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RESUMO 
 
Este artigo apresenta a pesquisa em andamento que tem 
como objetivo de analisar de maneira crítica as estruturas do 
processo de reforma do Estado no Brasil na década de 90 do 
século XX e de que maneira se processou em Mato Grosso, 
assim como seus reflexos nas políticas sociais adotadas 
pelos governos de Dante de Oliveira (1995-2002) e o primeiro 
mandato de Blairo Maggi (2003-2006). O estudo em tela se 
propõe a seguir a metodologia qualitativa de caráter 
exploratório e será desenvolvido através da pesquisa 
documental, amparado no método dialético de análise e 
compreensão da realidade.  
 
Palavras-chave: Neoliberalismo. Política Social. Reforma do 
Estado. 
 
ABSTRACT  
 
This paper presents a research in order to examine critically the 
structures of the process of state reform in Brazil in the 90s of 
the twentieth century and how it sued in Mato Grosso and its 
effects on social policies adopted by the governments of Dante 
de Oliveira (1995-2002) and the first term of Maggi (2003-
2006). The study proposes the following screen if the 
exploratory qualitative methodology will be developed through 
documentary research, supported by the dialectical method of 
analysis and understanding of reality. 
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1- Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar a pesquisa em curso que de 

maneira crítica pretende analisar as estruturas do processo de reforma do Estado no 

Brasil na década de 90 do século XX e de que maneira ela se processou em Mato 

Grosso e seus reflexos nas políticas sociais adotadas pelos governos de Dante de 

Oliveira ( 1995-2002 ) e o primeiro mandato de Blairo Maggi ( 2003-2006). O estudo de 

caráter exploratório será desenvolvido através do instrumental de pesquisa documental 

utilizando como fontes documentos e mídias locais e nacionais. Desta forma, optou-se 

pelo método dialético por proporcionar ferramentas para uma abordagem mais crítica do 

nosso objeto, a Reforma do Estado visto sob a ótica das políticas sociais implantadas no 

estado de Mato Grosso. 

A reforma do Estado é parte importante de um processo mundial de remodelação 

do sistema capitalista iniciado após a crise nos anos 1970. Mais precisamente no ano de 

1973 com a chamada “crise do petróleo”. Com a crise do chamado Estado de Bem Estar 

Social, emerge com toda a força no final dos anos 70 e inicio dos 80 o chamado projeto 

neoliberal.               

Na América Latina o primeiro laboratório foi o Chile pós-derrubada do governo 

socialista de Salvador Allende pelas Forças Armadas sob o comando do general Augusto 

Pinochet no ano de 1973. A resposta neoliberal a crise consistiu na redução do papel do 

Estado e ampliação da esfera do mercado econômico. 

Seguindo as orientações internacionais, a reforma do Estado brasileiro tem sido 

conduzida sob as diretrizes do ajuste fiscal, privatização de empresas públicas e 

totalmente apartada da ideia de fortalecimento da proteção social. No Brasil o precursor do 

ideário neoliberal reformistas foi o presidente Collor, ainda que de maneira desorientada, 

tomando impulso no governo de Fernando Henrique Cardoso. Sob forte influencia 

intelectual de Luiz Carlos Bresser Pereira, ministro da Administração Federal e Reforma do 

Estado, o governo de Fernando Henrique implantou o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado no ano de 1995. Em nível estadual o governador Dante de Oliveira, 

ainda que eleito pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista) alinha-se e posteriormente 

deixa a sigla para se filiar ao PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) e criar 

condições para a implantação de medidas que visavam reformar a máquina e retirar Mato 

Grosso do atraso imposto pelos governo “oligárquicos” do passado, como dizia o próprio 

governador Dante de Oliveira.          

Como principal diretriz, o Plano trouxe as marcas fundamentais do governo de 

Fernando Henrique e por assim dizer, as coordenadas para os governos estaduais do 
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PSDB. Eram elas: realizar uma reforma do Estado centrada na ineficiência do 

funcionalismo público, privatização de amplos setores da economia nacional, restrição 

cada vez maior aos direitos da previdência historicamente conquistados com o claro intuito 

de reduzir a crise fiscal e reforçar o caixa da poupança interna para servir de combustível 

para induzir o crescimento da economia. 

   

2- Avanço neoliberal e Reforma do Estado: pequeno histórico 

 

A reforma do Estado deve ser analisada como parte fundamental de um processo 

histórico de crise do capital nos anos de 1970, fundados na reestruturação produtiva, 

mundialização do capital e redução violenta da atuação do Estado. O padrão de 

acumulação capitalista baseado no modelo fordista e keynesiano que começam a dar 

mostras de sufocamento na década de 1960. No entanto, a primeira recessão significativa 

e impactante no pós-guerra ocorreu somente em 1973, com a chamada “crise do 

petróleo”. Alguns fatores indicam o esgotamento do período de expansão baseado na 

acumulação irrestrita de capital: a queda das taxas de lucro, as variações na 

produtividade, o endividamento internacional e o desemprego. 

A crise dos anos 1970 assumiu uma tipologia econômica, social e política, uma vez 

que teve reflexos sobre o projeto da classe hegemônica, a burguesia, e a legitimidade 

politica e cultural do sistema capitalista. 

A ideia de crise global ou societal, aqui adotada, diz respeito ao 

conjunto de transformações econômicas, politicas, sociais, 

institucionais e culturais que interferem no processo de reprodução 

social, seja no sentido de incorporar potencialmente elementos 

ameaçadores da reprodução, seja no sentido de catalisar mudanças 

que permitam a reestruturação da produção.(MOTA,2005,p.88). 

  

Para Behring (2002 p.94), “a ideia de crise significa rupturas no processo de 

produção, que levam um intenso período de criação social, com transformações irreversíveis 

do modo de produção, seja no sentido de sua continuidade sob novas formas, seja no 

sentido de sua superação”. 

Diante da estagnação econômica gerada pela crise do regime de produção e 

acumulação fordista-keynesiano, fez-se necessário, para a sobrevivência do sistema 

capitalista, colocar em pratica um regime de acumulação e de controle das massas 

operárias, retirando dessas o poder de negociação conquistado nos períodos anteriores. 

Nesse contexto surgem novas formas de organização social e política, a reestruturação 

produtiva. 



 
4 

 

                  

A chamada reestruturação de produção não deve ser entendida apenas como um 

processo de reordenamento da economia e da tecnologia do capital. É um processo que 

tem uma dimensão política, social e cultural, visto que o capital diante da crise se vê 

desafiado a engendrar uma nova correlação de forças para a sua sobrevivência e 

manutenção. Assim as mudanças não só ocorreram na produção em si, mas também na 

correlação de forças entre capital e trabalho e um redirecionamento do papel do Estado. 

A reestruturação produtiva inicia o desenvolvimento de um novo padrão de 

acumulação e a palavra de ordem é a flexibilização. O caminho é flexibilizar tudo: contratos 

de trabalho, a produção e o regime de acumulação. Essa nova variante tem combinado altos 

índices de desemprego estrutural, exploração maior do trabalhador, ganhos irrisórios de 

salários e a desarticulação do poder dos sindicatos. 

A filosofia do novo modelo é produzir o máximo como o mínimo de trabalhadores, o 

que só é possível através da exploração máxima da força de trabalho aliada às novas 

tecnologias e técnicas gerenciais. A empresa enxuta passa a ser um modelo a se seguir. 

“As consequências são estarrecedoras: altos índices de desemprego (cuja finalidade é 

aumentar o exército industrial de reserva); precariedade das condições de trabalho; 

rompimento com a politica sindical ou desenvolvimento da cultura do sindicalismo de 

empresa; flexibilização dos vínculos empregatícios através da terceirização dos serviços e 

dos contratos temporários”.  (ANTUNES,1999).   

A base ideológica dessa cultura política foi alicerçada sobre os escombros das 

frustrações do movimento de classe trabalhadora, expressas na crise do socialismo real  do 

Leste europeu e do Estado de bem estar social nos países desenvolvidos. 

O neoliberalismo como doutrina econômica-filosófica tem suas bases lançadas em 

1944 com o livro de Friedrich Hayek, “O caminho da servidão”. Intelectuais como Milton 

Friedman, Karl Popper, Von Misses, Walter Lipman, entre outros, simpatizavam das 

mesmas ideias defendidas por Hayek. 

Em sua obra “O caminho da servidão” Heyek faz uma defesa aberta e feroz da 

liberdade econômica ou de mercado, sem a qual “a liberdade politica e social jamais existiu”. 

Qualquer tentativa de controle aos mecanismos de concorrência do mercado através de 

planificação é tido como uma tentativa para a implantação de um regime autoritário. O autor 

faz referencias a valores como democracia e liberdade, mas a liberdade citada é a 

econômica, e a democracia reduzido a um mero principio decorativo. 

Em fins dos anos 80 surge um conjunto de politicas macroeconômicas voltadas para 

um vasto programa de reformas dirigidas aos países capitalistas periféricos, que ficará 

conhecido como  Consenso de Washington. 
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Dentro desse contexto importante lembrar os conceitos de Governança e 

Governabilidade reformulados pelos teóricos neoliberais. Governança e Governabilidade 

passa a ser, nas palavras de Gabriela Soares Peixoto: “ …o exercício do poder político 

através da implementação de políticas públicas de corte neoliberal, tais como privatizações 

ou reestruturações de empresas estatais, a contestação de serviços privados para a rede 

pública, a desregulamentação de leis, entre outros. Assim como é claro que, para a 

instituição, a governabilidade vincula-se ao reconhecimento e a aceitação popular quanto à 

legitimidade e autoridade que o governo tem para exercer seu poder tal como mencionado” 

(Peixoto, 2014).         

Conforme Mota (2005,p.80), o Consenso de Washington “deve ser pensado como 

um dos meios pelos quais a burguesia internacional imprime uma direção política de classe 

às estratégias de enfrentamento da crise de 80, especialmente no que diz respeito às 

reformas a serem implementadas pelos países periféricos”. Utilizaram-nas como instrumento 

de pressão as dívidas destes países junto às agências financeiras internacionais, como o 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, criados desde o acordo de Bretton 

Woods na década de 1940. 

Todo esse movimento se coloca em contraposição as conquistas históricas dos 

trabalhadores, principalmente as sociais. Representa a luta de classes em torno do controle 

do Estado. A burguesia se afirma como possuidora do poder político e econômico, 

apresentando um programa de reforma do Estado para libertar o mercado das amarras do 

modelo de bem-estar social e enfraquecer os movimentos sociais, principalmente o 

movimento operário.  

 

2.1- A reforma do Estado brasileiro: a reação burguesa via golpe de Estado  

 

A origem da chamada reforma do Estado brasileiro está contextualizada no ciclo de 

crise do capitalismo localizada na década de 1970. Assim o momento de lançamento das 

bases do ideário que irá desaguar no reformismo de Estado brasileiro encontra-se no 

período ditatorial que experimentou o Brasil durante os anos de 1964-1985. Dessa maneira 

faz-se fundamental uma análise do período ditatorial para que possamos compreender a 

crise no capitalismo brasileiro e o consequente fortalecimento de setores oligárquicos no 

estado de Mato Grosso e a adoção de políticas em plena sintonia com o receituário 

reformista. 

O golpe de Estado desfechado pelas Forças Armadas do Brasil em Março de 1964 

nada mais foi que a solução encontrada pela burguesia nacional para assegurar seu poder 

de dominação e neutralizar as forças do campo democrático do Brasil. O Estado nascido 
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pós golpe é a continuidade ao padrão de exclusão econômica, política e social das classes 

menos favorecidas. 

A aliança entre os militares, o grande capital e as forças politicas conservadoras foi 

responsável por uma incrível e avassaladora modernização na economia. O regime passou 

a investir maciçamente na produção de bens de consumo duráveis, dar benefícios ao capital 

estrangeiro e aos grandes conglomerados nacionais. Ao mesmo tempo em que arrochava 

salários, privatizava e estimulava a ciranda financeira. Porém o ônus dessa pretensa 

modernização foi pago por toda a população do Brasil por meio de uma espiral inflacionária 

geradora de uma crise que rapidamente dilapidou os ganhos obtidos no curtíssimo período 

de expansão da economia. Lembrando que a classe de menor poder aquisitivo é que mais 

sofreram e pagaram mais pela chamada “década perdida”. 

O período curto de expansão da economia do Brasil também representou o momento 

de explosão da chamada ocupação das áreas com vastas terras e baixa densidade 

demográfica (como foi o caso de Mato Grosso). O projeto de ocupação da região oeste do 

país mesclou necessidades de segurança nacional com demandas do novo modelo 

econômico que buscava fincar suas bases hegemônicas nas vastas terras do Centro-oeste 

brasileiro. Os diversos projetos de colonização incentivados pelo governo federal visavam 

gradativamente deslocar contingente considerável de trabalhadores para áreas distantes e 

sem a mínima infraestrutura, para que os mesmos permanecessem longe dos movimentos 

subversivos e contestadores da ordem vigente. Além disso, essas pessoas iriam se tornar 

os futuros trabalhadores da nova agricultura que se iniciava nestes então inóspitos 

territórios. A verdade que de novo só o nome porque era o velho modelo agroexportador  

que gradualmente mudaria a sua matriz da pecuária extensiva para a agricultura ultra 

mecanizada também voltada para a exportação. 

A crise que era então somente econômica transformou-se em uma crise política e de 

legitimidade do regime. As forças do campo democrático que avançavam, principalmente 

após a vitória nas eleições para o Congresso Nacional em 1974, antes acanhadas pela força 

e truculência da ditadura, rumo a um caminho que levaria a transição para um modelo 

democrático. Tudo isso culminou com a eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, 

fruto de uma ampla articulação que uniu setores da esquerda democrática até dissidentes 

do regime em queda, a chamada “Frente Liberal”. 

A transição “lenta, gradual e segura” ocorreu sem maiores rupturas sem, no entanto 

construir um sistema político novo alicerçado na nova realidade que o país iniciava. Ainda 

assim avançou-se com a elaboração de uma nova Constituição fortemente garantidora de 

avanços no campo social e amplamente democrática em comparação com a antiga ordem 

institucional autoritária. 
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O primeiro governo eleito pós-ditadura foi o do presidente Fernando Collor. 

Neoliberal, implantou medidas na área econômica que objetivavam derrubar a hiperinflação. 

Propõe uma reforma econômica amparado em medidas truculentas e sem o mínimo respeito 

ao ordenamento jurídico do país. Suas diretrizes na área econômica estavam sustentadas 

nas seguintes premissas: abertura ao capital estrangeiro; privatização de empresas 

nacionais; redução dos gastos sociais. 

O fim de seu governo foi melancólico. Afastado por um inédito processo de 

impedimento. Sua gestão foi caracterizada por corrupção próxima ao núcleo central da 

presidência da República além de um total distanciamento do Executivo com relação ao 

Legislativo.  

No ano de 1994 a aliança entre o PSDB e o PFL elege o herdeiro do legado de 

Itamar Franco, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Sob os auspícios do Plano Real, 

Fernando Henrique passa a consolidar o plano de estabilização econômica em seu governo. 

Ainda que tenha controlado a inflação não avançou no que diz respeito a uma melhor 

distribuição de renda e melhora na vida de parcela significativa da população brasileira. 

O governo de FHC teve como linhas mestras: o controle da inflação e a manutenção 

da estabilidade da moeda e encaminhou, como plataforma política, a necessidade de 

reformar o Estado, prioridades vinculadas ao paradigma teórico neoliberal. Além de mostrar-

se um adepto do projeto político-econômico capitaneado pelo grande capital internacional, 

em seu governo colocou em pauta os preceitos de ordem neoliberal. Ideologia esta que se 

esforça no plano da macroeconomia para sobrepor o mercado ao Estado, a esfera privada à 

esfera pública. 

O projeto de reforma do governo de FHC ganhou um corpo institucionalizado a partir 

da elaboração do Plano Diretor da Reforma do Estado. O Plano nada mais era que um 

grupo de propostas de emendas a Constituição com vistas a tornar viável a reforma do 

Estado brasileiro. No plano dos estados diversos governadores também eleitos graças aos 

efeitos do Plano Real, passaram a agir em fiel consonância com as diretrizes do governo 

federal no que diz respeito ao processo de diminuição do aparato estatal sob um viés 

neoliberal. Projeto esse que nas palavras de Behring foi muito mais que reforma e sim umea 

contrarreforma por ser entendida como um conjunto de “ alterações regressivas nos direitos 

do mundo do trabalho. As contrarreformas, em geral, alteram os marcos legais rebaixados 

em determinado momento pela luta de classe em um dado país ” ( Behring, 2008)   

Em Mato Grosso não foi diferente. O governador eleito Dante Martins de Oliveira 

ícone da política nacional por ter sido o autor do projeto de emenda constitucional que 

propunha eleições diretas para a presidência da República, foi eleito por uma ampla 

coligação com participação de partidos da esquerda e era visto no estado de Mato Grosso 
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como a figura que iria romper com décadas de desmandos de oligarcas que se alternavam 

no poder. No entanto, após eleito mostra-se cada vez mais alinhado ao governo federal o 

que acabou por leva-lo a se filiar ao PSDB, partido que controlava a presidência da 

República.  

Dante de Oliveira, totalmente alinhado aos ditames reformistas criou a versão 

estadual para a política de redução do tamanho do Estado e consequentemente pela 

implementação de políticas sociais que seguiam o receituário do FMI e do Consenso de 

Washington. 

 

2.3- A reforma da máquina estatal mato-grossense: o avanço do conservadorismo   

 

O projeto de reformar o Estado na gestão de Fernando Henrique Cardoso teve como 

baliza mestra o chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado idealizado pelo 

Núcleo de economistas e burocratas ligados ao PSDB e chefiado pelo ministro Bresser 

Pereira que ironicamente também tinha sido um dos pais do fracassado Plano Cruzado. O 

modelo proposto pelo governo federal e depois seguido pelas administrações estaduais um 

ajuste fiscal duro como o claro objetivo de transformar a administração pública em algo 

totalmente gerencial. 

O Plano Diretor de Reforma do Estado primeiramente realizou o que foi chamado de 

diagnóstico da administração pública brasileira. Mapeou-se toda a máquina estatal com o 

intuído de demonstrar onde, segundo a concepção do governo, encontravam-se os 

“gargalos” que impediam o pleno desenvolvimento do Brasil. A conclusão do estudo 

identificou que a máquina estatal brasileira apresentava como maiores entraves (em seus 

três níveis, em maior ou menor grau): a) problemas relacionados as práticas ultrapassadas 

no que dizia respeito a administração; b) choque de convivência entre práticas arcaicas e 

modernas ferramentas de administração gerencial; c) desafios no sentido de tornar o 

aparelho estatal mais eficiente e reduzir seu papel de atuação. 

Para resolver os problemas do aparelho estatal do Brasil o presidente Fernando 

Henrique encaminhou ao Congresso Nacional por meio de Projeto de Emenda 

Constitucional, o Plano Diretor de Reforma do Estado que apresentava as seguintes 

diretrizes: a) permanente ajuste fiscal; b) reforma da previdência social; c) inovação dos 

instrumentos de politica social, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor 

qualidade para os serviços sociais; d) reforma do aparelho do Estado, com vistas a 

aumentar sua governança, ou seja, sua de implementar de forma eficiente politicas públicas; 

e) reformas na economia orientadas para o mercado. 
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As conclusões do diagnóstico da situação da administração pública serviram como o 

grande referencial ideológico dos governos estaduais para justificarem um agressivo 

processo de diminuição da máquina estatal seguindo um receituário padrão: a) venda de 

estatais; b) redirecionamento das políticas sociais; c) implantação de um modelo gerencial 

na administração. Foi nesse contexto que nasce o primeiro governo Dante de Oliveira ( 

1994-1997 ). Eleito apoiado em um arco de aliança que abarcava, basicamente, partidos de 

esquerda, seu discurso era de combate às oligarquias familiares que dominavam a politica 

em Mato Grosso a mais de vinte anos.  

Após a sua posse, Dante de Oliveira reorienta todo o seu grupo no sentido de um 

alinhamento total ao governo federal. Dessa maneira a administração Dante de Oliveira 

passa a seguir fielmente a cartilha proposta por Brasília. Reduzir a máquina para uma 

melhor atuação nos setores essenciais para a população. Na prática o governo Dante de 

Oliveira mostrou-se como extremamente neoliberal e representante do novo coronelismo 

que nascia em Mato Grosso. Não mais o patrimonialismo sustentado pela pecuária, mas 

aquele travestido de moderno, futurista tendo por base o modelo de agricultura exportadora 

com forte uso de tecnologia e concentradora de renda. Um dos principais pilares dessa 

política foi a prática da chamada “renúncia fiscal” que trouxe benefícios para os setores da 

agroindústria.  

O modelo implantado nada teve de diferente do que já existia em Mato Grosso desde 

os tempos do Brasil colônia. Assim os investimentos e o seu crescimento seguiram a velha 

lógica da acumulação de capital e de um processo cada vez maior de agudização da 

situação de exclusão de amplas faixas da população do estado. Para Marta (2002, p.03), 

“continuaremos um Estado pobre”. E conclui em sua avaliação sobre a administração de 

Dante de Oliveira: 

Pode-se dizer que o papel do Estado nesses pontos é, no mínimo, 

irrelevante, cabendo a questão: a renúncia fiscal, nos termos em que 

é praticada através do FUNDEI ou do PRODEI, ou seja lá qual “pro” 

se apresente, contempla a possibilidade de uma verticalização do 

capital a sua concentração, associação, etc ? Certamente está longe 

disso. Renúncia fiscal no estado é o reconhecimento dos impostos 

altos dos quais alguns segmentos agressivos ficam aliviados”.  

 

A reforma do Estado em Mato Grosso além de seguir uma clara diretriz do governo 

federal também foi de importante função no sentido de readequar a economia e a sociedade 

mato-grossense as condições exigidas pelo mercado mundial aos chamados países 

emergentes. A mundialização do capital e o projeto de reforma definiram que para colocar o 

estado de Mato Grosso como peça importante no mercado de commodities era preciso 
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tornar a administração mais ágil e enxuta. Assim o governador Dante de Oliveira impôs um 

duro ajuste fiscal ao estado e iniciou um ambicioso programa de privatizações de setores 

que eram, segundo a ótica reformista, deficitárias. Empresas como a CEMAT (Centrais 

Elétricas de Mato Grosso) , CASEMAT (Cia. Silos e armazenagem de Mato Grosso), o 

BEMAT (Banco do Estado de Mato Grosso) , a SANEMAT (Cia . de Saneamento de Mato 

Grosso) foram vendidas em leilões na Bolsa de Valores sob o argumento de que o capital 

seria revertido para os setores problemáticos da administração de Mato Grosso como a 

saúde, educação e segurança pública. 

O que se viu foi a implantação de programas na área das politicas sociais muito 

tímidos e sem um enfrentamento mais contundente no combate a exclusão social. Assistiu-

se sim, a preparação cada vez maior para que o estado se se transforma em uma imensa 

“fazenda tecnológica” com vistas a sustentar a demanda cada vez maior dos mercados por 

commodities. A consolidação desse modelo deu-se de maneira agressiva no governo 

subsequente ao de Dante de Oliveira. No ano de 2002 toma posse no governo de Mato 

Grosso o empresário Blairo Maggi. Assume com um discurso agressivo e prometendo 

revelar os desmandos da gestão de Dante de Oliveira. Logo passa a implantar um visão 

administrativa gerencial no estilo iniciativa privada. 

O governo de Blairo Maggi nada mais fez do que beneficiar-se de uma estrutura 

preparada no governo de Dante de Oliveira. Assim praticamente mantém intocável o cenário 

de incentivos fiscais e de proporcionar uma estrutura de escoamento da produção de soja 

(principal negócio de seu grupo empresarial) sem avançar nada no que diz respeito as 

políticas sociais. Aliás, é de se ressaltar que Blairo Maggi mostra-se mais tímido ainda com 

relação a programas que visassem um equacionamento das politicas sociais em Mato 

Grosso. A gestão Maggi aproveita-se dos programas bem sucedidos federais e contabiliza 

glórias de outrem como sendo sua. Também é marca importante dessa gestão a resolução 

de problemas da administração via privatização. Como foi o caso das rodovias do estado.  

Além disso, a estrutura de poder da administração Maggi atacou os avanços na área 

ambiental promovendo um retrocesso e cada vez mais o governo do estado notabilizou-se 

por apresentar uma politica ambiental em fina sintonia dos grandes desmatadores. 

As três administrações que perfazem um total de doze anos nada mais foram que 

capítulos de um mesmo enredo. O enredo foi o sistemático ataque que as forças neoliberais 

desfecharam contra os avanços que a classe trabalhadora havia conseguido após décadas 

de lutas. O estado de Mato Grosso nestes doze anos assistiu a um crescimento econômico 

vertiginoso, mas acompanhado de um retrocesso e quase extinção das politicas sociais. 

 

3- A guisa de Conclusão    
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Os dois governos de Dante de Oliveira (1995-2002) e o primeiro governo de Blairo 

Maggi (2003-2006) foram responsáveis pela implementação de um projeto orientado pelas 

agências financeiras mundiais e alinhado ideologicamente pelo neoliberalismo significaram 

um forte ataque as conquistas sociais consolidadas na Constituição da República de 1988. 

O programa de reformas implantado por Fernando Henrique Cardoso e seguido 

fielmente pro Dante de Oliveira e Blairo Maggi primou pela privatização dos bens públicos e 

diminuição da máquina estatal. A reforma administrativa foi elevada a categoria de mantra 

de salvação e resolução de todos os problemas crônicos e seculares do Estado no Brasil. A 

reforma do Estado brasileiro da maneira como foi conduzida representou um ataque não só 

ao patrimônio construído por todos os trabalhadores do Brasil como também um sério 

impacto no contrato social estabelecido e ratificado na Constituição de 1988. No estado de 

Mato Grosso não foi diferente. O alinhamento das gestões estaduais com o governo central 

representou um sério desfalque nas politicas sociais. Neste período politicas sociais foram 

substituídas pelo assistencialismo barato e com viés de caridade. Todos esses elementos 

apontam para a necessidade de aprofundar estudos para melhor compreender a estrutura 

da contrarreforma nacional e local do Estado brasileiro e seu rebatimento nas políticas 

sociais, em especial o caso do estado de Mato Grosso.  
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