e os currais eleitorais dos 

políticos sócios dos empresários. Além disso, o fato de se falar em reformas como vimos ao 

longo deste trabalho, pode seguir projetos políticos distintos, o exemplo da atual reforma 

educacional e trabalhista no México é extensão da conjuntura neoliberal pujante em toda a 

América Latina: as reformas são para privatizar, terceirizar, enfim reduzir o tamanho do 

Estado. 

 A perspectiva para 2015 apesar de ser desalentadora, contém a esperança nos 

futuros incertos, e a necessidade de encorajamento das classes médias e baixas que 

estavam nas ruas em junho de 2013, para os inúmeros desafios e resistências que deverão 

fazer frente agora. Precisamos afirmamo-nos no projeto democrático-participativo e 

distanciar-se da concepção de democracia como simples representação política. A 

população precisa participar e controlar as tomadas de decisões retirando-as do monopólio 

do Estado.  
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