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RESUMO 

 

 

Para uma reforma na gestão pública ser plausível deve-se atentar para a necessidade 

prioritária de uma gestão democrática e cidadã, no sentido da participação do público, 

acompanhando, controlando e trazendo demandas. É isso que trará ampliação da 

democracia, fazendo com que a gestão pública seja mais transparente e permeável 

(GURGEL, 2008). Mas são esses os valores presentes desde a adoção da reforma gerencial 

no Brasil?  

A reforma gerencial do Estado que se faz constante desde 1995, afirmou Bresser-

Pereira (1998, p. 17), “está voltada para a afirmação da cidadania no Brasil” e só tem 

condição de ser vitoriosa se atender a duas teses fundamentais: a primeira diz respeito à 

necessidade do regime democrático e do fortalecimento das instituições; a segunda tese é a 

de que a reforma “só fará sentido se realmente lograr atender melhor o cidadão”. No 

entanto, a experiência comprovou que a democracia e o bom serviço ao cidadão não se 

consolidaram, preponderando as regras e a concorrência do mercado. 

Para realizar a pesquisa, o trabalho adota a método quali-quanti. Analisa 

teoricamente a questão e, na pesquisa de campo, faz aplicação do survey a um público 

qualificado, pós-graduandos da Universidade Federal Fluminense, com o intuito de 

mensurar o grau de adesão ao discurso da reforma gerencialista e verificar em que esfera 

esse público tem exercido efetivamente a sua participação. 

 

 

Palavras-chave: Reforma do Estado brasileiro, cidadania, democracia. 
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ABSTRACT  

 

To a reform in public administration to be plausible must look to the priority need of 

a democratic and citizen management, in the sense of the participation of the public, 

following, controlling and bringing demands. That is what will bring expansion of the 

democracy, making that the public administration to be more transparent and permeable 

(GURGEL, 2008). But are these the values present since the adoption of the managerial 

reform in Brazil? 

 The managerial State Reform that has been making constant since 1995, pointed out 

Bresser-Pereira (1998, p. 17), "is directed to the affirmation of the citizenship in Brazil" 

and it has only condition of be successful if it answer two fundamental principles: the first 

concerns the need of a democratic system and of strengthening of the institutions; the 

second argument is that the reform "will only make sense if indeed attend better the 

citizen". However, the experience has proved that the democracy and the good service to 

citizen were not consolidated, prevailing the rules and the market competition. 

To perform the survey, the paper adopts the qualitative-quantitative method. 

Analyzes theoretically the issue and, in the field research, makes application of survey to a 

qualified public, postgraduate students of the Fluminense Federal University, with aim of 

measure the degree of adherence to discourse of the managerial reform and verify in which 

sphere this public has effectively exercised the their participation. 

 

 

Key Words: Brazilian State Reform, citizenship, democracy.  
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INTRODUÇÃO 

 

A partir do desenvolvimento das relações sociais, da sua complexidade e da intensa 

contradição na sua base, passou a ser necessário um conjunto de vários complexos sociais 

como, por exemplo, o Estado, a ideologia, a política e a religião que fossem capazes de 

organizar e controlar as relações sociais para atender as novas possibilidades para o 

desenvolvimento dos sujeitos sociais envolvidos (LESSA, 1999). De fato, estes complexos  

passaram a ser fundamentais para, dentre outras coisas, intervir nas desigualdades sociais, 

evitando que estas possam se transformar em ações desestabilizadoras da ordem social e 

política.  

É assim que surge a necessidade de um Estado regulador da vida social e econômica 

para controlar os recursos e os interesses de classes, “redistribuindo os primeiros sob a 

forma de custos e benefícios e reordenando os últimos sob a forma de direitos e deveres da 

cidadania” (ABREU, 1999, p. 35).   

As análises com relação à natureza do Estado e da sua relação com a sociedade 

mostram que essa relação não se constitui de forma neutra e dada. É nítida a separação das 

instituições no qual se faz presente, ocorrendo, assim, a regulação através das diversas 

correlações de forças e de interesses. 

Nas últimas décadas tem surgido no Brasil por parte da sociedade civil maior 

preocupação de fortalecer os instrumentos voltados à garantia da participação popular na 

formulação e no controle da função administrativa do Estado, com garantia dos direitos e 

deveres de cidadania.  Evolui no plano constitucional a ideia da cidadania e a preocupação 

de contribuir com o protagonismo popular nas profundas transformações ocorridas no 

cenário contemporâneo. Acentua-se este discurso no Brasil, particularmente, com a 

Constituição Federal de 1988 e a experiência da Reforma do Estado brasileiro, a partir dos 

anos 1990.  

A sociedade brasileira está permeada de situações nos quais os reflexos da questão 

social estão fortemente presentes. Refletem-se disparidades econômicas e políticas, pondo 

sempre em causa as relações entre o segmento civil e o poder estatal (IANNI, 2004, p. 103). 

Para isso, torna-se válido destacar as particularidades que essas transformações assumem e 

analisar o papel do Estado para a efetivação da cidadania. 
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Sendo a referida Reforma do Estado uma questão política, ela interfere com os 

diversos interesses de classes, grupos e indivíduos. Ao redefinir o papel do Estado, ocorre, 

consequentemente, a redefinição da relação entre Estado e sociedade. Essa relação passa 

por transformações na reafirmação de direitos civis, políticos e sociais, na sociedade 

competitiva e na representação política. Nesta redefinição da relação do Estado com a 

sociedade, novos critérios de avaliação são baseados e na eficiência e prioridade da 

satisfação do consumo (LUSTOSA DA COSTA, 2010).  

O debate sobre o papel e as consequências da Reforma do Estado para a 

democratização nas relações com a sociedade e a eficácia da gestão pública é o ponto 

inicial para entender como ocorre a redefinição estatal a partir do contexto de crise.  O seu 

papel de responder aos desafios da questão social é reduzido, redirecionando-se as suas 

responsabilidade do aparelho público para os arranjos públicos não-estatal, onde 

predominam valores de mercado. 

  Como argumenta Abreu (2008), a gestão de uma nova cidadania passa a ser 

planejada de forma coerente com os interesses do mercado. Efetiva-se crescente 

produtividade, excedentes do trabalho, e a maior incorporação do trabalhador ao sistema 

mercadológico, anunciam-se novos direitos adquiridos e desenvolvem-se novas estratégias 

de integração social, em um contexto de crescente estranhamento entres os sujeitos sociais. 

As disparidades econômicas, por sua vez, deixaram de ser politizadoras para se 

transformarem em demandas distributivas mediadas pela cidadania. 

  Em síntese, a Reforma do Estado gerou transformações  no processo de redefinição 

do papel do Estado, principalmente no que diz respeito à algumas responsabilidades do 

Estado que passaram a ser obrigação do cidadão.  

Mas, como afirmou Bresser-Pereira (1998, p. 17), a reforma gerencial “está voltada 

para a afirmação da cidadania no Brasil” e é esta a questão, a afirmação da cidadania, que o 

trabalho de dissertação se destina a pesquisar.  

O objetivo, em outras palavras, é analisar como a cidadania se apresenta, a partir 

dos fundamentos teóricos e dos impactos da Reforma do Estado brasileiro a partir da 

década de 1990. Considerando a redefinição na relação com a sociedade e novos critérios 

de avaliação, baseados na eficiência, verificam-se características marcantes da condição de 

cidadão, em face do que tem sido encontrado nos discursos e na ação reformadora dos 
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últimos governos brasileiros.   

Inicialmente, cabe analisar o que o corpo teórico da Reforma do Estado propõe ser 

cidadania e o que de fato tem oferecido neste sentido. Analisar quais são os impactos e as 

limitações da experiência desta reforma na gestão pública e para a construção do que é ser 

cidadão na sociedade brasileira contemporânea, considerando os aspectos ideológicos e 

político-econômicos envolvidos. Neste processo de análise, cabe valorizar a proposta do 

Novo Serviço Público (New Public Service) como saída para as limitações do modelo 

gerencial no que se refere às questões levantadas acima. 

A cidadania constitui a peça mais efetiva da legitimação da gestão pública, 

principalmente quando se pretende uma administração voltada para a gestão democrática, 

tendo em vista um Estado eficaz e eficiente com equilíbrio fiscal e presença social. A 

questão que se coloca à análise indaga sobre o que se tem construído como cidadania, no 

ambiente gerencialista – em muitos aspectos semelhantes às reformas de outros Estados 

Nacionais.   

As distinções que se podem destacar entre o cidadão e o cliente certamente devem 

ser levados em conta no momento em que se pretende construir uma nova relação entre a 

sociedade e o Estado, fundada na ação política e objetivando o enfrentamento dos seus 

problemas atuais e futuros. Trabalha-se com a hipótese de que estas distinções entre 

cidadão e cliente foram reduzidas, produzindo um equivalente reducionismo conceitual 

cujas consequências não foram favoráveis à construção dessa sociedade. 

A reforma foi uma tentativa do Estado de reafirmar-se diante da crise. Para alguns 

autores, uma crise do Estado, pois se desviou das “suas funções básicas para ampliar a sua 

presença no setor produtivo”, deteriorando os serviços públicos e agravando a crise fiscal, 

como consta no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995, p. 06). Para 

outros, como mostram os estudos de Antunes (2003), a causa principal foi a crise da  

estrutura do capital, que na tentativa de recuperar o seu ciclo reprodutivo de acumulação e 

expansão deflagrou intensas transformações no próprio processo produtivo, gerou desgaste 

e afetou o Estado.  

 É justamente na relação entre Estado e sociedade que se configura o sistema político 

e se define o tipo de democracia. Para Lustosa da Costa (2010, p. 71), ambos dependem de 
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um duplo movimento, da sociedade para o Estado e, paralelamente, deste para a sociedade 

em uma relação de aproximação e controle.  

 Estudar a cidadania passa a ser um instrumento estratégico para subsidiar e orientar 

políticas públicas eficazes e eficientes que possam responder às demandas por acesso de 

prestação de serviços de qualidade e igualitário, que é obrigação do Estado.  

 É neste momento que se faz necessário analisar o que o Estado tem construído como 

cidadania e como tem respondido às demandas sociais – dois elementos que se integram.  

 Quanto à tipologia de pesquisa para abordar o problema, o estudo adota a pesquisa 

quali-quanti, pois, primeiramente, busca descreve a complexidade do fenômeno e 

compreender as suas variáveis e particularidades, recorrendo à bibliografia. Posteriormente, 

utiliza a aplicação de survey para quantificar as escolhas do público alvo.   

O método de abordagem proporciona um tratamento mais amplo e a um maior nível 

de abstração, tanto na análise dos fenômenos da natureza, quanto na análise da sociedade. 

Para o estudo, o método utilizado é o dialético, por partir do princípio de que a contradição 

é inerente ao fenômeno e é ela o princípio que movimenta a vida real, o concreto e o 

pensamento. 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), o método dialético parte de quatro leis 

fundamentais, são elas: ação recíproca, negação da negação (tudo se transforma), passagem 

da quantidade para a qualidade e luta dos contrários.  

Acentua-se a premissa da ação recíproca, pois, diferente da metafísica, entende-se 

que o mundo é um complexo conjunto de processos ininterruptos de avanços e retrocessos. 

A sociedade é composta de objetos e fenômenos interligados em constante movimento, ou 

seja, a análise sempre será feita na qualidade do objeto em movimento e nunca de forma 

isolada. 

Quanto à premissa da negação da negação, levamos em conta que toda 

transformação e movimento ocorrem por meio das contradições existentes e a “negação de 

uma coisa é o ponto de transformação das coisas em seu contrário. Ora, a negação, por sua 

vez, é negada. Por isso se diz que a mudança dialética é a negação da negação”. A dupla 

negação presente no método dialético não retoma a afirmação primitiva, na verdade, vai 

além. O processo de negação da tese gera a antítese e, consequentemente, quando esta 

segunda proposição é novamente negada, surge a síntese que, por sua vez, é a negação da 
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tese e da antítese. Para a dialética não há nada definido e imutável, pois o método é dotado 

de autodinamismo (LAKATOS e NARCONI, 2003, p. 101).  

A passagem da quantidade para a qualidade dá-se no momento em que ocorre o 

aumento ou a redução da qualidade e cabe à ciência analisar quais as mudanças de 

quantidade necessárias para produzir uma transformação na qualidade do objeto.  

A luta dos contrários no método dialético remete a afirmação de que a contradição é 

o princípio do desenvolvimento e que assume forma quantitativa e qualitativa em um 

processo contínuo de transformação e negação e na totalidade do objeto e do ser.  

Em síntese, a pesquisa segue a orientação dialética, de natureza quali-quanti, com 

fins explicativos, utilizando os meios bibliográficos e de campo.  

Quanto à natureza quantitativa, a atual pesquisa utiliza-se do survey como método 

de coleta de dados no campo. A sua aplicação é realizada com os estudantes de pós-

graduação da Universidade Federal Fluminense em cinco áreas acadêmicas: Administração, 

Economia, Serviço Social, Direito e Ciência Política, inseridos nos respectivos Programas 

nos anos de 2012 e 2013.  

Como aponta Vergara (2009), a aplicação de questionário é útil quando se pretende 

obter a participação de um grande número de respondente e quando se quer fazer 

levantamentos. As questões fechadas, por sua vez, têm o intuito de fazer comparações com 

mais prestezas.  

O referido questionário apresenta nove questões fechadas e tricotômicas, tem o 

intuito de captar, de forma precisa, a opção do candidato, evitando as escapatórias que 

alternativas de respostas intermediárias poderiam oferecer. Basicamente, consultamos sobre 

a concordância ou discordância do informante acerca de certas afirmações. Por necessidade 

da pesquisa, centramos nossa preocupação nos aspectos relacionados à cidadania.  

No survey, portanto, foram tomadas como base as afirmações presentes no discurso 

da reforma gerencial do Estado, diretamente relacionadas à gestão democrática, eficácia e 

eficiência na gestão pública e participação. Quanto ao tratamento dos dados, faz-se por 

meio estatístico para complementar a pesquisa qualitativa.  

Na pesquisa de campo, o objetivo do survey é mensurar o grau de adesão ao 

discurso da reforma gerencialista e, em alguns casos, ao senso comum, construídos como 

ideologia, e verificar em que esfera o indivíduo exerce a sua cidadania. Para a escolha do 
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público alvo – estudantes da pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, uma das 

maiores universidades públicas do Brasil – tomou-se como critério dois fatores 

considerados fundamentais: a proximidade da formação acadêmica que estes participantes 

possuem com o tema abordado; e o fato de haver grande possibilidade de estes serem os 

futuros gestores, ou seja, participantes com alto nível de escolaridade que estão diretamente 

envolvidos com a nossa preocupação com a construção da gestão democrática e cidadã.  

A opção por este grau de formação escolar tem também a consideração de que se 

trata de um público informado e em certa medida mais capacitado ao exercício da 

cidadania, tendo em conta os condicionantes (possuir os 3 direitos) de Marshall.  

A dissertação está estruturada em quatro partes. Após esta introdução com a 

caracterização do problema de pesquisa, o primeiro capítulo apresenta o cenário 

macroeconômico contemporâneo como princípio de análise para explicar a complexidade 

dos processos de crise que afetam o Estado. Nesta parte é exposto o como essas crises são 

decorrentes do modo de reprodução capitalista, no que já se pode perceber a insuficiência 

do sistema para atender às novas demandas. Posteriormente, apresentam-se como as 

consequências da crise abalam as políticas de Bem-Estar Social, gerando a necessidade de 

reestruturar o atual modelo de reprodução. Considera-se de notável importância abordar 

esse tema para compreender como as transformações em nível estrutural impactam 

diretamente no modelo de gestão do Brasil. 

O segundo capítulo refere-se ao contexto da Reforma do Estado brasileiro, tratando 

dos motivos que são considerados de prioridade para realizar uma reforma na gestão 

pública, as suas características e o discurso da reforma para o cidadão. Aqui, nesse capítulo, 

estão sendo utilizados como referência os teóricos gerencialistas - os que ofereceram as 

bases conceituais e metodológicas para o atual perfil do Estado no Brasil. 

No terceiro capítulo encontra-se a pesquisa empírica, realizada através da aplicação 

do survey, como também a análise dos dados obtidos, destinada a mensurar e avaliar o grau 

de adesão ao discurso presente a partir da adoção do New Public Management na década de 

1990 no Brasil. Neste capítulo, são analisadas as consequências práticas que impactam a 

construção da cidadania. 

Finalmente, o quarto capítulo apresenta o resgate dos pressupostos críticos para 

abordar alguns conceitos como cidadania, esfera pública e participação na gestão. Neste 
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momento há, como dito anteriormente, a valorização da proposta do Novo Serviço Público, 

defendida por muitos autores como alternativa necessária para responder as falhas do 

modelo gerencial no que se refere aos assuntos acima mencionados.  
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CAPÍTULO 01 – O CENÁRIO POLÍTICO-ECONÔMICO CONTEMPORÂNEO 

COMO PRINCÍPIO DE ANÁLISE: CRISES E TRANSFORMAÇÕES 

 

1.1 A crise do modelo fordista e a queda do dinamismo na economia 

 

Estudos como os de Trintin e Rossoni (1999, p. 50), apontam que o auge do 

capitalismo compreende o período entre o fim da Segunda Guerra Mundial até a década de 

1960, sendo marcado por grandes avanços científicos e tecnológicos. Nesse momento o 

sistema capitalista apresentou resultados nunca vistos no que tange ao desenvolvimento das 

tecnologias e da capacidade de transformação da natureza, de produção e de circulação de 

mercadorias. No âmbito da política internacional, o período do pós-guerra foi caracterizado 

pelo surgimento do bloco soviético em oposição à ideologia do sistema capitalista, um 

período conhecido como Guerra Fria1. Entre os países industrializados de economia de 

mercado, o Japão foi o que mais cresceu, seguido pelos países da Europa Ocidental e pelo 

Canadá. Os ramos industriais que lideraram esse processo de crescimento foram os bens de 

consumo duráveis, bens de capital, automóveis e a petroquímica. 

As profundas mudanças institucionais, realizadas pelo Estado, que passou a intervir 

maciçamente na economia, exerceram um poderoso efeito no crescimento econômico. 

Além dos instrumentos de política monetária e fiscal, o Estado também passou a criar 

condições para o desenvolvimento da economia capitalista, a planejar e coordenar o 

processo de industrialização e a garantir o pleno emprego. Deste modo, o Estado se 

responsabilizou pela garantia do crescimento econômico e pelo controle de incorporação da 

classe trabalhadora nesse processo.  

“Dentre desse novo quadro, o estado passou a garantir as condições mínimas para a 

reprodução da força de trabalho e, numa política articulada com os sindicatos, procurou 

compatibilizar a oferta de trabalho aos ritmos e modalidades da acumulação capitalista. Essa 

nova política permitiu que os níveis salariais e a capacidade de consumo dos trabalhadores 

se tornassem compatíveis com o novo padrão tecnológico e com a produção industrial em 

massa” (TRINTIN e ROSSONI: 1999, p. 6). 

                                                 
1 A Guerra Fria é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos 

entre os Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra 

Mundial (1945) e a extinção da União Soviética (1991). Em síntese, foi um conflito de ordem política, militar, 

econômica, social e ideológica entre as duas nações e suas zonas de influência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B4mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gica
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O fordismo2 nasceu associado à ideia do consumo de massa e pela difusão do 

conceito segundo o qual a elevação da produtividade resultaria em aumentos salariais. O 

surgimento do fordismo foi saldado em muitos setores da economia como o modelo de 

desenvolvimento capaz de equilibrar o aumento da produtividade com o crescimento do 

poder aquisitivo dos trabalhadores. No entanto, o problema histórico do fordismo foi que 

ele enfrentou dificuldades para se universalizar e resolver o problema da queda da taxa de 

lucro, fenômeno intrínseco a própria estrutura do capital. As desigualdades no ritmo de 

desenvolvimento entre os países e a delimitação de fronteiras imposta aos trabalhadores 

pelo capitalismo, incentivaram resistências ao sistema de produção baseado no trabalho 

rotinizado e fragmentado (BERTOLINO, 2008).  

“Gramsci, Galbraith, Levitt e Drucker são unânimes em afirmar que Ford criou um 

novo modo de vida. A produção em massa e padronizada definiu a regra para a 

industrialização deste século. Apoiados no taylorismo, esses princípios são 

aplicados pela fórmula que tira dos trabalhadores qualquer controle independente 

da produção. A hierarquia organizacional divide as tarefas em departamentos, cada 

um com a responsabilidade sobre determinada função ou atividade, todas 

subordinadas a um nível acima na cadeia de comando. A última palavra sempre 

cabe à autoridade do alto comando (BERTOLINO, 2008, p. 7)”.  

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a contratação coletiva do trabalho foi uma prática 

comum dessa relação entre capital e trabalho e é apontada como um dos principais fatores 

que contribuiram para a sustentação da demanda dos níveis de emprego. 

Sobre as características do novo modo de vida fordista para os trabalhadores, 

destaca Bertolino (2008, p. 5): 

“Nos anos 20 Ford estava produzindo em massa dois milhões de carros por ano, 

cada um idêntico nos mínimos detalhes ao anterior e ao próximo da linha de 

montagem. Detroit vivia uma agitação. A cidade, que na virada do século tinha a 

reputação internacional de um lugar com mão-de-obra abundante e dócil, passou a 

conviver com o aumento vertiginoso de imigrantes – a maioria europeia. 

Habitações miseráveis, imundice, corrupção e violência conviviam com acidentes 

fatais corriqueiros. Em meio a esse material inflamável Ford celebrou, em 1914, o 

famoso acordo salarial conhecido como ‘O Dia de Cinco Dólares’. Divulgado 

como uma tentativa de repartir os lucros, o acordo determinava um aumento 

salarial de 2,30 dólares por dia para cinco dólares. O sistema não era aplicado para 

todos. Os que não haviam completado seis meses de trabalho e as mulheres, 

estavam fora”.  

 

                                                 
2 O fordismo é um modelo de produção em massa, através da linha de montagem e de produtos mais 

homogêneo. Foi introduzida a primeira linha de montagem automatizada em 1914, utilizando os princípios de 

patronização e simplificação. Foi idealizado pelo empresário estadunidense Henry Ford (1863-1947), 

fundador da Ford Motor Company.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o_em_massa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
http://pt.wikipedia.org/wiki/1863
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
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No entanto, a partir da década de 1960, começaram a surgir indícios de 

desaceleração do crescimento, até então sustentado pela política macroeconômica 

keynesiana e pela política social de Bem Estar Social. Como apontam Harvey (1993), 

Trintin e Rossoni (1999), Gurgel (2003) e outros, os países começaram a demonstrar sinais 

de esgotamento da capacidade financeira do Estado manter suas políticas sociais e de 

garantir o pleno emprego e, consequentemente, de manter o crescimento econômico.  

O crescimento industrial no mundo, que nos anos 60 era de 6% a 7% ao ano, caiu 

2,5% na década de 1970, houve tendência decrescente da taxa de lucro decorrente do 

excesso de produção, do esgotamento do padrão de acumulação fordista e da intensificação 

das lutas sociais (ANTUNES, 2003). 

Esta crise rompeu com os compromissos do Estado de Bem Estar Social de garantir 

o pleno emprego e de ampliar a atuação das políticas sociais.  

A crise que teve início no final dos anos 1960 deflagra intensas transformações no 

próprio processo produtivo. O crescimento industrial no mundo caiu, consideravelmente, na 

década de 1970 com decrescente taxa de lucro decorrente do excesso de produção, do 

esgotamento do padrão de acumulação fordista e da intensificação das lutas sociais 

(ANTUNES, 2003).  

Como bem expõe Harvey (1993), havia problemas com a rigidez dos investimentos 

de capital fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa que 

impediam muita flexibilidade de planejamento. 

O quadro a seguir mostra as taxas de crescimento econômico de países capitalistas 

avançados, em um período de 1960 até 1985. 
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Tabela 1.1: Taxas anuais de crescimento econômico em países capitalistas avançados 

entre 1960-1985. 

Fonte: OCDE 

 

 Como mostram os dados acima da OCDE, a partir da década de 1970 há um grande 

declínio da taxa de crescimento econômico dos países considerados em estágio avançado 

do capitalismo - principalmente no período de 1968 – 1973 para o período de 1973 – 1979 - 

gerando, assim, grandes prejuízos e necessidade de reestruturar a produção para reverter o 

momento de crise.  
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1.2 Auge e crise das políticas de bem-estar social  

 

 A expressão questão social surge para entender um complexo fenômeno que se 

tornava evidente na história da Europa no século XIX que naquele momento já vivia 

intensamente os impactos do processo de industrialização das grandes cidades.  

 Esse fenômeno se trata, basicamente, da contradição da nova relação que surge entre 

capital e trabalho. Este último, além de ser a categoria fundante das relações sociais, passa a 

se tornar a base de sustentação da produção e reprodução capitalista, ou seja, o trabalho 

passa a ser o seu motor de expansão, mas é o capital que se torna a relação social de 

produção e passa a ter presença dominante em todos os aspectos de vida dos indivíduos. 

Como já afirmava Marx (1992, p. 204), “o que distingue as diferentes épocas econômicas 

não é o que se faz, mas como, com que meios de trabalho se faz”. E é, justamente, esse 

novo contexto de industrialização que determina um novo modo de vida e uma redefinição 

da relação entre Estado e sociedade.  

Essa nova relação social de produção sob o capital aparenta ser uma relação entre 

mercadorias, mas, na verdade, é expressão da relação de diferentes classes sociais. E o 

capital, por sua vez, a partir da sua expansão faz com que o trabalhador seja pago com o 

produto do seu próprio trabalho (IAMAMOTO, 2006, p. 50). O que se torna evidente nesta 

relação é, como afirma Netto (2001), o fenômeno do pauperismo:  

“Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que 

aumentava a capacidade social de produzir riquezas. Tanto mais a sociedade se 

revelava capaz de progressivamente produzir mais bens e serviços, tanto mais 

aumentava o contingente de seus membros que, além de não ter acesso efetivo a 

tais bens e serviços, viam-se despossuídos das condições materiais de vida de que 

dispunham anteriormente (NETTO, 2001, p. 43)”.   

 

 Na perspectiva histórica, a questão social é abordada com diferentes denominações 

e explicações. Recebe influência de diversas correntes como, por exemplo, do positivismo, 

catolicismo, liberalismo, neoliberalismo e marxismo. A história da questão social é a 

história das formas de trabalho e “a mesma sociedade que fabrica a prosperidade 

econômica fabrica as desigualdades que constituem a questão social” (IANNI, 2004, p. 

121).  

 Essa breve análise sobre a questão social e do seu contexto de precarização de vida 

serve para entender como surge a intervenção do Estado na esfera da vida social, como 
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parte das reivindicações dos próprios trabalhadores. O Estado planeja estrategicamente para 

amenizar os reflexos da questão social e manter a ordem. 

 Os estudos de Fiori (1995) mostram que modelos do Estado de Bem-Estar Social ou 

Welfare State são originários de dois paradigmas: o inglês e o alemão. O autor aponta 

quatro questões que foram decisivas para a viabilidade dos Welfare States: 

 ● A primeira está relacionada ao fator econômico: generalização do modelo 

fordista, existência da valorização do crescimento e do pleno emprego, consenso em torno 

das políticas keynesianas, manutenção do ritmo do crescimento constante e ganhos fiscais 

crescentes que foram alocados por forças políticas socialmente orientadas; 

 ● A segunda questão decorre do ambiente econômico global criado pelos acordos de 

Bretton Woods que visava uma conciliação entre o desenvolvimento dos Estados de Bem-

Estar Social e o desenvolvimento da economia internacional; 

 ● A terceira, aponta o autor, foi o “clima” de solidariedade nacional do período 

recém-saído da guerra; 

 ● A quarta questão se refere ao avanço das democracias partidárias e de massa, 

fazendo que, pelo menos nos países centrais, as disputas eleitorais dessem importância às 

reivindicações dos trabalhadores.  

 Diz ainda Fiori que diante das diversas determinações econômicas, políticas e 

ideológicas surgem diferentes formatos de Estados de Bem-Estar Social. Diferem-se quanto 

às formas de financiamento, extensão dos seus serviços, pelo peso do setor público, pela 

sensibilidade dos sistemas políticos e pela sua forma de organização institucional. Sendo 

assim, são identificados três modelos: 

 ● Modelo residual: possui caráter limitado/ temporal das políticas sociais. Mais 

conhecido como Welfare State liberal. Exemplo dos Estados Unidos; 

 ● Modelo meritocratico-particularista: quando a política social intervém com o 

intuito apenas de corrigir a ação do mercado. Aponta Ugo Ascoli in Fiori (1995) que nesse 

modelo há ainda a diferença entre o “corporativo” quando o peso dos sindicatos e 

corporações se fazem presentes, e o modelo “clientelístico” quando o maior peso se desloca 

para o sistema partidário e está submetido aos ciclos políticos-eleitorais. 

 ● Modelo institucional-redistribuitivo: quando há a produção e distribuição dos bens 

e serviços sociais para todos os cidadãos, estando universalmente cobertos por essas 
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políticas. Neste padrão se enquadram os países nórdicos e, em particular, a Suécia, 

caracterizado pelo Welfare State social-democrata.  

 No caso brasileiro, como de outros países latino-americanos, destaca Fiori (1995) 

houve o padrão periférico de política social, com intervenções do modelo liberal dentro de 

regimes de governos autoritários. No Brasil, existiram dois grandes momentos de expansão 

dos sistemas de proteção social: o primeiro de natureza mais corporativista; e o segundo 

mais universalista, acompanhado de traços clientelistas – chamado de welfare periférico.  

 Aponta Santos (1987) que, aparentemente, as políticas de bem-estar social se 

iniciam com programas relacionados a acidentes de trabalho, expandindo para cobertura de 

velhice, invalidez e dependentes, seguidos de doença, maternidade, abonos familiares para, 

finalmente, ocorrer o seguro desemprego.  Em 1985, como destaca o autor, houve um 

levantamento dos programas de previdência social em todo o mundo patrocinado pelo 

Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos e, como mostra a 

tabela a seguir, há notável expansão dos programas sociais.  
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Tabela 1.2: Levantamento dos programas de previdência social no mundo 

Fonte: US Department of Health, Education and Welfare Social Security Programs 

Throughout the World in SANTOS (1987) adaptada. 

 

No Brasil não foi diferente, primeiramente houve a proteção de acidente de trabalho 

em 1919, posteriormente a criação de uma legislação sobre a velhice, invalidez, morte, 

doença e auxílio maternidade e, após algumas décadas, o auxílio desemprego no ano de 

1965.  

 Através da tabela a seguir é possível observar a quantidade de trabalhadores 

segurados pelo Estado brasileiro, no período de 1968 a 1984. 
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Tabela 1.3: Quantidade de trabalhadores segurados entre 1968 – 1984 

Fonte: INPS in SANTOS (1987) 

 

 Os dados mostram que a partir de 1968 a quantidade de trabalhadores segurados 

cresce consideravelmente. Apesar de manter uma média relativa até o início dos anos 1970, 

retorna a crescer no decorrer dos anos 1970 e 1980. Isto faz com que o número inicial de 

um pouco mais de 3 milhões fosse para 25 milhões de segurados.  

 No entanto, como já comentado anteriormente, do meado dos anos 1970 a iníco da 

década de 1980 surgem fortes indícios de crise das políticas de bem-estar social pelo 

mundo. Elas passam a ter um lento desgaste e sofrem um processo de desativação 

acompanhado pelos ajustes da reestruturação produtiva e pelo contexto macroeconômico 
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neoliberal. Aponta Fiori (1995) que em muitos países, os serviços sociais que antes estavam 

nas mãos dos Estados passam a ser privatizados para reduzir gastos.  

 Analisa Santos (1987) que os períodos em que existiram maiores progressos na 

legislação social na história brasileira coincidem com os governos autoritários: o primeiro 

no governo de Vargas e o segundo na década pós-1966, no regime da ditadura militar. 

Sendo que o preço pago por isso foi bastante elevado, gerando uma cidadania em recesso. 

Por um lado pela extensão regulada da cidadania, por outro pelo recesso da cidadania 

política.  

 Laurell in Seibel (2005) aponta que o Welfare State na perspectiva latino-americana 

se desenvolveu a partir de um pacto entre Estado, empresas e sindicatos, tendo como 

característica um sistema de proteção restrito e focalizado, sem políticas de equidade.  

“A crise do welfare latino-americano foi produzida, por um lado, por um efeito 

combinado de ajuste fiscal, cortes salariais e desemprego e, por outro lado, por 

decadência/desmantelamento das instituições sociais. As novas concepções de 

políticas sociais definem necessidades sociais ancoradas na família e no mercado e 

remetem a proteção a uma responsabilidade individual” (SEIBEL, 2005, p. 95).  

 

 

1.3 A reestruturação produtiva e a administração flexível: novo enfoque político-ideológico 

na economia 

 

Como afirma Antunes (2003), a crise generalizada a partir de 1970 foi um momento 

decisivo para o capitalismo implementar uma estratégia política para reverter o quadro de 

desaceleração da economia e das taxas de lucro. A saída para reverter à crise envolveu a 

necessidade de reorganizar a produção, fazendo com que a acumulação rígida, própria do 

fordismo, cedesse espaço para uma forma mais flexível. Esta, por sua vez, é marcada pelo 

confronto direto com a rigidez do fordismo, no qual se apoia, na flexibilidade dos 

mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento 

de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 

inovação comercial, tecnológica e organizacional.  

“Ao contrário da verticalização fordista, de que são exemplos as fábricas dos EUA, 

onde ocorreu uma grande integração vertical, à medida que as montadoras 

ampliaram as áreas de atuação produtiva, no toyotismo tem-se uma 

horizontalização, reduzindo-se o âmbito de produção da montadora e estendendo-se 
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às subcontratadas, às ‘terceiras’, a produção de elementos básicos, que no fordismo 

são atributo das montadoras. Essa horinzontalização acarreta também, no 

toyotismo, a expansão desses métodos e procedimentos para toda a rede de 

fornecedores. Desde modo, a kanban, just in time, flexibilização, terceirização, 

subcontratação, CCQ, controle de qualidade total, eliminação do desperdício, 

‘gerência participativa’, sindicalismo de empresa, entre tantos outros elementos, 

propagam-se intensamente” (ANTUNES, 2003, p. 34). 

 

Os novos padrões produtivo-organizacionais e o novo modelo favorável à 

reestruturação da produção redefiniram a noção de competitividade internacional, com 

ênfase na capacidade industrial de inovar e aperfeiçoar. A crescente importância da 

capacitação tecnológica e informacional configura-se como um fator chave à 

competitividade, pois surge um mercado cada vez mais competitivo e de constantes 

mudanças. Sendo assim, a estratégia de competitividade reside em antecipar, produzir e ir 

ao encontro do desejo do consumidor – esta última formulação sempre questionável quanto 

a quem de fato é o sujeito, a oferta ou a procura.  

A acumulação flexível, como ressalta Harvey (1993), foi acompanhada pela 

mudança na modalidade de consumo, com maior mobilização de artifícios de indução de 

mobilidade de necessidades e de transformação cultural. A estética relativamente estática 

do fordismo cedeu lugar à instabilidade do pós-modernismo que instituiu a diferença e a 

mercantilização de formas culturais.  

Essas mudanças no padrão de consumo, juntamente com as mudanças na produção, 

favoreceram um notável aumento proporcional do emprego no setor de serviços a partir do 

início dos anos 1970. Este setor, por sua vez, passou a envolver o atendimento às empresas, 

bem como aos consumidores finais. Os serviços passaram a incluir o transporte, 

distribuição e venda de mercadorias do produtor para um consumidor que pode acontecer 

no comércio atacadista ou varejista. Também podem envolver a prestação de serviços de 

entretenimento. Nas últimas décadas, o Brasil, por exemplo, tornou-se uma economia na 

qual o setor de serviços representa quase dois terços do emprego urbano metropolitano e 

representa mais da metade do PIB nacional (ANTUNES, 2003). 

Para superar a crise, o capitalismo reestrutura o sistema de produção e fragmenta as 

relações de trabalho, reduzindo o papel social do Estado.  

Segundos dados do IBGE, com relação à absorção de mão-de-obra, o papel 

desempenhado pelo setor de serviços foi maior que o desenvolvido pela indústria, uma vez 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atacado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entretenimento
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que entre 1950 e 1960 o crescimento dos postos de trabalho da indústria expandiu-se cerca 

de 20% e o setor de serviços gerou mais de 40% de postos de trabalho adicionais.  

Com baixa intensidade de capital e predôminancia de pequenos investimentos, os 

serviços têm uma estrutura setorial difícil de ser monitorada por órgáos governamentais. 

Além disso, está sujeita à absorção de mão-de-obra expulsa de outros setores que não 

encontra postos de trabalho nos segmentos mais formalizados da economia (MELO, 

ROCHA, FERRAZ, SABBATO e DWECK, 1998). 

Através do quadro a seguir é possível observar o crescimento do setor de serviços 

na economia. 

 

 

Tabela 1.4: Brasil – Participação do setor de serviços na ocupação total 

Fonte: IBGE 

 

Pode-se também atribuir a essa transformação na estrutura ocupacional o 

crescimento da subcontratação e da consultoria, valorizando o empreendimento inovador e 

de decisões rápidas.  

Diante da necessidade de adaptar a produção para uma forma mais flexível e 

personalizada para o mercado consumidor, estrutura-se um novo padrão de produção 

chamado toyotismo3 que passa a substituir o padrão fordista até então dominante no sistema 

produtivo, gerando formas transitórias de produção.  

Essa acumulação flexível é marcada pelo confronto direto com a rigidez do 

fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalha, dos mercados de 

                                                 
3 Toyotismo: Modo de organização da produção capitalista originário do Japão, foi criado na fábrica da 

Toyota após a Segunda Guerra Mundial. O Japão foi o berço da automação flexível, pois apresentava um 

cenário diferente dos Estados Unidos e da Europa: um pequeno mercado consumidor, capital e matéria-prima 

escassa e grande disponibilidade de mão-de-obra não especializada. A resposta foi o aumento na 

produtividade na fabricação de pequenas quantidades de numerosos modelos de produtos, voltados para o 

mercado externo, de modo a gerar divisas tanto para a obtenção de matérias-primas e alimentos, quanto para 

importar os equipamentos e bens de capital necessários para a sua reconstrução pós-guerra e para o 

desenvolvimento da própria industrialização.  
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trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores 

de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, 

novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 

tecnológica e organizacional.   

Ressalta Gurgel (2007, p. 18) que esta estratégia de retomada de crescimento não 

tirou o Brasil da desigualdade, mostrando que o equilíbrio não era um fator que estava 

inserido na agenda de crescimento. Ademais, “o preço dos créditos, sob juros móveis e 

pesadas amortizações, manteve a relação desequilibrada”. Uma das consequências disto foi 

aumentar a inserção subalterna do país na divisão internacional do trabalho.  

A reestruturação produtiva e a flexibilização do mercado de trabalho atingiram 

fortemente a classe trabalhadora e os sindicatos que perderam a maior parte de suas antigas 

bases operárias, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. Logo, 

a precariedade das relações de trabalho e a insegurança atingiram a classe dos trabalhadores 

assalariados, inclusive os que mantinham um vínculo formal de trabalho.  

Antunes (2003) aponta que outro ponto crucial para o toyotismo se firmar era 

enfrentar o sindicalismo, que era responsável por uma forte atuação de confrontos grevistas, 

no qual gerava entrave à expansão do toyotismo. A saída para esse conflito foi criar uma 

combinação de repressão com cooptação, ou seja, criar um sindicalismo de estrutura leve 

subordinado à autoridade patronal e gerar ganhos salariais decorrentes da produtividade.  

A aparência de maior liberdade no sistema produtivo tem como princípio de que as 

personificações do trabalho devem estar em coerência com as personificações do capital, 

caso contrário, os trabalhadores são substituídos por aqueles que se enquadrem no perfil 

desejado. A apropriação das atividades intelectuais do trabalho, associado à intensificação 

do ritmo do processo de trabalho, resultam em um contexto favorável ao capital, na 

retomada do seu ciclo de acumulação e na recuperação da rentabilidade do capital. 

Novos padrões ideológicos que incidem na gestão da força de trabalho como, por 

exemplo, “controle de qualidade”, “gestão participativa” e “qualidade total” são expressões 

visíveis em todas as partes do capitalismo globalizado, tanto em países avançados, quanto 

nos antes chamados de Terceiro Mundo, agora, alguns deles, denominados emergentes. 

Todos os trabalhadores, em todas as etapas da produção são responsáveis pela qualidade do 

produto e a mercadoria só é liberada para o mercado após uma inspeção minuciosa de 
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qualidade. A ideia de qualidade total também atinge diretamente os trabalhadores, que 

devem ser “qualificados” para serem contratados.  

“Ao contrário da verticalização fordista, de que são exemplos as fábricas dos EUA, 

onde ocorreu uma grande integração vertical, à medida que as montadoras 

ampliaram as áreas de atuação produtiva, no toyotismo tem-se uma 

horizontalização, reduzindo-se o âmbito de produção da montadora e estendendo-se 

às subcontratadas, às ‘terceiras’, a produção de elementos básicos, que no fordismo 

são atributo das montadoras. Essa horinzontalização acarreta também, no 

toyotismo, a expansão desses métodos e procedimentos para toda a rede de 

fornecedores. Desde modo, a kanban, just in time, flexibilização, terceirização, 

subcontratação, CCQ, controle de qualidade total, eliminação do desperdício, 

‘gerência participativa’, sindicalismo de empresa, entre tantos outros elementos, 

propagam-se intensamente” (ANTUNES, 2003, p. 34). 

 

 

1.4 O modelo neoliberal de desenvolvimento econômico no Brasil 

 

A política econômica neoliberal vem sendo implantada desde os anos 1980. Ela 

defende a intervenção mínima do Estado na economia e maior liberdade aos mercados, sob 

a argumentação de que quanto menor a participação do Estado na economia, mais 

rapidamente a sociedade pode se desenvolver e progredir, buscando seu próprio bem estar 

social. Como afirma Netto (1993), a primeira necessidade do neoliberalismo foi repudiar a 

intervenção do Estado no mercado, defendendo a diminuição das funções estatais que 

implicavam em altos custos sociais. 

No neoliberalismo, o mercado realiza as regras e conduz a produção. As empresas 

produzem após uma consulta ao mercado, verificando a análise custo-benefício e atenta a 

possibilidades exteriores. O poder da publicidade na sociedade de consumo é um grande 

aliado da política neoliberal, há grande investimento no mercado consumidor com produtos 

atrativos e com maior valor agregado.  

No Brasil, o modelo neoliberal ganhou impulso com os governos de Fernando 

Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. 

“Se no Brasil o neoliberalismo vinha aos poucos ganhando espaço como alternativa 

política à crise, é no período Collor que efetivamente ele se torna a ideologia 

dominante entre os setores do capital, dos partidos políticos conservadores e do 

centro do espectro político, da grande imprensa brasileira e mesmo de setores 

significativos do pequeno e médio empresariado e, especialmente, daquela parcela 

do movimento organizado dos trabalhadores identificada como Força Sindical. 

Teve início o processo de privatizações das estatais, o Brasil abriu sua economia 

para o capital estrangeiro e o mercado passou ser o grande agente organizador da 
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nação, enquanto os trabalhadores, como classe, começaram a sofrer um bombardeio 

incessante em seus direitos” (NEGRÃO, 1999, p. 07). 

 

As reformas do capital iniciam-se pela desregulamentação das relações de trabalho e 

pela continuação maciça de privatização de empresas estatais, a liberação de fluxos de 

capitais, a liberalização do comércio exterior e as reformas fiscais e previdenciárias. 

Posteriormente, o processo de privatização foi de grandes complexos industriais e de 

serviços. Esse processo implicou em uma profunda desnacionalização da economia, 

principalmente dos países periféricos.  

O quadro a seguir, mostra a quantidade do número de empresas estatais federais de 

1985 a 2005, no Brasil.  

 

 

Tabela 1.5: Evolução do número de empresas estatais federais de 1985 a 2005. 

Fonte: Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST (in 

MACIEL e ARVATE, 2010, p. 06).  

 

Como se pode observar na figura acima, é significativo o aumento de empresas 

privatizadas a partir do ano de 1989, ainda no governo Sarney. Este é o momento inicial em 

que o país se abre para o capital externo e redefine o seu papel estatal. No entanto, como 

apontam Maciel e Arvate (2010), é a partir de 1990 que passa a existir um objetivo 
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explícito de adotar a privatização como saída para enfrentar a crise. A primeira empresa de 

peso privatizada foi a Usiminas, em 1991, no governo Collor de Mello (1990 – 1992). Este 

processo se intensificou no governo Itamar Franco (1993 – 1994), seguido do governo 

Fernando Henrique Cardoso.  

As novas medidas adotadas pelos governos geraram uma considerável 

desregulamentação das relações de trabalho e reformas fiscais e previdenciárias que, como 

muitos autores apontam, significaram perdas de muitos direitos sociais que já tinham sido 

garantidos pelo Estado. Houve grande redução e/ou cortes nas políticas sociais e 

previdenciárias, além de cortes de investimentos no próprio setor produtivo estatal.  

No gráfico a seguir é possível verificar a queda da taxa de custeio das empresas 

estatais federais do setor produtivo de 1980 a 2005. 

 

 

Tabela 1.6: Despesas de custeio das empresas estatais federais do setor produtivo – 

1980 – 2005 (em % do PIB). 

Fonte: MACIEL e ARVATE, 2010. 

 

Pela tabela mostrada é nítida a grande redução das despesas de custeio, no entanto, 

apontam Maciel e Arvate (2010) que isto não se deu somente pelas privatizações, pois 

desde o governo Sarney é possível verificar a redução dos custos. São as privatizações e 
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todos os demais ajustes do setor público, realizados a partir dos anos 1980, que formam 

esse cenário de redução do tamanho do Estado, no plano econômico e social.  

Através dos gráficos a seguir, é possível observar a elevação do nível de 

desemprego no Brasil e a diminuição do poder aquisitivo dos trabalhadores, como apontam 

os dados do DIEESE.  

 

 

Tabela 1.7: Taxa de desemprego no Brasil entre 1995 - 2005 

Fonte: DIEESE, 2006. 

 

 Como os dados do DIEESE apontam, a partir de 1995, quando é implantada a 

reforma gerencial na administração pública no início do governo Fernando Henrique 

Cardoso, a taxa de desemprego aumenta consideravelmente em grandes proporções, 

principalmente no seu primeiro mandato. Somente a partir de 2003, no governo Lula, pode-

se observar um processo inverso, com a redução dessa taxa.  
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Tabela 1.8: Evolução do valor real médio do salário mínimo entre 1995 – 2005 no Brasil 

Fonte: IPEA, IBGE, BANCO CENTRAL, 2002. 

 

 Paralelamente à redução das taxas de custeio no setor público, há um grande 

aumento do nível de desemprego no Brasil e redução do valor real médio do salário 

mínimo, este último também é mais perceptível no primeiro mandato do governo Fernando 

Henrique Cardoso, com níveis extremamente baixos de remuneração do trabalho.  
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CAPÍTULO 02 – O CONTEXTO DA REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO NA 

DÉCADA DE 1990 

 

2.1 Estado, sociedade e gestão 

 

Para diferenciar Estado e governo, aponta Bresser-Pereira (1995) que o governo se 

refere à cúpula político-administrativa do Estado, já este último é uma parte da sociedade, 

mas que, ao mesmo tempo, se sobrepõe à sociedade na medida em que é definida como 

uma organização política e econômica. O autor ao descrever sobre a necessidade da criação 

do Estado, afirma que esse processo ocorre no momento em que a sociedade produz um 

excedente e se divide em classes, consequentemente, torna-se necessário criar condições 

políticas para legitimar a apropriação desse excedente econômico, garantindo a autonomia 

do governo. A partir do momento que a democracia avança, o Estado passa a ser o provedor 

de benefícios sociais para amenizar e legitimar as relações de dominação.  

“Nessas coalizões (de classe) podem participar não apenas as classes dominantes, 

mas também frações das classes dominadas. Formam-se assim o que Gramsci 

chamou de ‘blocos históricos’ para identificar os complexos sistemas políticos que, 

em cada momento da história, detêm o poder do Estado” (BRESSER-PEREIRA, 

1995, p. 95). 

 

No que se refere à relação entre Estado e sociedade, Gurgel (2003) aponta que já 

acostumamos a considerar o Estado como superior à sociedade, em uma relação no qual 

este último está subordinado ao primeiro. No entanto, na história das relações humanas é a 

sociedade que surgiu antes para que, posteriormente, fosse possível compor e gerir o 

Estado.  

O fato de visualizar o Estado como o detentor de superioridade e de poder faz com 

que haja maior dificuldade de a sociedade fazer parte de uma relação recíproca e de 

controle. Um fator prejudicial quando se pretende uma administração com a sociedade e 

para a sociedade, respeitando os princípios democráticos e de uma gestão cidadã, para a 

qual a administração pública deve estar voltada.  

Analisar a relação entre Estado, governo e sociedade se torna um ponto de partida 

para entender os valores que estão em disputa para gerir o Estado, orientar a sua relação 

com a sociedade e formular políticas públicas.  
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Para o estudo da administração pública, no qual a pesquisa está focada, aponta 

Denhardt (2012, p. 16) que há pelo menos três orientações no escopo da teoria da 

administração pública. A primeira a vê como parte do processo governamental e com 

afinidade com os estudos de ciência política, ou seja, a administração pública é vista como 

parte de uma teoria política mais ampla. Nesta visão, as organizações públicas afetam 

diretamente o desenvolvimento e a implementação das políticas públicas e influenciam na 

alocação de valores na sociedade. Busca-se uma governança democrática a partir da 

obsorção da teoria política das organizações públicas, em uma relação de complemento 

entre teoria política e administração pública – um interesse muito presente no Novo Serviço 

Público, como alternativa à administração gerencial.  

A segunda vertente associa as organizações públicas com as organizações privadas, 

como se fossem praticamente iguais, ou seja, entende-se que as organizações públicas 

fazem parte da teoria organizacional mais ampla. Os teóricos desta perspectiva argumentam 

que os princípios de gestão são os mesmos, tendo o administrador que lidar com questões 

de poder e autoridade.  

A última vertente, por sua vez, argumenta que a administração pública é um campo 

profissional que se preenche de várias perspectivas teóricas para gerar impactos práticos e 

neste escopo teórico, “a teoria da organização pública é ao mesmo tempo inatingível e 

indesejável” (DENHARDT, 2012, p. 19).  

O estudo das teorias organizacionais, por sua vez, possui influência relevante para a 

criação de novos modelos de transmissão de conhecimento para a administração, pois se 

tornam paradigmas na gestão. Mas estando as teorias embutidas de ideologias, cabe analisar 

o que uma teoria diz, o que deixa de dizer e as distorções que ela pode ter causado, pois a 

teoria estimula a ação.  

Quanto à análise entre teorias organizacionais e ideologia, Gurgel (2003) afirma que 

há o esforço de adaptar o ambiente de trabalho às necessidades de produção, no entanto, 

esses ambientes estão tomados pela visão de um mundo não ideológico e sendo associado à  

fatalidade econômica. Essas ideias são difundidas por diversos complexos sociais, como a 

família, os partidos políticos, pelas igrejas, pelas escolas etc. Em muitos momentos, a 

mistificação se torna um meio poderoso para fortalecer valores e práticas que são contrárias 

aos próprios interesses de uma classe. Aponta o autor que nas últimas décadas o discurso 
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ideológico que mais tem se fortalecido na teoria organizacional está sob a forma da 

administração flexível. Neste momento, diante do desafio de reestruturar o capital, a opção 

passou a ser não mais recorrer aos gastos do Estado, mas gerar um mercado líquido – o 

chamado toyotismo. Na administração flexível, busca-se a customização (flexibilidade a 

partir da demanda), a gestão pela qualidade (flexibilidade da oferta) e desregulamentação 

(flexibilidade das relações de trabalho).  

Desde Fayol e Taylor a evolução das teorias organizacionais foi formulada de 

acordo com as necessidades de um dado momento histórico e objetivam produzir produtos 

para o mercado. E são essas teorias fundamentais na formação dos modelos de gestão que 

orientam as estruturas das organizações públicas e privadas (RODRIGUEZ in GURGEL; 

RODRIGUEZ, 2009).  

Não se sabe ao certo qual foi a primeira obra que abordou de forma rigorosa e 

precisa a administração nas organizações, provavelmente foi Taylor, em 1895, com a obra 

intitulada Notas sobre correias (GURGEL in GURGEL; RODRIGUEZ, 2009) destinada a 

reduzir formas ineficazes de produção e, como ele mencionava, a vadiagem no trabalho, 

pois, para ele esses eram os principais empecilhos que limitavam a prosperidade geral, 

tanto do patrão como para o empregado. Para evitar essas barreiras de crescimento 

econômico, Taylor (1970, p. 34) pontua três determinantes como causa da vadiagem no 

trabalho: a primeira diz respeito ao erro de que quanto maior o rendimento do patrão e da 

máquina, maior é o desemprego; a segunda, que o método organizacional e gerencial não-

científico facilita o empregado a fazer cera; e a terceira de que o empregado desperdiça 

grande parte do seu esforço por causa dos métodos empíricos ineficientes.  

“Afastando este hábito de fazer cera em todas as suas formas e encaminhando as 

relações entre empregados e patrões, a fim de que o operário trabalhe do melhor 

modo e mais rapidamente possível em íntima cooperação com a gerência e por ela 

ajudado, advirá, em média, aumento de cerca do dobro da produção de cada 

homem e de cada máquina” (TAYLOR, 1970, p. 33).  

 

Observa Gurgel in Gurgel; Rodriguez (2009, p. 2) que as teorias da gestão são 

teorias tardias se comparadas com outras, como, por exemplo, a economia e a política. A 

tentativa de sistematização das teorias foi obtida somente nos séculos XIX e XX. Aponta o 

autor que as causas para esse atraso estão diretamente relacionadas com a desvalorização 

do trabalho desde as civilizações antigas, passando pela Idade Média e aumentando na 
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Idade Moderna a dicotomia entre trabalho manual e intelectual. Sendo assim, as causas 

apontadas são:  

● O tardio desenvolvimento do mercado que inicialmente estava ligado às 

atividades artesanais e/ou de pequeno porte, cabendo ao Estado gerir os grandes 

empreendimentos;  

● A desvalorização do trabalho empresarial. No clássico Investigação sobre a 

natureza da riqueza das nações, o próprio Adam Smith considerava o empresário sem 

escrúpulos e de má fé, mesmo tendo o fato de seu pensamento estar ligado aos princípios 

do capitalismo liberal, defendendo o empreendimento e a livre iniciativa.  

● A valorização do estudo focado na macroeconomia, como, por exemplo, a 

preocupação pela teoria do valor, da origem da riqueza e pela circulação e distribuição dos 

bens; 

Em contraposição a este quadro, surge a partir da Revolução Industrial maior 

preocupação sobre os estudos do trabalho e das organizações. Desde então, este cenário de 

transformações no processo produtivo passa a ser o catalisador para o estudo e 

sistematização do aprimoramento das forças produtivas e da divisão do trabalho, de modo a 

aumentar consideravelmente a produção e a troca de mercadorias.  

Adam Smith (1974) apontava que o aumento da produção significava um aumento 

proporcional da produtividade e, tal divisão, por sua vez, tende a ser maior nos países onde 

há maior desenvolvimento da indústria. Sendo assim, pontua três circunstâncias como 

resultante do aumento da produção a partir da divisão do trabalho: primeiro se refere ao 

aumento da destreza dos trabalhadores; segundo, a economia de tempo; terceiro, o grande 

aumento do número de máquinas.  

“Cada indivíduo torna-se mais sabedor na sua tarefa particular, produzindo maior 

quantidade de trabalho, e as ciências e as artes são assim consideravelmente 

aperfeiçoadas e aumentadas” (SMITH, 1974, p. 17).  

 

Posteriormente, resalta Gurgel in Gurgel; Rodriguez (2009), houve uma nova 

divisão que se baseia na separação entre propriedade e gestão do negócio, pois cresce 

consideravelmente o tamanho, os setores e os níveis de supervisão/controle das empresas e, 

paralelamente, a sua descentralização geográfica. Isto faz com que ocorra maior esforço por 

parte daqueles que têm a função de conduzir o empreendimento, tanto nas instituições 

privadas como nas públicas.  
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Dentro da perspectiva clássica das teorias organizacionais, destaca Peci (2003) que 

há a prevalência do modelo racional de organização, a partir das análises de Taylor e 

Weber. Tal perspectiva enxerga a organização como instrumento para alcançar objetivos, 

tendo como base os critérios de racionalidade instrumental. Taylor, como já citado, parte de 

algumas premissas, como a preferência natural do ser humano pelo interesse individual, 

superioridade da ciência positivista e existência de métodos organizacionais inadequados 

que geram o desperdício da capacidade humana. Já em Weber há a contribuição do estudo 

da burocracia administrativa enquanto aparelho típico do poder legal. Seus fundamentos 

são: ação racional baseada no fim: as ações são tomadas com base nos custos e benefícios, 

os sujeitos visam e avaliam os meios objetivando o fim e os diversos fins entre si. Para 

Weber, é a base do modelo capitalista para acumular de forma ilimitada o capital; ação 

racional baseada no valor: o ser humano se baseia de forma consciente em um 

determinado valor para guiar as suas ações; ação baseada nos afetos: diferente dos valores, 

baseia-se nos impulsos e emoções; ação baseada na tradição: adota-se o costume. Aponta 

Peci que a partir da década de 1960 surgiram questionamentos destes pressupostos 

weberianos na pesquisa organizacional, e a partir de então, houve o reconhecimento de 

outras formas mais flexíveis que podem existir ao lado das burocracias.  

É nesta esteira teórica que o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(1995, p. 15) vai afirmar que a administração pública evoluiu através de 3 modelos básicos: 

patrimonialista, burocrática e gerencial.  

Na administração burocrática, o Estado é visto como representação do poder do 

soberano, tendo o nepotismo como inerente a esse tipo de administração. Neste modelo há 

distanciamento entre a res publica e a res principis, a administração acontece através da 

tradição e em torno do soberano se agrega o quadro administrativo.  

Mas, “no momento em que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o 

mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado” (PDRAE, 1995, p. 15), 

dando lugar à administração burocrática.  

A administração burocrática surge na segunda metade do século XIX com o intuito 

de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. São constituídos alguns princípios 

para seu desenvolvimento, a saber: a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a 

impessoalidade e o formalismo. Há controles rígidos dos processos, como admissão de 



 44 

pessoal, compras e atendimento a demandas. Conclui o PDRAE (1995) que, neste modelo 

administrativo, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo o principal sentido de servir a 

sociedade.  

Por último, a administração gerencial surge na segunda metade do século XX com o 

objetivo de substituir o modelo de expansão das funções econômicas e sociais do Estado, e, 

paralelamente, reduzir gastos públicos. A estratégia volta-se para três princípios: (1) 

definição precisa dos objetivos do administrador público; (2) autonomia na gestão dos 

recursos humanos, materiais e financeiros; (3) controle a posteriori dos resultados. Há a 

valorização da competição administrada no interior do próprio Estado, entre as unidades 

internas. “Em suma, afirma-se que a administração pública deve ser permeável à maior 

participação dos agentes privados e/ou das organizações da sociedade civil e deslocar a 

ênfase dos procedimentos (meios) para os resultados (fins)” (PDRAE, 1995, p. 16).  

O discurso reformista toma como referência os ensinamentos da gestão privada e 

retoma postulados neoclássicos, como a Lei de Say, para quem o mercado funciona como 

instrumento regulador suficiente. O avanço da revalorização do privado se verifica 

amplamente, a ponto de, no plano reformista, como veremos, esta lógica de auto-regulação 

do mercado se estender ao âmbito dos serviços públicos. 

 

 

2.2 Gestão pela qualidade total 

 

A gestão pela qualidade total é um sistema administrativo aperfeiçoado no Japão, 

formado por um conjunto de programas, ferramentas e métodos, a partir das ideias 

americanas ali introduzidas logo após da Segunda Guerra Mundial. Esta gestão é baseada 

na participação de todos os setores da empresa e de todos os empregados no estudo e 

condução do controle de qualidade. Ou seja, controlar significa detectar quais foram os seus 

fins, efeitos ou resultados não alcançados, analisar esses maus resultados buscando suas 

causas e atuar sobre estas causas de tal modo a melhorar os resultados (CAMPOS, 1992). 

Atualmente, na abordagem gerencial para a gestão, são necessários métodos que 

possam ser utilizados por todos em direção aos objetivos de sobrevivência de uma empresa. 

Segundo Campos (1992), a gestão pela qualidade total é formada por alguns principais 

conceitos, são eles: 
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● Orientação pelo cliente: produzir e fornecer serviços e produtos que sejam 

definitivamente requisitados pelos consumidores. Identificar as necessidades dos clientes, 

assegurar a qualidade em cada estágio, prevê falhas e preparar padrão técnico; 

  ● Qualidade em primeiro lugar: conseguir a sobrevivência através do lucro contínuo 

pelo domínio da qualidade; 

● Ações orientadas por prioridade: identificar o problema mais crítico e solucioná-

lo pela mais alta prioridade; 

● Controle de processos: uma empresa não pode ser controlada por resultados, mas 

durante o processo. O resultado final é tardio para se tornar ações corretivas; 

● Definição nítida dos conceitos: entender a missão da empresa, a visão e a 

estratégia da alta direção e executar as diretrizes e as metas. 

 

A figura a seguir mostra o ciclo de prioridades para atingir a satisfação do mercado 

consumidor. 

 

 

Figura 2.1: Ciclo para melhorias 

Fonte: Campos, 1992. 
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PLAN (planejar) = Estabelecer metas sobre itens de controle e estabelecer método para 

atingir as metas 

DO (executar) = Educar e treinar. Executar a tarefa (coletar dados) 

CHECK (verificar) = Verificar os resultados da tarefa executada 

ACTION (atuar correlativamente) 

 

Há o controle do processo de produção com foco nos bens e serviços pelo menor 

custo e melhor qualidade para atender as novas exigências e a satisfação dos clientes. A 

gestão pela qualidade total é a concretização na gestão de todos os recursos organizacionais 

e no relacionamento interpessoal, em um sistema constante. 

Para Campos (1992), os métodos gerenciais são difundidos a todas as pessoas de 

uma empresa com intuito de criar um processo de desenvolvimento do clima que conduza à 

emoção pelo trabalho, baseado em um programa de educação e treinamento. O objetivo do 

controle de qualidade é criar uma prática comum a todas as pessoas envolvidas, de modo 

que assumam as responsabilidades sobre os resultados.  

Este quadro de transformação no processo produtivo e na redefinição da distribuição 

das mercadorias se consolidou a partir da crise do modelo fordista, baseado na produção em 

massa, resultado da superacumulação na década de 1970. Contudo, este processo de crise 

não era algo novo, pois na década de 1920 já havia ocorrido o mesmo fenômeno – 

conhecido como o período da Grande Depressão. Como já abordado no capítulo anterior, 

surge a necessidade de criar um modelo mais flexível e de oferta diversificada para atrair os 

consumidores distanciados do mercado e, assim, reaquecer a economia.   

Analisa Gurgel in Gurgel; Rodriguez (2009) que o conceito de Qualidade, no 

sentido de agregação de valor, melhoria contínua e aproximação e afinidade com o 

consumidor começou somente na década de 1980 quando houve a ascensão do consumo 

pela substituição.  

“A produção, predominantemente, passou a destinar-se aos consumidores que 

estavam substituindo seus estoques domésticos. Portanto, a produção voltou-se 

para os consumidores que exigiam algo novo, diferente, com algum valor agregado 

que justifique substituir seu carro, seu telefone celular ou seu aparelho de som” 

(GURGEL in GURGEL; RODRIGUEZ, 2009, p. 11).  
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 O autor destaca o efeito duplo do novo processo flexível da produção, por um lado 

conseguiu recuperar as altas taxas de lucros das empresas e, por outro, houve a 

permanência do alto nível de desemprego. Gestão pela qualidade total, portanto, tem o 

objetivo de romper com o mercado limitado e superacumulado, operando em contínua 

renovação, via obsolescência planejada e acelerada a que Juran denominava melhoria sem 

fim.  

Jinkings in Antunes (2001) resalta que a gestão pela qualidade total exclui, com 

muita frequência, os trabalhadores considerados não adaptados aos princípios empresariais 

da qualidade total e da excelência do atendimento ao cliente. Objetivam, no controle do 

processo de produção das empresas, bens e serviços pelo menor custo e melhor qualidade 

para atender as exigências e a satisfação dos clientes. A autora destaca o papel dominador 

do discurso institucional, que seguindo a exigência da necessidade de uma nova 

qualificação da força de trabalho, faz apologia do profissional polivalente e de múltiplos 

conhecimentos tidos como indispensável à competitividade dos serviços disponibilizados 

do mercado financeiro. No entanto, ainda é possível observar a realização de atividades 

rotineiras e simplificadas que se desenvolvem, muitas das vezes, ao lado do trabalho mais 

complexo e direcionado para o atendimento personalizado dos clientes considerados 

preferenciais.  

A gestão da qualidade aparece para a reforma do Estado dos anos 1990 como uma 

forte referência, traduzindo-se em esforços concretos no ambiente público no sentido da 

adoção de seus princípios e valores. 

Ainda que a obsolescência planejada e acelerada não possa ser absorvida pelo 

serviço público, a ideologia da mudança e a concepção de que a ausência de qualidade, em 

conceito corrente, é uma marca da administração pública se desenvolveram. Foi isto que 

estimulou um certo radicalismo observado na crítica ao serviço público e a adoção de 

outras iniciativas da tecnologia de gestão privada, como a reengenharia, que frequentou a 

ação reformista dos anos 1990. 
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2.3 A reforma gerencial: bases teóricas e propostas de intervenção 

 

No ano de 1995 foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de Emenda 

Constitucional referente à Reforma do Estado brasileiro. A reforma teve como referência a 

criação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, cargo ocupado pelo 

professor Bresser Pereira, e a elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado (PDRAE). O discurso do governo sustenta que o Estado é o responsável pela crise 

econômica, devido a sua forte intervenção na economia, além dos grandes gastos sociais, 

necessitando de uma reforma para dar resposta à “crise generalizada do Estado”. Sendo 

assim, surge um novo paradigma dentro da administração pública, denominado 

administração pública gerencial, e suas tendências são: descentralização, autoregulação do 

mercado, flexibilização da gestão, ênfase nos resultados e aumento do controle social, ainda 

que este último aspecto já estivesse intensamente presente na Constituição Federal de 1988.  

“O primeiro passo para a Reforma do Estado foi dado com o Plano Real, ainda no 

governo do presidente Itamar Franco, através do qual se reorientou a economia e os 

gastos públicos. Logo, depois, foi criado o Fundo Social de Emergência que 

estabeleceu o controle dos gastos públicos e, em seguida, se adotou a 

racionalização da gestão incluindo ‘a flexibilização dos monopólios, a concessão 

de serviços públicos à iniciativa privada e as privatizações’”. (SILVA, 2001, p. 4) 

 

A administração pública gerencial adotada no Brasil teve como base conceitual, 

teórica e ideológica o paradigma do New Public Management, fruto da aplicação das 

vertentes relacionadas ao pensamento neoliberal sobre a gestão pública, como temos 

exposto. 

Bresser-Pereira (1995), do Ministério da Administração Federal e Reforma do 

Estado, responsável pela construção teórica e conceitual da reforma, aponta que o Estado 

perdeu as suas potencialidades de reprodução e de crescimento desde a crise do modelo de 

Estado de Bem Estar Social, no qual apresentava crescentes demandas por parte da 

sociedade e crescimento desordenado do aparelho do Estado, gerando crise fiscal, 

esgotamento da sua intervenção econômica e ineficácia da administração burocrática.  

Na reforma gerencial, as atividades consideradas como não exclusivas, por 

exemplo, a saúde, educação, assistência social, comunicação e transporte, tendem a ser 

repassadas ao mercado ou à “publicização”. Neste último caso, trata-se de destinar essas 

atividades de cunho social às organizações públicas não estatais, a título de elevar o 
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desempenho das organizações públicas. Já as atividades consideradas exclusivas, aquelas 

intrínsecas ao poder do Estado, como, por exemplo, a polícia, as forças armadas e os órgãos 

responsáveis pelas arrecadações, planejamento e manejo dos recursos públicos, 

continuariam, assim, sob a propriedade estatal (BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2005, 

p. 5).  

“Transferir para o setor público não-estatal estes serviços, através de um programa 

de ‘publicização’, transformando as atuais fundações públicas em organizações 

sociais, ou seja, em entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que tenham 

autorização específica do poder legislativo para celebrar”. (PDRAE, 1995, p. 46).  

 

O início da reforma da gestão pública, em plano mundial, ocorreu nos anos de 1980 

na Grã Bretanha, Austrália e Nova Zelândia. O objetivo era reformar a organização, a 

macroestrutura do Estado e os instrumentos de gestão. Como consta no Plano Diretor da 

Reforma do Estado brasileiro (1995), o motivo da desaceleração econômica era a crise 

exclusiva do Estado que não soube processar a sobrecarga das demandas e a dificuldade 

administrativa no pós-guerra. Para Bresser Pereira (2005), a manutenção de um Estado 

forte e democrático só se torna possível a partir do momento que as entidades estatais 

realizam as atividades que lhe são destinadas, descentralizando suas atividades não-

esclusivas principalmente no que se refere aos serviços sociais e pesquisas científicas. 

Essas atividades são assim destinadas às organizações sem fins lucrativos e terceirizadas 

para as empresas privadas.  

Com a administração gerencial, a produção de bens e serviços para o mercado é 

visto como uma atividade de caráter competitivo e não se enquadra nas funções do Estado. 

Essas atividades podem ser financiadas pelo Estado, mas gerenciadas pela iniciativa 

privada, ou seja, o Estado deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento estatal e 

passa a ser o regulador dos serviços prestados.  

Para reconstruir o Estado com os princípios gerencialistas de gestão são 

classificados, a partir do critério funcional, os seguintes mecanismos de controle: mercado, 

controle social, controle democrático representativo, controle hierárquico gerencial, 

controle hierárquico burocrático e controle hierárquico tradicional.  

“O princípio geral é o de que será preferível o mecanismo de controle que for mais 

geral, mais difuso, mais automático. Por isso o mercado é o melhor dos 

mecanismos de controle, já que através da concorrência obtêm-se, em princípio, os 

melhores resultados com os menores custos e sem a necessidade do uso do poder, 
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seja ele exercido democrática ou hierarquicamente” (CADERNOS MARE, 1997, p 

37).  

 

Dentro dos controles priorizados pela Reforma do Estado é valorizado o mecanismo 

do mercado por ser considerado o mais geral, difuso e automático: “A regra geral é a de 

que, sempre que possível, o mercado deverá ser escolhido como mecanismo de controle”. 

Sendo assim, a Reforma do Estado emerge conjuntamente com o capitalismo globalizado 

no Brasil nos anos de 1990, no qual é valorizado o aumento do espaço público não-estatal 

do controle social e do controle hierárquico gerencial. O objetivo é obter maior democracia, 

maior difusão do poder, eficiência, maior automaticidade dos controles e maior 

participação do público não-estatal, segundo o discurso corrente (CADERNOS MARE, 

1997, p. 37-39).  

Aponta o PDRAE (1995) que o objetivo de focar a administração gerencial para os 

resultados está relacionado à necessidade de levar a gestão para o cidadão, pois é este que, 

em uma sociedade democrática, fornece legitimidade às instituições. Sendo assim o cidadão 

se torna um cliente privilegiado – termo usado pela reforma gerencial – dos serviços que 

são prestados pelo Estado.  

Para os teóricos gerenciais a crise está diretamente relacionada à interferência do 

Estado no mercado, acarretando distorções e funcionamento irregular. Consta no PDRAE 

(1995) que diferentemente dos anos 1920 e 1930 que houve erro no funcionamento do 

mercado, a crise dos anos 1980 é a crise do Estado. 

Neste processo crítico são apontadas algumas fatos: (1) a crise fiscal, crescente 

perda de crédito por parte do Estado; (2) o esgotamento da estratégia estatizante de 

intervenção estatal que, por sua vez, relaciona-se ao Estado de Bem Estar Social dos países 

desenvolvidos, a estratégia de substituição de importações dos países do terceiro mundo e o 

estatismo dos países comunistas; (3) a necessidade de mudança na forma de administrar o 

Estado, ou seja, a passagem da administração burocrática para a gerencial.  

Para tanto, adotam-se os seguintes procedimentos: (1) ajustamento fiscal duradouro; 

(2) reformas econômicas orientadas para o mercado; (3) reforma na previdência social; (4) 

modificação dos instrumentos de política social; (5) reforma do aparelho do Estado, com 

objetivo de aumentar a sua governança, ou seja, sua capacidade de implementar políticas de 

forma eficiente.  
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Algumas práticas como: racionalização, flexibilização, publicização e 

desestatização formam as principais diretrizes do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado.  

Na prática, o Estado deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento 

econômico e social e passa a ser o provedor e regulador das atividades, principalmente dos 

serviços sociais como educação e saúde. Parte-se do princípio de que o setor privado realiza 

de forma mais eficiente a tarefa de produção, pois há benefícios maiores com o controle. 

Nas palavras do PDRAE (1995, p. 12): 

“Reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades que 

podem ser controladas pelo mercado. [...] a descentralização para o setor público 

não-estatal da execução de serviços que não envolvem o exercício do poder de 

Estado, mas devem ser subsidiado pelo Estado, como é o caso dos serviços de 

educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Chamaremos a esse processo de 

‘publicização’”.  

 

No que se refere à relação entre o público e privado, o PDRAE (1995, p. 17-18) 

considera que, a exemplo da administração de empresas que está voltada para o lucro e para 

a maximização dos interesses dos acionistas, “espera-se que através do mercado, o interesse 

coletivo seja atendido”, sendo assim, para os reformadores, o Estado com o modelo 

gerencial se revela “mais capaz de promover o aumento da qualidade e da eficiência dos 

serviços sociais”.  

O quadro a seguir mostra de forma resumida as mudanças ocorridas na passagem do 

modelo burocrático para o gerencial na administração pública. 
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Figura 2.2: As formas de propriedade e de administração 

Fonte: PDRAE, 1995. 

 

Quanto às funções do Estado, são definidas três áreas de atuação: (1) as atividades 

consideradas exclusivas do Estado; (2) os serviços sociais e científicos do Estado; (3) a 

produção de bens e serviços para o mercado.  

A primeira diz respeito a todas as atividades para assegurar a ordem interna – a 

propriedade e os contratos, defender o país, promover o desenvolvimento econômico e 

social e formular políticas, ou seja, aquelas que não são devidamente remuneradas pelo 

mercado. Legislar, regular, julgar, policiar, fiscalizar e fomentar.  

A segunda é destinada aos serviços sociais e científicos, ou seja, aqueles que não 

são exclusivos do Estado. “Incluem-se nesta categoria as escolas, as universidades, os 

centros de pesquisa científica e tecnológica, as creches, os ambulatórios, os hospitais [...]” 

(CADERNOS MARE, 1997, p. 25). São as atividades consideradas competitivas que 

devem ser administradas principalmente através do controle social e da constituição do 

quase-mercado. Há a transformação desses serviços em organizações sociais, ou seja, uma 
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entidade pública de direito privado que realiza um contrato de gestão com o Estado e é 

financiado com o orçamento público.  

A terceira área de atuação de produção de bens e serviços para o mercado se refere à 

privatização, pois as empresas privadas são consideradas, pelo corpo teórico gerencial, com 

maior capacidade para administrar.  

Quanto aos objetivos para a produção para o mercado, aponta o PDRAE (1995, p. 

47): 

● Dar continuidade ao processo de privatização através do Conselho de 

Desestatização; 

● Reorganizar e regular os monopólios que foram privatizados; 

● Implantar contratos de gestão para as empresas que não puderem ser privatizadas. 

 

“Agora era o Estado que estava em crise fiscal, sem condições de investir, e, pelo 

contrário, necessitando dos recursos da privatização para reduzir suas dívidas, que 

haviam aumentado muito. Por outro lado, ficou definitivamente claro que a 

atividade empresarial não é própria do Estado, já que pode ser muito melhor e mais 

eficientemente controlado pelo mercado do que pela administração” (CADERNOS 

MARE, 1997, p. 24).  

 

Essas funções são esquematizadas na figura a seguir.  

 

 

Figura 2.3: Delimitação da área de atuação do Estado 

Fonte: Cadernos MARE, 1997. 

 

Nesta figura acima é possível observar, por sua vez, a separação entre as atividades 

principais e as atividades auxiliares. As primeiras são aquelas próprias do Estado, como 
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anteriormente definidas. Já as atividades auxiliares ou de apoio, como, por exemplo, 

limpeza, vigilância, transporte, coperagem e serviços técnicos de informática devem ser 

terceirizadas através de licitação pública.  

Quatros componentes são apontados nos Cadernos MARE (1997) como os 

responsáveis por levar a Reforma do Estado gerencial para o Estado Social-Liberal, são 

eles: 

● Redução o tamanho do Estado em termos principalmente de pessoal através de 

programas de privatização, terceirização e publicização; 

● Redução do grau de interferência do Estado ao necessário através dos programas 

de desregulação que aumentem o recurso aos mecanismos de controle via mercado; 

● Aumento da sua governança, ou seja, capacidade de implementar políticas 

públicas; 

● Aumento da sua governabilidade, ou seja, do poder do governo. 

 

Já o quadro a seguir mostra os tipos de controle por parte da administração pública 

gerencial e a sua identificação com a administração privada, segundo os reformadores. 

 

 Tipo de controle Identificação entre a 

administração pública e privada 

 

Técnica 

 

De resultados 

 

Média alta 

 

Econômica 

 

e quase-mercado 

 

Alta 

 

Política 

 

e social 

 

Média baixa 

 

Figura 2.4: Orientações da administração pública gerencial 

Fonte: Bresser-Pereira, 1998. 

 

Em síntese, as características da administração pública gerencial se apresentam a 

seguir: 

● Orientação de ação do Estado para o cidadão-cliente; 

● Ênfase no controle dos resultados; 
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● Aumento da burocracia estatal; 

● Separação das secretarias formuladoras de políticas públicas; 

● Distinção de dois tipos de unidades centralizadas: as agências executivas que 

realizam as atividades do Estado; e os serviços sociais e científicos de caráter competitivo 

em que o poder do Estado não está envolvido; 

● Transferência do setor público não-estatal dos serviços sociais e científicos; 

● Adoção cumulativa dos mecanismos: (1) do controle social direto; (2) do contrato 

de gestão, com indicadores de desempenho definidos e os resultados medidos; (3) da 

formação do quase-mercado.  

● Terceirização das atividades auxiliares ou de apoio.  

 

É neste contexto de novos conceitos e reconceituações, que surge o conceito de 

cidadão-cliente (Bresser-Pereira, 1998), diretamente relacionado com a ideia de que o 

controle sobre o aparelho público deve-se dar prioritariamente pelo mercado. Cidadão-

cliente é, portanto uma figura chave criada pela reforma gerencialista e difundida pelo 

Ministro, porque ela qualifica o cidadão como consumidor, na relação com o Estado, e não 

um exercitante de um direito público. Se a melhor forma de controle, como diz a reforma, é 

o mercado, é esta qualidade (e comportamento) de consumidor, de cliente, que tornará 

efetivo o controle.   
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CAPÍTULO 03 – A CIDADANIA E O DISCURSO IDEOLÓGICO NA REFORMA 

GERENCIAL: UMA ABORDAGEM EMPÍRICA 

 

3.1 A cidadania na reforma gerencial do Estado 

 

Apontou Keynes (1964, p. 309) que nos momentos de crise - que possuem 

características bem semelhantes em seus ciclos econômicos - “o remédio consistiria em 

tomar várias medidas capazes de aumentar a propensão a consumir”. O argumento do autor 

indica que para buscar uma saída para a crise é necessário que o Estado adote uma série de 

medidas estratégicas para promover um fluxo de investimentos úteis para a retomada da 

economia e, ao mesmo tempo, estimular o consumo.  

Essa estratégia também se faz presente ao mesmo tempo em que há a redução do 

tamanho do Estado, redefinição do seu papel estatal e a valorização do novo conceito de 

cidadão-cliente.  

Na reforma gerencial do Estado, que foi iniciada na década de 1990, há o discurso 

de fortalecer formas democráticas para realizar a aproximação da sociedade civil com 

Estado, mas, na prática, a aproximação tem sido substituída pela associação e interação 

com o mercado, muito longe de ter efetivado a participação da sociedade civil na gestão 

pública.  

O novo conceito de cidadão-cliente estimula o consumo e aquece a economia e, 

paralelamente, não demanda serviços do Estado.  

Aponta Silva (2001) que as medidas adotadas pela reforma gerencialista colocam 

em questão os elementos de caráter universalista e, paralelamente, provocam mudanças nos 

valores sociais. Ocorre a redefinição na relação com a sociedade e novos critérios de 

avaliação baseados na eficiência, priorizando a satisfação do consumo individual. O 

cidadão deixa de compartilhar seus direitos iguais para ser possuidor da disponibilidade 

financeira relativa, o qual irá determinar o direito de acesso e de qualidade. Com relação a 

esta qualidade, os parâmetros de avaliação e estratégias são moldados para o desempenho 

das instituições, nas condições de competitividade, produtividade e de propaganda para 

atrair clientes.  

“O usuário não tem como exigir melhorias se teoricamente pode escolher outro 

provedor ou se não tem acesso aos parâmetros de alta qualidade. Portanto, na 
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defesa da liberdade de escolha a responsabilidade recai sobre o consumidor, na sua 

capacidade de fazer a escolha certa, enquanto o Estado se retira do foco de pressão 

pela melhoria dos serviços” (SILVA, 2001, p. 7). 

 

No que se refere ao bom serviço para o cidadão, Lustosa da Costa (2010) 

complementa que as reformas priorizadas pelo Estado na administração gerencial vêm 

sendo realizadas com o intuito para reduzir gastos públicos e esse objetivo é construído 

pelo processo de privatização e terceirização, sob o argumento de elevar a receita e 

aumentar a eficiência nos serviços públicos. Contudo, o plano de reformas não prioriza as 

formas de intervenção legítima do Estado, os direitos de cidadania e as formas de 

participação e de representação. Os países marcados por fortes desigualdades sociais, como 

o Brasil, não pode ter tratamento por parâmetros mercadológicos, pois há a necessidade de 

levar em consideração questões como a equidade e a participação ativa no processo 

decisório.  

O perigo está na perda do sentido de equidade, priorizando a satisfação do consumo 

pessoal.  

“Sem equidade e sem participação não é viável a cidadania e, consequentemente, 

não é possível estabelecer parâmetros adequados de eficiência e de efetividade 

consensualmente aceitos pelos diferentes grupos sociais. A pretensão de realizar 

um governo melhor ruiria na medida em que se ampliasse a crise de governança. A 

conclusão é de que não pode haver autêntica reforma do Estado e da administração 

pública sem a afirmação da cidadania resultante de uma maior proximidade entre a 

sociedade e o Estado” (LUSTOSA DA COSTA, 2010, p.158).  

 

Ambos os fatores, a democracia e o primado do cidadão, que não vêm se 

consolidando de forma plena, revelam a necessidade de se rediscutirem os termos e 

condições em que esses valores se constroem ou que estão sendo desconstruídos.  

Ao redefinir o papel do Estado, ocorre, consequentemente, a redefinição da relação 

entre Estado e sociedade, impactando no âmbito dos direitos civis, políticos e sociais. 

Sendo um campo de legitimação, o Estado passa a ter o poder de minimizar os reflexos da 

questão social.  

Como bem resalta Netto (2001), é importante considerar que não há uma nova 

questão social, na verdade, é a mesma de antes com nova roupagem e novas expressões. 

Para Ianni (2004), a sociedade brasileira está permeada de situações nos quais os reflexos 

da questão social estão fortemente presentes. Reflete disparidades econômicas e políticas, 

pondo sempre em causa as relações entre o segmento civil e o poder estatal.  
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Uma ação voltada para a autonomia e a emancipação propõe a reconstrução desta 

relação, de uma gestão democrática e de integração social na viabilização de direitos e 

deveres, coletivamente construídos.  

 Contribui Abreu (2008) observando que esta concepção consumerista se apresenta 

ideologicamente com uma forma neutra, mas que, na verdade, é o que vem determinando o 

que é ser cidadão. A gestão de uma nova cidadania passa a ser planejada de forma coerente 

com o destino do mercado. As disparidades econômicas, por sua vez, deixaram de ser 

politizadoras para se transformarem institucionalmente como demanda distributiva mediada 

pela cidadania. Logo, a cidadania supõe e institui uma característica de igualdade humana 

básica, que se articula às desigualdades sociais e econômicas. Em outros termos, a 

cidadania se sobrepõe às desigualdades da sociedade de mercado e de classe.  

A tese de Marshall é a de que a cidadania representa o princípio de igualdade, mas, 

para o autor, dilui a influência e a auto-identificação de ser pertencente a uma classe. Sendo 

assim, a cidadania não implicaria desconhecer a sociedade dividida em classes, mas 

permitir que, apesar desta desigualdade, a vida social tenha um sentido de comunidade 

reconhecido por todos (IBID, 2008).   

 

 

3.2 A pesquisa de campo 

 

A legitimação de uma gestão pública democrática se consolida a partir do momento 

em que há formas concretas de participação da sociedade civil, através de canais legítimos 

e difundidos de acesso à gestão pública. Esse valor se torna uma prioridade quando se 

pretende uma administração voltada para a sociedade e com a sociedade, tendo em vista um 

Estado eficaz e eficiente com equilíbrio fiscal e presença social. Isso é que propiciará uma 

gestão democrática e condições para que o indivíduo exerça a sua cidadania.  

No entanto, como afirma Paula (2005), a participação se limita ao discurso, pois não 

se criaram mecanismos autênticos e efetivamente independentes para ser realizado o 

controle social e não houve a transparência esperada na gestão.  
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A experiência vem comprovando que o estímulo à cidadania emancipada, valor 

necessário à construção de uma gestão democrática, não está na prioridade dos Estados que 

adotaram os métodos gerencialistas de gestão.  

Estudos realizados sobre os principais instrumentos de participação, tais como 

conselhos gestores de políticas públicas e orçamento participativo, revelaram grandes 

limitações, que realimentam o círculo vicioso que se inicia pela ausência de participação e 

se retoma pela falta de representatividade e legitimidade desses instrumentos. 

A pesquisa de campo que ora se apresenta tem o intuito de fornecer um aporte 

empírico à hipótese de que as distinções entre cidadão e cliente foram reduzidas, 

produzindo um reducionismo conceitual cujas consequências não foram favoráveis a 

relação democrática e cidadã entre Estado e sociedade.  

A amostra definida como informante da pesquisa de campo são os estudantes de 

programas de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF), totalizando 81 

participantes nas áreas de Administração, Economia, Serviço Social, Direito e Ciência 

Política – inseridos nos respectivos programas de 2012 e 2013. A opção por esta população 

se deu a partir do entendimento de que se trata de um público com elevada escolaridade, 

bom nível de informação, meios materiais e acesso a direitos sociais que nos permitiria 

falar do preenchimento das condições mínimas a que se refere Marshall para a existência 

efetiva da cidadania.  

Através da pesquisa de opinião com esse público qualificado, pretende-se observar 

qual é a percepção de alguns conceitos que devem estar presentes na administração pública, 

tais como: o interesse público, a dimensão sócio-política e a participação social. Além 

disso, pretende-se identificar e analisar em que esfera esses participantes – com grande 

possibilidade de serem futuros gestores – exercem a sua cidadania.  

A seguir são apresentados os dados da pesquisa, precedidos da questão colocada aos 

informantes, seguindo-se a análise das respostas obtidas.  
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1 Com a reforma gerencial da administração pública, iniciada em 1995 no Brasil, houve 

maior preocupação com as formas modernas de gestão para possibilitar atender de forma 

democrática e eficiente o cidadão. 

 

 

Alternativas Administração Economia Serviço Social 

Concordo 60,9 % 37,5 % 22,2 % 

Discordo 39,1 % 18,8 % 50 % 

Não sei - 43,7 % 27,8 % 

Não respondeu - - - 

 

 

Alternativas Direito Ciência Política 

Concordo 54,6 % 23,1 % 

Discordo 36,4 % 30,8 % 

Não sei 9 % 38,5 % 

Não respondeu - 7,6 % 

 

 

Alternativas Total 

Concordo 40,8 % 

Discordo 35,8 % 

Não sei 22,2 % 

Não respondeu 1,2 % 
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2 Cidadão é aquele que tem participação nas decisões eleitorais, paga os seus impostos e 

tem a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. 

 

 

Alternativas Administração Economia Serviço Social 

Concordo 34,8 % 25 % 22,2 % 

Discordo 65,2 % 75 % 72,2 % 

Não sei - - - 

Não respondeu - - 5,6 % 

 

 

Alternativas Direito Ciência Política 

Concordo 27,3 % 7,7 % 

Discordo 63,6 % 84,6 % 

Não sei 9,1 % - 

Não respondeu - 7,7 % 

 

 

Alternativas Total 

Concordo 24,7 % 

Discordo 71,6 % 

Não sei 1,2 % 

Não 

respondeu 

2,5 % 
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3 Um Estado democrático é aquele que é capaz de estimular o mercado para oferecer maior 

variedade de serviços para que o cidadão possa escolher a melhor opção. 

 

 

Alternativas Administração Economia Serviço Social 

Concordo 30,4 % 12,5 % 11,1 % 

Discordo 69,6 % 87,5 % 88,9 % 

Não sei - - - 

Não respondeu - - - 

 

 

Alternativas Direito Ciência Política 

Concordo 18,2 % 7,7 % 

Discordo 63,6 % 84,6 % 

Não sei 18,2 % - 

Não respondeu - 7,7 % 

 

 

Alternativas Total 

Concordo 17,3 % 

Discordo 79 % 

Não sei 2,5 % 

Não 

respondeu 

1,2 % 
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4 Um Estado competente é aquele capaz de gerar resultados satisfatórios sem incomodar os 

cidadãos com questões complexas e de decisão que cabem aos gestores públicos, os quais 

já são pagos pela sociedade para desempenhar as suas funções. 

 

Alternativas Administração Economia Serviço Social 

Concordo 8,7 % 12,5 % 5,6 % 

Discordo 91,3 % 87,5 % 88,9 % 

Não sei - - - 

Não respondeu - - 5,5 % 

 

 

Alternativas Direito Ciência Política 

Concordo - 15,4 % 

Discordo 90,9 % 76,9 % 

Não sei 9,1 % - 

Não respondeu - 7,7 % 

 

 

Alternativas Total 

Concordo 8,6 % 

Discordo 87,7 % 

Não sei 1,2 % 

Não 

respondeu 

2,5 % 
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5 A publicização, transferência administrativa de algumas funções e atividades do Estado 

para a iniciativa privada e comunitária, de fato tem gerado maior eficiência e produtividade 

na gestão pública. 

 

 

Alternativas Administração Economia Serviço Social 

Concordo 21,7 % 31,2 % 22,2 % 

Discordo 65,2 % 43,8 % 72,2 % 

Não sei 13,1 % 25 % 5,6 % 

Não respondeu - - - 

 

 

Alternativas Direito Ciência Política 

Concordo 27,3 % 38,5 % 

Discordo 45,5 % 38,5 % 

Não sei 27,2 % 15,3 % 

Não respondeu - 7,7 % 

 

 

Alternativas Total 

Concordo 27,2 % 

Discordo 55,5 % 

Não sei 16,1 % 

Não 

respondeu 

1,2 % 
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6 A participação nos orçamentos participativos, nos conselhos gestores de políticas públicas 

e nas audiências públicas tendem ao desgaste do indivíduo, pois geram uma falsa imagem 

de democracia deliberativa. 

 

 

Alternativas Administração Economia Serviço Social 

Concordo 26,1 % 12,5 % 11,1 % 

Discordo 73,9 % 81,3 % 88,9 % 

Não sei - 6,2 % - 

Não respondeu - - - 

 

 

Alternativas Direito Ciência Política 

Concordo 27,3 % 23,1 % 

Discordo 45,5 % 69,2 % 

Não sei 27,2 % 7,7 % 

Não respondeu - - 

 

 

Alternativas Total 

Concordo 19,8 % 

Discordo 74 % 

Não sei 6,2 % 

Não 

respondeu 

- 
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7 A criação dos serviços como o PROCON e o sistema de ouvidorias das empresas são 

exemplos que valorizam a participação e o controle de qualidade com a sociedade. 

 

 

Alternativas Administração Economia Serviço Social 

Concordo 95,7 % 93,8 % 61,1 % 

Discordo 4,3 % 6,2 % 33,3 % 

Não sei - - 5,6 % 

Não respondeu - - - 

 

 

Alternativas Direito Ciência Política 

Concordo 63,6 % 92,3 % 

Discordo 27,3 % 7,7 % 

Não sei 9,1 % - 

Não respondeu - - 

 

 

Alternativas Total 

Concordo 82,7 % 

Discordo 14,8 % 

Não sei 2,5 % 

Não 

respondeu 

- 
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8 A expressão sociedade do consumo, utilizada por alguns autores, mostra que houve maior 

valorização à participação e ao exercício da cidadania, como, por exemplo, na maior oferta 

de bens ao cidadão e no maior poder aquisitivo.  

 

 

Alternativas Administração Economia Serviço Social 

Concordo 17,4 % - 11,1 % 

Discordo 78,3 % 81,3 % 88,9 % 

Não sei 4,3 % 18,7 % - 

Não respondeu - - - 

 

 

Alternativas Direito Ciência Política 

Concordo 9,1 % - 

Discordo 81,8 % 92,3 % 

Não sei 9,1 % 7,7 % 

Não respondeu - - 

 

 

Alternativas Total 

Concordo 8,6 % 

Discordo 84 % 

Não sei 7,4 % 

Não 

respondeu 

- 
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9 Das opções abaixo, quais você realizou nos últimos anos: 

 

Administração Opções 

52,2 % Contestou abuso de preço:  

Foi atendido: 41,7%                Não foi atendido: 58,3% 

65,2 % Reclamou o cupom fiscal 

8,7 % Participou de partidos políticos 

43,5 % Reclamou do plano de saúde pela qualidade do serviço prestado: 

Foi atendido: 50%                Não foi atendido: 50% 

8,7 % Participou de sindicatos 

17,4 % Denunciou a corrupção 

8,7 % Denunciou o empregador que não cumpre a CLT 

73,9 % Reclamou o não cumprimento do prazo da entrega do produto 

adquirido: 

Foi atendido:70,6%                 Não foi atendido: 29,4% 

13 % Participou de conselhos gestores 

8,7 % Participou de orçamentos participativos 

52,2 % Recorreu ao PROCON ou órgão semelhante de defesa do consumidor 

21,7 % Participou de manifestação pública 

21,7 % Participou de audiência pública  
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Economia Opções 

37,5 % Contestou abuso de preço:  

Foi atendido: 50%                  Não foi atendido: 50% 

62,5 % Reclamou o cupom fiscal 

25 % Participou de partidos políticos 

25 % Reclamou do plano de saúde pela qualidade do serviço prestado: 

Foi atendido: 25%                   Não foi atendido: 75% 

6,3 % Participou de sindicatos 

6,3 % Denunciou a corrupção 

- Denunciou o empregador que não cumpre a CLT 

68,8 % Reclamou o não cumprimento do prazo da entrega do produto 

adquirido: 

Foi atendido: 90,9%                  Não foi atendido: 9,1% 

- Participou de conselhos gestores 

6,3 % Participou de orçamentos participativos 

56,3 % Recorreu ao PROCON ou órgão semelhante de defesa do consumidor 

68,8 % Participou de manifestação pública 

18,8 % Participou de audiência pública  

 

 

 

 

 

 



 70 

Serviço Social Opções 

55,6 % Contestou abuso de preço:  

Foi atendido: 60%                 Não foi atendido: 40% 

44,4 % Reclamou o cupom fiscal 

5,6 % Participou de partidos políticos 

44,4 % Reclamou do plano de saúde pela qualidade do serviço prestado: 

Foi atendido: 25%                   Não foi atendido: 75% 

16,7 % Participou de sindicatos 

11,1 % Denunciou a corrupção 

16,7 % Denunciou o empregador que não cumpre a CLT 

50 % Reclamou o não cumprimento do prazo da entrega do produto 

adquirido: 

Foi atendido: 33,3%                  Não foi atendido: 66,7% 

33,3 % Participou de conselhos gestores 

11,1 % Participou de orçamentos participativos 

50 % Recorreu ao PROCON ou órgão semelhante de defesa do consumidor 

77,8 % Participou de manifestação pública 

38,9 % Participou de audiência pública  
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Direito Opções 

54,6 % Contestou abuso de preço:  

Foi atendido: 33,3 %                  Não foi atendido: 66,7 % 

54,6 % Reclamou o cupom fiscal 

63,6 % Participou de partidos políticos 

18,2 % Reclamou do plano de saúde pela qualidade do serviço prestado: 

Foi atendido: 50 %                 Não foi atendido: 50% 

9,1 % Participou de sindicatos 

27,3 % Denunciou a corrupção 

27,3 % Denunciou o empregador que não cumpre a CLT 

81,8 % Reclamou o não cumprimento do prazo da entrega do produto 

adquirido: 

Foi atendido: 66,7 %                    Não foi atendido: 33,3 % 

9,1 % Participou de conselhos gestores 

- Participou de orçamentos participativos 

36,4 % Recorreu ao PROCON ou órgão semelhante de defesa do consumidor 

45,5 % Participou de manifestação pública 

27,3 % Participou de audiência pública  
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Ciência Política Opções 

69,2 % Contestou abuso de preço:  

Foi atendido: 22,2 %            Não foi atendido: 77,8 % 

53,9 % Reclamou o cupom fiscal 

38,5 % Participou de partidos políticos 

38,5 % Reclamou do plano de saúde pela qualidade do serviço prestado: 

Foi atendido: 40 %            Não foi atendido: 60 % 

15,4 % Participou de sindicatos 

30,8 % Denunciou a corrupção 

23,1 % Denunciou o empregador que não cumpre a CLT 

61,5 % Reclamou o não cumprimento do prazo da entrega do produto 

adquirido: 

Foi atendido: 37,5 %             Não foi atendido: 62,5 % 

15,4 % Participou de conselhos gestores 

15,4 % Participou de orçamentos participativos 

61,5 % Recorreu ao PROCON ou órgão semelhante de defesa do consumidor 

61,5 % Participou de manifestação pública 

23,1 % Participou de audiência pública  
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Quadro geral 

Total Opções 

53,1 % Contestou abuso de preço:  

Foi atendido: 41,9 %            Não foi atendido: 58,1 % 

56,8 % Reclamou o cupom fiscal 

23,5 % Participou de partidos políticos 

35,8 % Reclamou do plano de saúde pela qualidade do serviço prestado: 

Foi atendido: 37,9 %            Não foi atendido: 62,1 % 

11,1 % Participou de sindicatos 

17,3 % Denunciou a corrupção 

13,6 % Denunciou o empregador que não cumpre a CLT 

66,7 % Reclamou o não cumprimento do prazo da entrega do produto 

adquirido: 

Foi atendido: 63 %             Não foi atendido: 37 % 

14,8 % Participou de conselhos gestores 

8,6 % Participou de orçamentos participativos 

51,9 % Recorreu ao PROCON ou órgão semelhante de defesa do consumidor 

53,1 % Participou de manifestação pública 

25,9 % Participou de audiência pública  
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3.3 Análise dos dados obtidos 

 

Na primeira questão, foi utilizada a afirmação dos reformistas de que com a adoção 

das reformas no setor público houve maior preocupação com as formas modernas de gestão 

para que fosse possível atender melhor o cidadão de forma democrática. A maioria relativa 

que concorda com esta afirmação está presente com os participantes dos cursos de 

Administração com 60,9% e do Direito com 54,6%. Já os de Economia e Ciência Política 

predominou a resposta de não ter conhecimento com, respectivamente, 43,7% e 38,5% dos 

participantes. Em Serviço Social, o resultado foi o oposto com a maioria relativa 

discordando desta afirmação com 50%, seguido do porcentual de 27,8% dos que afirmam 

não ter conhecimento sobre a questão.   

Podem-se observar de forma nítida as distinções que se fazem presentes a partir do 

enfoque político-ideológico que, historicamente, tem sido construído em cada área 

acadêmica; algumas mais voltadas para as formas de administrar nos termos mais básicos, 

ou seja, fazer funcionar os aparelhos do Estado e outras com maior enfoque nos reflexos da 

questão social. Considerando o quadro geral dos dados, a pesquisa revela que 40,8% dos 

participantes concordam com a afirmação, ou seja, os dados mostram que a maioria relativa 

de todos os cursos concorda com o discurso dos teóricos da reforma quanto a maior 

preocupação da reforma gerencial de atender melhor o cidadão.  

É possível encontrar esta afirmação no discurso oficial do corpo teórico 

gerencialista que afirma que a reforma só tem sentido se atender melhor o cidadão. 

Contudo, as formas que se concretizaram para ser possível tal êxito não se mostram 

eficientes no sentido de trazer o cidadão para a gestão pública, ou seja, fazê-lo participar, 

questionar, pois, fazendo alusão ao pensamento aristotélico, cidadão é uma atividade. Isto 

envolve não só ter direitos, mas também deveres. Esta dicotomia entre discurso e prática 

para atender melhor o cidadão fica perceptível no final da pesquisa de campo que será 

abordado mais adiante.  

No decorrer das questões foi possível verificar que a maioria dos participantes, 

inclusive em todas as áreas até então abordadas, não concorda com as afirmações que estão 

presentes no corpo teórico das reformas gerencialistas e/ou que estão presentes no senso 

comum quanto ao que é ser cidadão e as formas de gerir o aparelho estatal.  
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Foi rejeitado por todos os respondentes, com 79%, o discurso de que o Estado deve 

estimular o mercado para gerar maior variedade de serviços para que o próprio cidadão 

possa escolher a melhor opção, pois para a maioria relativa dos participantes isto não gera 

formas democráticas de acesso aos serviços - como mostra a questão número 3.  

Outro fator importante que está presente no discurso das reformas é a afirmação, 

expressa na questão 5, de que a publicização gera maior eficiência e produtividade na 

gestão. O percentual de rejeição dos participantes à questão foi um pouco acima da metade, 

com 55,5% - os demais participantes, por sua vez, estão distribuídos entre os que 

confirmam, os que não sabem e os que não responderam  

Portanto, percebe-se que no plano teórico o conceito de cidadão e de cidadania é 

compreendido nos termos dos principais formuladores clássicos, havendo consciência de 

seu caráter político, relativo a polis e ao poder. 

A partir da pesquisa teórica e deste quadro que se apresenta entre os participantes 

envolvidos, percebe-se que há um discurso fortemente presente entre os meios de 

comunicação quanto ao objetivo da reforma gerencial no setor público - e da sua 

importância e benefícios - mas não há a crítica e desaprovação aos meios para se atingir tais 

fins esperados pelos reformadores.  

Quanto às questões que estão presentes no senso comum, comentadas de forma 

prévia anteriormente, aquelas referentes às questões 2, 4 e 6, a maioria relativa não 

concorda que cidadão é aquele que apenas participa das decisões eleitorais, paga os 

impostos e tem a liberdade de fazer escolhas. Igualmente não concorda que o cidadão deve 

ser poupado e não ser chamado a tomar parte nas decisões públicas. Com alto nível de 

discordância, 71,6%, 87,7% e 74% respectivamente, nestas questões, as respostas mostram 

que os informantes de fato compreendem que ser cidadão é também participar, controlar e 

trazer demandas junto ao poder público.  

Vale a pena relembrar as falas presentes no discurso do senso comum, constantes 

das questões 2, 4 e 6, amplamente rejeitadas pelos informantes da pesquisa:  

2 Cidadão é aquele que tem participação nas decisões eleitorais, paga os seus 

impostos e tem a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. 
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4 Um Estado competente é aquele capaz de gerar resultados satisfatórios sem 

incomodar os cidadãos com questões complexas e de decisão que cabem aos gestores 

públicos, os quais já são pagos pela sociedade para desempenhar as suas funções. 

6 A participação nos orçamentos participativos, nos conselhos gestores de políticas 

públicas e nas audiências públicas tendem ao desgaste do indivíduo, pois geram uma falsa 

imagem de democracia deliberativa. 

 

No entanto, mesmo diante do alto nível de rejeição às práticas gerencialistas e do 

senso comum, ao analisar as questões 7 e 9 as respostas mostram que, na prática, o 

exercício da cidadania se limita à esfera do consumo. A última questão traz diversas opções 

no que se refere às formas de participação e de consumo, esta última, por sua vez, forma a 

atividade que os participantes mais exerceram, com exceção à participação de manifestação 

pública, que será objeto de observação, mais adiante,  aconselhando cautela nas suposições 

mais otimistas.  

Com a questão 9, os dados revelam que as opções mais realizadas foram: contestar 

abuso de preço (53,1%), reclamar o cupom fiscal (56,8%), reclamar o não cumprimento do 

prazo da entrega do produto adquirido (66,7%), recorrer ao PROCON (51,9%) e reclamar 

do plano de saúde pela qualidade do serviço prestado (35,8%). Participar de manifestação 

pública (53,1%) é a única intervenção efetiva e explicitamente política que encontra 

percentuais elevados entre os participantes ouvidos. Este último resultado é mais presente 

entre os estudantes dos cursos de Economia, Serviço Social e Ciência Política.  

Outras opções apareceram com um menor percentual, são elas: participar de 

partidos políticos (23,5%), participar de sindicatos (11,1%), denunciar a corrupção (17,3%), 

denunciar o empregador que não cumpre a CLT (13,6%), participar de conselhos gestores 

(14,8%), participar de orçamento participativo (8,6%) e participar de audiência pública 

(25,9%).  

Como os dados mostram, há elevada participação em manifestações públicas, 

acompanhada por baixíssima presença em formas estáveis, frequentes e orgânicas de 

participação, como, por exemplo, partidos, sindicatos, conselhos gestores e orçamentos 

participativos. Esse quadro reforça a ideia de que os participantes, apesar de qualificados, 
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informados e com seus direitos sociais relativamente garantidos, pouco exercem a 

cidadania como atividade, somente o fazendo como evento e de forma pontual.  

A maioria relativa dos participantes que tiveram as suas reclamações atendidas está 

relacionado ao não cumprimento do prazo da entrega do produto adquirido, tendo o 

percentual de 63% de retorno dos que reclamaram. Já com relação à reclamação sobre o 

aumento abusivo de preço e pelo serviço prestado do plano de saúde, a maioria relativa dos 

que reclamaram não tiveram o retorno desejado com alguma solução, 58,1% e 62,1% 

respectivamente. 

A experiência vem comprovando que o estímulo à cidadania mais participativa, 

incluindo os direitos e deveres de cidadão, valor necessário à construção de uma gestão 

democrática, não está na agenda de prioridades nos Estados que adotaram os métodos 

gerencialistas de gestão. Observa-se a prevalência do exercício da cidadania na esfera quase 

que exclusiva do consumo e deixando muito aquém o estímulo à participação na gestão – 

intervenção que se faz fortemente presente no conceito de cidadão, tanto na pesquisa 

teórica, quanto na empírica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

CAPÍTULO 04 – ESFERA PÚBLICA E CIDADANIA: REDEFININDO 

CONCEITOS E PRÁTICAS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA 

 

4.1 O cidadão e a cidade: a valorização da res publica  

 

A etimologia da palavra cidadão vem do latim civitas que significa cidade, ou seja, 

está relacionada diretamente ao habitante que vive na cidade. 

O conceito de cidadão se refere ao conjunto de direitos e deveres a que um 

indivíduo está submetido em relação a uma sociedade em que está inserido. Em outras 

palavras, ele possui deveres a cumprir e direitos a serem contemplados. A sua origem está 

ligada à Grécia Antiga, no qual cidadão era aquele indivíduo que vivia na cidade e 

participava da vida política e dos negócios, ou seja, todas as atividades que estavam 

relacionadas com uma vida em sociedade.   

A cidade, por sua vez, como já definia Aristóteles (1988, p. 12) é uma associação 

em que as pessoas se juntam com o objetivo de algum bem. O mais importante é formar um 

bem maior: uma cidade ou uma sociedade política. 

Esta é composta por uma multidão de cidadãos, mas cidadão não é igual em todas as 

formas de governo. Na democracia, podemos encontrar no pensamento aristotélico que 

cidadão é aquele que está inscrito nos registros públicos e que tem como característica 

“participar da administração da justiça e dos cargos públicos”, ou seja, fazendo jus ao 

conceito, democracia é o governo do povo. Já um governo republicano, o qual nos interessa 

para esta análise, é aquele em que todos os cidadãos participam, sendo capazes de obedecer 

e mandar, inclusive dando o mesmo direito aos pobres no que se refere a obter parte do 

poder que lhes cabe. Forma-se, assim, o “cidadão experiente”, ainda nas palavras de 

Aristóteles (ARISTÓTELES, 1988, p. 52 e 73). 

“Por aí se vê, pois, o que é o cidadão: aquele que tem uma parte legal na autoridade 

deliberativa e na autoridade judiciária – eis o que chamamos cidadão da cidade 

assim constituída. E chamamos cidade à multidão de cidadãos capaz de bastar a si 

mesma, e de obter, em geral, tudo que é necessário à sua existência. [...] Cidadão, 

segundo a nossa definição, é o homem investido de um certo poder” 

(ARISTÓTELES, 1988, p. 53).  

 

Mas para que esse cidadão seja dotado de poder, como aponta o autor, é 

indispensável a presença da democracia, ou seja, é necessário que haja a possibilidade de 
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entendimento mútuo, leis iguais para todos e organização a partir do interesse comum. 

Acrescenta Gurgel (2008) que a democracia é um tipo de governo difícil de construir, ainda 

que seja para tornar a vida mais fácil. A democracia, na sociedade capitalista, depende do 

Estado, como instrumento de organização social e política, e da administração pública, que 

se constitui como o braço operacional do Estado.  

Na democracia ateniense, descreve Jeannière (1995), cada cidadão era responsável 

pela direção dos negócios públicos. Ao serem considerados cidadãos, eram, ao mesmo 

tempo, legisladores e súditos de Ática, região da capital Atenas. Independente da fortuna ou 

da família a que o individuo pertencia, todos eram considerados cidadãos, exceto os 

metecos (residentes estrangeiros), as mulheres e os escravos. Como aponta o autor, o 

governo na democracia ateniense apresentava algumas características para administrar a 

cidade. Estas características merecem, neste debate, ser revisitadas. São elas: 

● A Assembleia soberana: era exercida pelo povo que se reunia na Ecclesia4. 

Contudo, muitos não compareciam, os principais frequentadores eram constituídos pelos 

lojistas próximos da região e os camponeses das aldeias vizinhas de Atenas. Para certas 

decisões era necessário o quorum de 6.000 votantes – muitas vezes difícil de obter. Essa 

assembleia se realizava 40 vezes por ano; 

 

● O conselho: tinha o objetivo de estabelecer a ordem do dia e os projetos de lei e 

era constituído por 500 membros sorteados entre os cidadãos. Havia uma grande 

preocupação de evitar o abuso de poder para benefício próprio, para tanto, a renovação do 

conselho era feita 10 vezes por ano e o presidente, figura do Estado, era designado para 

cada dia através de sorteio, sem possibilidade de repetição. Sendo assim, cada cidadão tinha 

a ocasião de ser o presidente; 

 

● Os magistrados (funcionários): uma composição de 700 membros e exerciam 

diversas atividades: fiscais de pesos e medidas, chefes militares, tesoureiros etc. Na maioria 

das vezes também era por sorteio, já as eleições eram realizadas para ocupar os cargos que 

                                                 
4 Ecclesia (do grego Εκκλησία, ekklesia) era a principal assembleia da democracia ateniense na Grécia 

Antiga. Era uma assembleia popular, aberta a todos os cidadãos do sexo masculino que tivessem prestado 

pelo menos dois anos de serviço militar e que fossem filhos de um pai natural da própria cidade. A partir do 

ano de 452 a.C. a mãe também deveria ser da cidade.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_ateniense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/452_a.C.
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exigiam conhecimentos técnicos, no entanto, independente de sorteio ou eleição, todos 

deviam prestar contas de como exerciam as suas tarefas. Dez vezes por ano, eram 

submetidos a uma votação aberta e, dependendo da avaliação, podiam ser demitidos;  

 

● O poder judiciário: os juízes eram reunidos em um grande tribunal para tratar das 

questões públicas e privadas. Todos os cidadãos com mais de 30 anos poderiam se 

candidatar ao cargo; eram escolhidos 6.000 juízes entre os candidatos. O número de juízes 

para decidir as questões públicas poderia chegar a 1.501 para certos processos e descer para 

201 para algumas causas privadas. Os juízes, por sua vez, decidiam por maioria. Já os casos 

de assassinato e alguns casos religiosos eram julgados no tribunal tradicional de Areópago; 

 

● A elaboração das leis e decretos: todo cidadão podia propor um decreto. O projeto 

de lei era examinado pelo Conselho e este tomava a decisão. Quando o projeto era 

apresentado à Assembleia, havia votação unânime para que fosse aceito imediatamente, 

mas se um único cidadão se opusesse, a discussão recomeçaria e cada cidadão poderia 

propor uma nova emenda. O presidente da Assembleia, sorteado naquele dia, poderia 

recusar as emendas que considerasse ilegais. Caso ocorresse, cada cidadão poderia propor 

uma acusação pública de ilegalidade, com efeito suspensivo;  

 

● Os conflitos políticos: os frequentares da Assembleia geral não apresentavam 

nenhuma característica que pudesse associá-los à partidos políticos. Um orador que 

desejasse desempenhar um papel político se cercava de admiradores. No entanto, só poderia 

exercitar o seu papel se o povo o apoiasse e somente durante o período aprovado;  

 

● Poder do povo (demos): esse tipo de governo definido coloca o poder ao alcance 

de todos os homens. Mas não se limitava a isso, pelo fato de ser democrático, estava 

verdadeiramente a serviço do povo. Todos eram obrigados a participar da administração e 

da defesa da cidade de forma proporcional as suas rendas. O povo, por sua vez, obrigava os 

ricos a arcarem com as despesas necessárias ou suntuárias (embelezar a cidade, organizar 

os jogos e as representações teatrais); 
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● A sofística: os sofistas tiveram um papel importante neste regime. Protágoras, por 

exemplo, tinha plena vigência na época. Para eles, a maior virtude política era o sentimento 

de honra e sentido da justiça. Dois sentimentos estes que deveriam ser repartidos entre 

todos os cidadãos. Para tanto, sendo as questões relativas ao Estado de extrema 

importância, era necessário buscar mais poder, não só pela ação, mas também pela palavra 

(JEANNIÈRE, 1995).  

A análise da sociedade ateniense, ainda que em certos aspectos sua descrição pareça 

laudatória e idealizada, fornece uma visão de como a participação democrática era o 

objetivo maior a ser alcançado. A cidadania não estava relacionada a ter somente direitos, 

mas também deveres com a esfera pública. Uma relação de reciprocidade entre ser 

legislador e súdito da sua cidade.  

No clássico O Contrato Social, Rousseau (2011, p. 47) expõe a função de um pacto 

social entre os indivíduos para assegurar a ordem social, a segurança e o direito à liberdade, 

ou seja, estabelece os princípios necessários para ter uma relação entre Estado e sociedade 

de forma harmoniosa. Para isso, o individuo abre mão da sua liberdade, dos instintos e do 

prazer, enfim, do direito ilimitado, a favor da vontade geral, ou seja, cada indivíduo dotado 

de seus direitos coloca-se a favor da comunidade para que todos usufruam dos mesmos 

direitos pré-estabelecidos. “O pacto social estabelece entre os cidadãos tal igualdade, que 

todos se obrigam sob as mesmas condições e devem gozar dos mesmos direitos”.  

Como observa Marcondes (1997, p. 201), o objetivo da proposta de Rousseau 

consiste em preservar a liberdade do homem e, ao mesmo tempo, conciliar a garantia de ter 

segurança e o bem-estar que a vida em sociedade pode oferecer. Segundo a teoria do 

contrato social imaginado por Rousseau, a soberania política deve pertencer a todos os 

membros da sociedade, prevalecendo a vontade geral, que não se limita apenas a soma das 

vontades individuais. “Enquanto cidadão e membro de uma comunidade, o indivíduo deve 

possuir também uma vontade que se caracteriza pela defesa do interesse coletivo, do bem 

comum”.  

“No lugar da pessoa particular de cada contratante este ato de associação produz 

um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros como a assembleia de 

votantes, o qual recebe deste mesmo ato sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua 

vontade. Esta pessoa pública que se forma assim pela união de todas as outras, 

recebeu antes o nome de cidade e agora recebe o nome de república ou de corpo 

político, chamado por seus membros Estado, quando é passivo; soberano, quando é 

ativo, poder, comparando-o com seus semelhantes” (ROUSSEAU, 2011, p. 31).  
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A despeito das diferenças existentes de interpretação, em particular em relação ao 

chamado estado de natureza, já anteriormente Hobbes (2006) e Locke (1994) haviam 

trabalhado a ideia de um contrato social em que a relação indivíduo e sociedade encontrava 

uma arquitetura política capaz de assegurar a vida em comunidade e a busca da harmonia 

social. 

Nessas teorias, a natureza humana é a base dos direitos e liberdades. A questão 

central dessa discussão política nas teorias contratualistas é a necessidade de conciliar essas 

liberdades com o direito individual e, paralelamente, com o respeito ao direito do outro, 

fundamental para o equilíbrio da vida social.  

Tratando sobre o governo republicano para defender as formas legítimas de 

participação e democracia, Rousseau (2011, p. 52) complementa: “denomino, pois, 

República, a todo Estado regido por lei, qualquer que seja sua forma de administração, 

porque somente então é que o interesse público governa e a coisa pública representa algo. 

Todo governo legítimo é republicano”.  

Mais modernamente, o conceito de cidadania é frequentemente referenciado na 

caracterização feita por Marshall (1950), no qual cidadão é aquele que dispõe dos 

chamados três direitos: direitos civis, políticos e sociais.  Significa dizer que a cidadania 

subentende a presença dos três direito. De outra parte, significa a consolidação dos 

mesmos, a cada passo desse exercício acompanhada da expectativa do seu alargamento.  

Para Carvallo (2006), ter direitos não significa, necessariamente, ter cidadania. 

Cidadão pleno é aquele que usufrui dos três direitos - civis, políticos e sociais, excluindo 

aqueles que possuem apenas alguns. Na história inglesa os direitos civis vieram primeiro, 

seguido do fortalecimento dos direitos políticos e estes, por sua vez, garantiram os direitos 

sociais – ordem que reforçava a convicção democrática - já o caso brasileiro, a uma 

primeira análise, teria sido o oposto: primeiramente foram ampliados os direitos sociais a 

partir dos governos ditatoriais. Caminhos diferentes geram resultados diversos na 

construção do tipo de cidadão e do tipo de democracia. Aponta o autor que sendo os 

direitos sociais a base da pirâmide, isto faz gerar uma supervalorização do poder executivo, 

fazendo com que ocorra ausência de aproximação e organização da sociedade civil.  

“A inversão da sequência dos direitos reforçou entre nós a supremacia do Estado. 

Se há algo importante a fazer em termos de consolidação democrática, é reforçar a 
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organização da sociedade para dar embasamento social ao político, isto é, para 

democratizar o poder” (CARVALHO, 2006, p. 227).  

 

É possível haver diretos civis sem ter direitos políticos, mas isso não faz o indivíduo 

ser cidadão. Pode haver o direito garantido à vida, à propriedade e à liberdade sem, no 

entanto, ter participação do governo. Este último pode estar limitado a uma parcela da 

população. Já os direitos sociais, por sua vez, permitem que a sociedade possa se organizar 

politicamente e buscar o bem estar para todos. O direito social tem sido, historicamente, um 

pré-requisito para a obtenção dos outros direitos, pois a educação popular tem o papel de 

ser o catalisador para as pessoas tomarem conhecimentos e lutarem por seus direitos, 

condicionando a construção da cidadania.  

A cidadania é, portanto, ao mesmo tempo uma condição básica e simultaneamente 

tem papel fundamental na efetivação e garantia de direitos e deveres. Ademais, é possível 

dizer que a reforma que pretenda de fato publicizar o Estado, relegitimando-o de modo 

republicano, não pode prescindir do exercício da cidadania, como condição para o 

aperfeiçoamento dos meios democráticos de acesso do público ao Estado. São os meios 

democráticos que tornarão consistente aquilo que contemporaneamente, no âmbito da 

administração pública, se denomina controle social. Este, por sua vez, é considerado uma 

dimensão da Reforma do Estado. 

Aponta Denhardt (2012) que a administração pública não deve estar voltada 

somente para administração governamental, mas também para um processo mais amplo de 

governança e ter como objetivo alcançar valores societários publicamente definidos. Isso 

deve incorporar não só demandas por eficiência e eficácia, mas, junto a isso, a noção de 

responsabilidade democrática. Em síntese, uma gestão que seja sensível às necessidades de 

seus cidadãos e os incorpore.  

Destaca Gurgel (2008) que esse papel importante da administração pública somente 

será melhor assumido a partir do momento que os gestores públicos compreendam que 

esses valores democráticos devem estar inseridos na agenda de governo, ou seja, é antes 

uma postura do governante que se prepara e estimula o cidadão para se preparar. Enfatiza o 

autor que as técnicas de gestão serão mais eficientes e potencializadas quando colocarem 

em prática junto com as técnicas de participação, democratizando, assim, o controle e o 

poder da administração pública.  
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4.2 Cidadão X cliente 

 

As leituras anteriores, seja acerca da cidadania clássica, seja sobre o conceito na 

modernidade e na contemporaneidade, permitem a consolidação de uma ideia de cidadania 

que passa necessariamente pela coletividade, pela política e pela diversidade de interesses 

que compreende a esfera pública. 

Ressalta Jelin (1993) que ser cidadão se refere a uma prática conflituosa vinculada 

ao poder e que, a partir das lutas sociais, é que será determinado quem poderá dizer o que, 

definir quais são os problemas mais relevantes e como estes serão tratados, incluindo as 

responsabilidades e deveres dos cidadãos com o Estado.  

Soma-se a essa análise, uma valiosa passagem de Bobbio (2011, p. 55): 

“O cidadão total e o Estado total são as duas faces da mesma moeda; consideradas 

uma vez do ponto de vista do povo e outra vez do ponto de vista do príncipe, têm 

em comum o mesmo princípio: que tudo é política, ou seja, a redução de todos os 

interesses humanos aos interesses da polis, a politização integral do homem, a 

resolução do homem no cidadão, a completa eliminação da esfera privada na esfera 

pública, e assim por diante”.  

 

Neste sentido, quando se traz o debate sobre cidadania e clientela, sobre cidadão e 

cliente - um debate aberto pela proposta reformista de se criar um “cidadão cliente” - o que 

se pretende é ir ao centro da questão, na atualidade e no âmbito da própria reforma do 

Estado. 

Cidadão e cliente são dois conceitos que precisam ser definidos e diferenciados para 

evitar consequências danosas para a construção de uma reforma democrática.  

Em Gurgel (2008, p. 2), há uma importante argumentação na diferenciação entre 

esses dois conceitos. Como o autor aponta, há grande simplificação no discurso da reforma 

gerencial que considera que o público constitui uma clientela. Para analisar as diferenças, 

são apontadas algumas questões: 

● O público não paga um valor a mais, além do imposto, quando algum serviço 

prestado é mais demandado pelo Estado, ou seja, o público não define o preço do produto a 

partir da demanda; 

 

● O público não tem a opção de escolher pelo serviço prestado, pois os serviços que 

representam o interesse coletivo não podem ter paralelos. Não há um produto de 
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substituição para agradar melhor o gosto do cidadão. Exemplo: o sistema judicial e a 

segurança pública;  

 

● Não há, legalmente, a possibilidade do cidadão de dispor alguma vantagem pela 

capacidade de pagar a mais por algum serviço que seja mais favorável. Há serviços que 

independem da renda pessoal do cliente, mas só pode ser obtido através do mérito, 

reconhecimento ou necessidade; 

 

● O público tem o poder de eleger os seus dirigentes políticos, diferente do cliente 

que não elege os dirigentes das empresas; 

 

● “O público não paga apenas pelo que consome. O público paga pelo que pode um 

dia consumir e pelo que jamais deseja consumir”: exemplo é o serviço dos bombeiros ou no 

caso da assistência social aos desvalidos, o público paga sem ter o desejo de consumir 

(GURGEL, 2008, p. 3); 

 

● “O público não consome apenas o que se paga. Há um direito por trás do serviço e 

este direito é impessoal”: esta questão se refere, por exemplo, ao direito à saúde e à 

educação. São cobrados impostos menores se comparar com os mais ricos. Diferente da 

iniciativa privada, onde só há consumo do serviço se houver pagamento (IBID, p. 3).  

 

Como bem observa o autor, o cidadão deve ter o papel de governar e ser governado, 

inclusive de ser consumidor e provedor, devendo ter o cidadão relevância nas políticas 

públicas. No entanto, para que isto aconteça, é necessária “a participação do cidadão, 

estimulando-o com recursos institucionais, formas de acesso à informação, meios 

interativos e espaços para debates e decisões” (IBID, 2008, p. 14).  

Aponta Canclini (1999, p. 53) que “as sociedades se reorganizam para fazer-nos 

consumidores do século XXI, e, como cidadãos, levar-nos de volta para século XVIII”. 

Resgatar os princípios da cidadania como exercício de participação da sociedade na vida 

política requer recolocar a questão do público e do interesse pelo público, substituir o 

descrédito do Estado e ampliar formas democráticas de aproximação com a sociedade civil. 
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Além disso, requer reduzir a falta de credibilidade das formas de participação, pois são 

espaços onde o público pode se fazer presente, ou seja, onde se pode chamar os 

consumidores para serem cidadãos.  

  

 

4.3 Transparência, controle social e gestão democrática 

 

 Democracia, para Bobbio (2011), é um conjunto de regras para a resolução de 

conflitos sem que ocorra o derramamento de sangue, ou seja, passa a ser o governo das leis 

por excelência. Perdendo esse princípio inspirador, a tendência é a sua degeneração em 

tantas formas de governo autocrático.  

Argumenta Wood (2003) que a democracia norte-americana, por sua vez, diverge 

nitidamente com o modelo ateniense no que diz respeito ao bem público. Apesar de a 

moderna concepção de cidadania ser mais inclusiva e universalista que a ateniense e não se 

limitar as particularidades de parentescos ou laços de sangue, ela possui uma aproximação 

com o modelo romano, ou seja, uma distância maior entre o povo e a esfera da ação política 

em uma relação pouca imediata entre cidadania e participação. Sendo a prática algo muito 

abstrato e passivo.  

“O ‘povo’ já não era definido, tal como o fora no demo ateniense, como uma 

comunidade ativa de cidadãos, mas como uma coleção desagregada de cidadãos 

privados cujo aspecto político era representado por um Estado central distante. Em 

comparação com essa noção antiga de cidadania como participação na comunidade 

política, até mesmo o conceito de direitos individuais, que talvez sejam a maior 

prova de superioridade da democracia moderna sobre a antiga, traz uma conotação 

de passividade” (WOOD, 2003, p. 189).  

 

Ao analisar as possibilidades democráticas, Dahl afirma que “uma característica-

chave da democracia é a contínua responsividade do governo às preferências de seus 

cidadãos” (DAHL, 1997, p. 25). Esta responsividade está em linha direta com a própria 

condição de cidadão. A democracia a que se refere o autor é aquela que, em suas palavras, 

conta com oito garantias, entre elas a garantia de dispor de “fontes alternativas de 

informação” (IBID, p. 27).  
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 Dentre as fontes alternativas, certamente despontam as informações prestadas pelo 

próprio governo daquilo que ele faz com os recursos públicos e com os poderes de que 

dispõe.  

 É neste sentido que, na contemporaneidade, a discussão sobre o exercício da 

cidadania não pode dispensar expressões como transparência, acesso à informação e 

accountability. 

Segundo Tristão (2002, p. 1), entende-se por transparência a democratização do 

acesso às informações. É este acesso formalizado um dos principais elementos que irão 

garantir que a avaliação de um governo seja eficaz e eficiente. Para a garantia de tal êxito, a 

qualidade e volume das informações fornecidas devem ser levados em consideração. Sendo 

assim, fica nítido que há “uma correlação direta entre transparência da administração 

pública e adoção da avaliação como instrumento de gestão democrática”.  

O Estado brasileiro, desde o seu surgimento no século XIX, teve como uma das suas 

principais características a opacidade e a não transparência em seu aparato estatal. É a partir 

dos anos 1980 que a transparência ganha notoriedade na agenda política, ainda que muito 

limitada à retórica. Este quadro constitui-se a partir do crescimento dos pressupostos 

neoliberais de enfrentamento da crise econômica (JARDIM in OLIVEIRA JR et al, 2012), 

pois o discurso neoliberal atribui ao Estado a responsabilidade pela crise e diminuição da 

sua capacidade frente à sociedade. Nada mais natural que se inclua nesse discurso a 

cobrança pela transparência do Estado. 

Objetivando essa maior transparência e exercício do controle social, foram 

produzidas várias leis desde 2002, quando lançada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais 

recentemente, foi sancionada, em novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI) 

que tem como um dos principais objetivos formalizar o direito à transparência como um 

dos princípios da administração pública brasileira. A LAI é referenciada na “compreensão 

de que a garantia ao acesso às informações públicas é um dos princípios básicos dos 

regimes democráticos”. Neste sentido, este documento objetiva a necessidade de formalizar 

o acesso como direito fundamental, pois é condição de defesa das instituições democráticas, 

ao exercício da cidadania e de combate à corrupção, enfrentando o abuso de poder. A LAI 

estabelece os seguintes princípios: publicidade como regra, disponibilizar informações 
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independentemente de solicitação (art. 8), estimular a cultura da transparência e promover o 

controle social na administração pública (OLIVEIRA JÚNIOR et al, 2012).  

A accountability, que oficializa o dever das organizações públicas de prestar contas 

dos resultados obtidos, é outra prática importante para a obtenção de eficácia e de eficiência 

das políticas públicas. Impõe a proteção dos direitos do cidadão, resguarda-o contra o abuso 

de poder e o municia para o exercício da avaliação do desempenho do governo e eventuais 

intervenções. É um instrumento para que os cidadãos fiscalizem as ações do governo, a 

partir de uma cidadania organizada e emancipada. Para isso, ressalta Tristão (2002, p. 8), 

“uma opinião pública bem informada é fundamental para o exercício do denominado 

controle social. Para tanto, a quantidade e a qualidade da informação fornecida aos 

cidadãos é essencial para que a accountability possa produzir os resultados esperados por 

uma sociedade democrática”.  

“A doutrina governamental ao longo das duas últimas décadas tem sido a de tomar 

o governo accountable pelo desempenho. Este conceito significa que o desempenho 

de programas e de políticas públicas serão medidos e que os funcionários, 

considerados responsáveis pelos resultados mensurados das ações governamentais, 

serão julgados segundo este critério” (NEWCOMER in TRISTÃO, 2002, p. 7).  

 

 

 No entanto, como já se tem observado, estas condições não são suficientes para que 

de fato se efetive uma bom e pleno uso das informações prestadas. É necessário que se 

ofereçam meios de uso dessas informações, do contrário o meio-cidadão terá conhecimento 

do que ocorre e do que vai mal, mas não encontrará caminho/meio de intervir no sentido de 

corrigir os erros ou aperfeiçoar as qualidades das políticas públicas.  

 Razão porque, dentre as oito garantias exigidas por Dahl para falarmos de 

democracia e cidadania, estaria o que ele define como “instituições para fazer com que as 

políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência” 

do cidadão (DAHL, 1997, p. 27). 

 Em outras palavras, estamos nos referindo a uma postura governamental que 

entende ser assim que se desenvolvem a democracia, uma atitude responsiva para com o 

cidadão e a própria cidadania. Sem este reconhecimento do que significa cidadão e um 

Estado a favor da cidadania, temos dificuldades de que ela se efetive. Portanto, uma 

reforma democrática do Estado, que de fato leve em conta o cidadão, tem como ponto de 
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partida o seu significado conceitual, cuja amplitude e caráter político atravessam os tempos 

desde Aristóteles até o próprio Dahl. 

  

 

4.4 A proposta do Novo Serviço Público 

 

 O modelo de gestão gerencial implantado no Brasil, conhecido internacionalmente 

como New Public Management, apesar de ter obtido avanços no plano econômico-

financeiro não foi capaz de garantir desenvolvimento social associado a uma gestão 

democrática com canais fortalecidos de participação da sociedade civil.  

Como aponta Paula (2005), não houve mecanismos para que o controle social 

ocorresse, tampouco a nitidez de quais seriam os canais de passagem das demandas sociais. 

Sendo assim, em oposição a este modelo implantado nos últimos anos, dá-se a busca por 

uma gestão que tenha maior preocupação pelo interesse público e mais abertura às 

necessidades e anseios dos cidadãos. Para tanto, essa nova vertente contempla os seguintes 

elementos: 1) um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil que seja capaz de 

enfrentar a crise do nacional-desenvolvimentismo; 2) reorganizar o aparelho do Estado; e 3) 

criar uma proposta para uma gestão pública alternativa ao modelo gerencialista.  

Para a construção dessa proposta, Denhardt (2012), por exemplo, busca a inspiração 

na 1) teoria política democrática, na conexão entre cidadão e governo e 2) nas abordagens 

alternativas à gestão gerencial, valorizando uma tradição mais humanística da teoria da 

administração pública e incluindo a fenomenologia, a teoria crítica e o pós-modernismo. 

O quadro abaixo, do próprio Denhardt, expõe as diferenças e de certo modo as 

expectativas de evolução do modelo racional, de fundo claramente burocrático, para algo 

que expresse valores humanísticos e de sentido profundamente republicano. 
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Figura 4.1: As características presentes no modelo racional, interpretativo e crítico 

Fonte: DENHARDT, 2012. 

 

Aqui se mostram as características presentes no modelo interpretativo e crítico que, 

como destaca o autor, deve estar na direção para consolidar a proposta do Novo Serviço 

Público.  

“Uma visão alternativa de cidadania democrática vê o indivíduo compartilhando o 

autogoverno de uma forma muito mais ativa. O papel do cidadão é olhar para além 

do autointeresse, é enxergar o interesse público mais amplo; é um papel que toma 

uma perspectiva mais abrangente e de longo prazo. Esta interpretação de cidadania 

democrática, obviamente, cobra muito mais do indivíduo” (DENHARDT, 2012, p. 

255).  

 

Enfatiza Paula (2005) que há dois projetos políticos em curso em disputa: o 

primeiro é a vertente gerencial, mencionada no capítulo anterior; o segunda é a vertente do 

Novo Serviço Público, que se manifesta a partir das experiências alternativas de gestão 

pública.  

O quadro a seguir mostra a diferenciação das duas vertentes que estão em disputa 

nos últimos anos no Brasil.  
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Figura 4.2: Variáveis observadas na comparação dos modelos 

Fonte: PAULA, 2005. 

 

 Através do quadro acima é possível visualizar as diferenças existentes 

principalmente no que se refere à abertura das instituições à participação social e a 

abordagem de gestão, estando a proposta do Novo Serviço Pública com uma agenda de 

prioridade com maior preocupação de garantir formas democráticas de participação e 

controle por parte da sociedade civil, ou seja, uma gestão mais participativa que envolva os 

diferentes sujeitos sociais com uma ação política deliberativa.  

“Depreende-se da análise realizada que um aparelho do Estado com características 

participativas deve permitir a infiltração do complexo tecido mobilizatório, 

garantindo a legitimidade das demandas populares. Para isso é necessário criar 

arranjos institucionais que organizem a participação nas diferentes esferas 

governamentais, e que estas sejam dinâmicas o suficiente para absorver as 

tendências cambiantes inerentes à democracia” (PAULA, 2005, p. 44).  
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Segundo Nogueira in Paula (2005), atualmente para a gestão pública não é mais 

suficiente apenas o desenvolvimento das técnicas e a formulação de avançados programas 

administrativos. É necessário também lidar com a complexidade que exige uma gestão mais 

estratégica e participativa.  

 

 

Figura 4.3: Limites e pontos positivos entre a administração pública gerencial e a 

administração pública societal 

Fonte: PAULA, 2005. 

 

 No quadro acima há a descrição dos avanços e retrocessos de ambos os modelos de 

gestão que estão aqui sendo tratados. Como mencionado anteriormente, a gestão gerencial 

se apresenta de forma positiva no que se refere aos ganhos no campo econômico-financeiro, 

somando-se a isso a nitidez da organização do aparelho do Estado e de seus métodos. No 

entanto, consolida-se como um modelo centralizador do processo decisório, limitando a 

participação e o controle social apenas ao discurso e não atenta à necessidade de considerar 

a dimensão sócio-política específica do caso brasileiro para a tomada de decisão.  

 Aponta Tenório (2008) que é essencial para a construção desta vertente – chamada 

pelo autor e por diversos pesquisadores de gestão social – o agir comunicativo de 

Habermas, pois a gestão se baseia no entendimento vinculado com a linguagem. Sendo 
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assim a racionalidade comunicativa de Habermas seria a possível saída à posição antitética 

entre a racionalidade substantiva e a racionalidade instrumental. 

 Reconhece Pinho (2010) que há dificuldades de garantir formas democráticas de 

gestão, pois o Estado ainda estaria aprendendo ou tendo que aprender a se abrir para a 

sociedade, bem como esta teria que se instrumentalizar para forçar um diálogo com o 

Estado de forma efetiva. Sendo a participação um fator de baixo desenvolvimento na 

sociedade brasileira, cresce a necessidade de um aprimoramento teórico sobre a questão.  

 Diferente do modelo gerencial que defende uma gestão estratégica baseada no 

controle de mercado, a proposta do Novo Serviço Público valoriza o controle social como 

uma prioridade para a gestão, trazendo amadurecimento dos atores sociais e fortalecendo a 

democracia deliberativa.  

 Enfim, o Novo Serviço Público se apresenta com o intuito de democratizar a relação 

entre Estado e sociedade. Destaca Lustosa da Costa (2010) que a mudança com a sociedade 

se baseia na busca pela vigência da ordem igualitária, em uma estreita relação entre 

democracia e cidadania e entre participação e garantias.  

Certamente que outros trabalhos e proposições poderiam completar este 

mapeamento que procura identificar componentes de uma proposta crítica e ampla de 

renovação da relação Estado-Sociedade, ou, como de fato seria mais adequado dizer, 

Sociedade-Estado. 

Como bem aponta Lustosa da Costa (2010) o maior desafio da referida reforma para 

o desenvolvimento é político, pois está relacionado à necessidade de criar consensos para 

definir o Estado social e pactuar as necessárias transferências de renda dentro da economia 

e entre economia e sociedade.  

  Denhardt (2012) refere-se a sete princípios-chave para o Novo Serviço Público, 

sendo eles: 

 1) O primeiro princípio-chave é “servir cidadãos, não consumidores” 

(DENHARDT, 2012, p. 265). O serviço público é visto como extensão da cidadania, como 

uma questão de responsabilidade; 

 2) Valorizar o interesse público. A diferença mais importante entre negócios e 

governos está, justamente, na responsabilidade que o governo tem de promover a cidadania 

e servir o interesse público; 
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 3) Dar mais valor a cidadania do que ao empreendedorismo. O serviço público é 

melhor servido quando os cidadãos e servidores estão comprometidos em fazer 

contribuições significativas e o administrador público tem a consciência que o seu papel 

não é dirigir consumidores, mas, sim, servir os cidadãos; 

 4) “Pensar estrategicamente, agir democraticamente” (DENHARDT, 2012, p. 266). 

As organizações públicas devem ser administradas com o foco de estimular o engajamento 

do cidadão em todos os estágios de policy-making e de sua implementação; 

  5) É necessário reconhecer que a accountability não é simples, pois os servidores 

públicos não devem dar atenção apenas ao mercado, também devem atentar às 

constituições e estatutos legais, a valores comunitários, a normas políticas e aos interesses 

coletivos; 

 6) Servir ao cidadão é mais do que gerir os requisitos e recursos de seus programas. 

Não é apenas conhecer os seus próprios recursos, mas também estar antenado às outras 

fontes de apoio e assistência, engajando todos os atores sociais no processo.  

 7) Mais do que valorizar a produtividade, deve-se valorizar as pessoas. Isso é que 

fará a democracia funcionar e que melhor traduz o sentido de ser cidadão.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PDRAE (1995) aponta que a crise dos anos 80 está relacionada diretamente com 

a crise do Estado que, ao ampliar a sua presença no setor produtivo, não foi capaz de 

atender as demandas a ele dirigidas, gerando, assim, esgotamento do seu poder de 

intervenção. Mas e a crise do capital que afetou o Estado?  

Há que se considerar o impacto que esta crise do capital causou no Estado, pois para 

retomar as taxas de crescimento do setor produtivo foi necessário reestruturar a produção 

para uma forma mais flexível e esse processo de transformações estruturais atingiu, 

consequentemente, o Estado. Este processo fez com que o seu poder de intervenção 

diminuísse de forma considerável, inclusive a sua capacidade de responder os reflexos da 

questão social. Logo, as demandas sociais cresceram. É um ciclo vicioso de crises que 
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limita o Estado de fazer presença frente à sociedade a partir da crise de superacumulação do 

capital que ocorreu nos anos 1980.  

O novo modelo de gestão adotado pela Reforma do Estado brasileiro, baseado nos 

princípios do New Public Management, não foi capaz de garantir o fortalecimento da 

cidadania. Nas palavras de Carvalho (2006, p. 226), “o cidadão se torna cada vez mais um 

consumidor, afastado de preocupações com a política e com os problemas coletivos”.  

Além da pesquisa teórica, esta realidade também se mostrou forte nos resultados da 

aplicação do survey com o público selecionado. Os maiores índices de participação foram 

aqueles relacionados à esfera do consumo e à reivindicação dos direitos individuais. Ou 

seja, a preocupação e o dever de ser cidadão foram reduzidos ao exercício da esfera do 

consumo.  

Somente com a presença de alternativas para se construir um projeto de reforma 

onde se possa ter uma dimensão de aproximação com a sociedade civil e de 

responsabilidade do Estado para além das suas limitadas atividades exclusivas é que passa a 

ser possível o exercício da cidadania que não se limite ao direito individual e de consumo.  

Um reforma que se diz democrática com o objetivo de atender melhor o cidadão, 

tendo o mercado como o melhor mecanismo de controle e dirigida legalmente para a 

desestatização e flexibilização, certamente não atende à preocupação de legitimar uma 

gestão democrática. Esse plano de reforma praticado nos moldes gerenciais serviu para 

atender melhor o consumidor, não o cidadão, ainda que os números de reclamações e 

processos contra concessionárias do serviço público brasileiro possam dizer que sequer o 

consumidor está melhor atendido.  

O fato é que a reforma gerencial não contribuiu para o fortalecimento da cidadania 

no Brasil, tampouco para fortalecer e ampliar os canais legítimos de participação. Tendo a 

sua preocupação limitada ao discurso, muito longe da prática.  

O Estado deve cumprir o seu papel de provedor, de garantir as condições dignas e 

que, principalmente, vá além das atividades que atualmente são consideradas exclusivas do 

Estado. Como aponta Lustosa da Costa (2010), a Reforma do Estado brasileiro iniciada na 

década de 1990 deixou de fora várias questões necessárias que deveriam estar no corpo do 

seu poder legítimo de intervenção. Ou seja, ela nasceu superada, razão porque se torna 
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necessária uma agenda que seja capaz de atender as questões que não estão na pauta da 

nova administração gerencialista.  

O Brasil, cada vez mais, apresenta-se como um país com grande potencial de 

desenvolvimento econômico, riqueza de recursos, receptividade no seu histórico de 

relações internacionais e um potencial mercado consumidor, no entanto, paradoxalmente, 

ainda apresenta fortes sinais de atraso na questão social. Historicamente é um país recém-

saído de uma sociedade escravocrata que apresenta forte desigualdade social, com 

baixíssimo nível de escolaridade e detenção de grande parte da riqueza por poucos que 

exercem muitos privilégios.  

Estes questionamentos se tornam um fator chave que se deve considerar ao analisar 

os diversos posicionamentos políticos e ideológicos que se fazem presentes na Reforma do 

Estado e nos desdobramentos que influenciam na relação entre sociedade e Estado, no que 

diz respeito à democracia, formas de participação no processo político e aos direitos e 

deveres de cidadania. Questões estas que devem ser consideradas a partir do 

reconhecimento de uma sociedade que é composta por diferentes segmentos sociais, com 

diferenças culturais e políticas.   

A academia precisa se abrir para estas análises de fundo estrutural para entender os 

condicionantes que se fazem presentes na realidade brasileira. Entender este processo é de 

imensa importância, no sentido de saber articular melhor as ações mais adequadas para o 

enfrentamento das crises, gerar eficiência na gestão, estimular a participação e controle da 

sociedade de forma democrática e, paralelamente, fortalecer formas de transparência e 

accountability, estimulando a importância desses princípios para uma gestão que atenda 

melhor o cidadão. Paralelamente, isto permitirá que os gestores públicos tomem suas 

decisões com maior conhecimento, maximizem os resultados das políticas e gerem maior 

eficiência estatal.  

Confundir a participação cidadã com o exercício do direito de consumidor 

certamente não contribui para maior nitidez dos papéis e das necessidades que se colocam à 

administração pública, em busca de eficiência, eficácia e efetividade. 

Todos os acertos e erros para o enfrentamento destas questões que se fazem 

presentes na gestão pública devem estar na memória dos cidadãos, tanto para investir nos 

pontos positivos quanto para não repetir os erros anteriores. Durante a história do Brasil, 
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houve momentos que o bloqueio dos direitos e deveres de cidadania eram nítidos com os 

governos autoritários. Mas e na democracia? Como reflete Jelin (1994), é justamente na 

democracia que há maior desafio, pois as transformações são mais opacas, menos nítidas e 

mais contraditórias, ou seja, mais difícil de serem identificadas.  

O documentarista chileno, Patrício Guzmán (2012), faz uma interessante análise da 

importância de se manter viva a memória de um povo. Para ele, a memória é um direito do 

cidadão, é um registro de um país.  

"[...] A memória é completamente dinâmica, digamos, está dentro do nosso corpo. 

Os países que praticam a memória são mais vívidos, mais criativos, fazem 

melhores negócios, melhor turismo, são mais distintos. Os países sem memória são 

anêmicos, não se movem, são conformistas, e caem numa espécie de cultura de 

sofá, gente que está sentada no sofá assistindo a televisão. E não se movem. 

Acredito que a memória é um conceito tão importante quanto a circulação do 

sangue" (GUZMÁN, 2012). 

 

Como ser cidadão quando se é pobre em um país latino americano marcado por 

forte desigualdade social? Essa indagação não é fácil de ser respondida quando há fatores 

econômicos que condicionam as ações e ainda existem velhas práticas na gestão que ainda 

se fazem presentes. Mas uma questão é certa, não há possibilidade de atender melhor os 

cidadãos, principalmente aqueles homens e mulheres abaixo da linha da pobreza e com 

baixíssimo nível de escolaridade, quando os parâmetros para atingir a cidadania se baseiam 

em estímulo ao consumo através do mercado sem as garantias mínimas de proteção do 

Estado. Seria ótimo se no Brasil, as gerações de mulheres e homens mais necessitados já 

tivessem tido a oportunidade de construir historicamente as condições dignas de vida a 

partir dos fortes investimentos das políticas do Welfare State que ocorreram em alguns 

países do norte europeu. Mas a realidade brasileira está longe de ter essas bases sólidas para 

que o indivíduo possa buscar por si próprio a sua cidadania.  

O novo conceito de cidadão-cliente priorizado na reforma foi uma medida para o 

enfretamento da crise - não sobrecarregar o Estado e aquecer a economia. No entanto, 

banalizou a essência do que é ser cidadão e reduziu o seu conceito à esfera do consumo e 

do individualismo. Ao mesmo tempo, não incorporou uma gestão democrática e inclusiva, 

no sentido de trazer a sociedade para gestão do Estado - como foi afirmado e difundido 

enquanto um dos objetivos primordiais da reforma gerencial.  

A Reforma do Estado, como a defendem os teóricos gerencialistas, está voltada para 

atender o cidadão. Sendo assim, é desta maneira que deve ser colocada em prática: tratando 
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os cidadãos como cidadãos. O Estado deve atender a estes, cabendo às empresas privadas 

atender os clientes. São duas esferas distintas com, consequentemente, diferentes públicos-

alvos. Os papéis precisam ser muito bem definidos e diferenciados, pois são outros os 

resultados que a administração pública deve enfocar, uma vez que sua meta seja o 

fortalecimento do valor público.  

As transformações ocorridas na vida privada do cidadão – na sua capacidade de 

consumo, acesso à saúde e à educação e ao espaço de ter poder de voz – são sempre 

reflexos da redefinição do Estado e da sua relação com a sociedade. Essa compreensão 

dirige-se e cobra à construção de um projeto hegemônico para as próximas décadas.  

Para viver ativamente essa construção e reconstrução é necessário identificar os 

elementos e as ideias que estão se estabelecendo, pois, pode parecer ingênuo, mas é 

justamente a complexa identificação que nos mostra como enfrentar o problema e produzir 

críticas e propostas, para uma nova gestão que nos atenda melhor.  

O percurso da história, como já defendia Paulo Freire, é uma possibilidade, ou seja, 

um caminho de transformação. Por isso que, para a realização deste trabalho, adotou-se a 

história como princípio de análise, podendo, assim, encontrar suporte para compreender o 

porquê de uma reforma com tais características específicas ter sido adotada no Brasil na 

década de 1990, da qual somos herdeiros até a presente data.  

Tendo a história como possibilidade de ação, acrescenta Galeano (2005, p. 337), “há 

aqueles que creem que o destino descansa nos joelhos dos deuses, mas a verdade é que 

trabalha, como desafio candente, sobre as consciências dos homens”.  

São essas as palavras para o novo: desafio, consciência e esperança. 
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ANEXO 

 

 

Prezados alunos (as), 

 

Sou Claudia Jordão, do Programa de Mestrado em Administração da Universidade 

Federal Fluminense. Estou realizando uma pesquisa com os estudantes de Pós-

Graduação, objetivando utilizar os resultados para fins de conclusão do trabalho de 

dissertação. O intuito é verificar a percepção sobre algumas questões relativas à Reforma 

do Estado brasileiro, cidadania e esfera pública.  

Agradeço a participação de todos (as). 

 

Melhores cumprimentos, 

Claudia Jordão (claudiasjordao@gmail.com). 

 

1 Com a reforma gerencial da administração pública, iniciada em 1995 no Brasil, houve 

maior preocupação com as formas modernas de gestão para possibilitar atender de forma 

democrática e eficiente o cidadão. 

__Concordo __Discordo __Não sei 

 

2 Cidadão é aquele que tem participação nas decisões eleitorais, paga os seus impostos e 

tem a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. 

__Concordo __Discordo __Não sei 

 

3 Um Estado democrático é aquele que é capaz de estimular o mercado para oferecer maior 

variedade de serviços para que o cidadão possa escolher a melhor opção. 

__Concordo __Discordo __Não sei 

 

4 Um Estado competente é aquele capaz de gerar resultados satisfatórios sem incomodar os 

cidadãos com questões complexas e de decisão que cabem aos gestores públicos, os quais 

já são pagos pela sociedade para desempenhar as suas funções. 

__Concordo __Discordo __Não sei 

 

mailto:claudiasjordao@gmail.com
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5 A publicização, transferência administrativa de algumas funções e atividades do Estado 

para a iniciativa privada e comunitária, de fato tem gerado maior eficiência e produtividade 

na gestão pública. 

__Concordo __Discordo __Não sei 

 

6 A participação nos orçamentos participativos, nos conselhos gestores de políticas públicas 

e nas audiências públicas tendem ao desgaste do indivíduo, pois geram uma falsa imagem 

de democracia deliberativa. 

__Concordo __Discordo __Não sei 

 

7 A criação dos serviços como o PROCON e o sistema de ouvidorias das empresas são 

exemplos que valorizam a participação e o controle de qualidade com a sociedade. 

__Concordo __Discordo __Não sei 

 

8 A expressão sociedade do consumo, utilizada por alguns autores, mostra que houve maior 

valorização à participação e ao exercício da cidadania, como, por exemplo, na maior oferta 

de bens ao cidadão e no maior poder aquisitivo.  

__Concordo __Discordo __Não sei 
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9 Das opções abaixo, quais você realizou nos últimos anos: (várias opções podem ser 

escolhidas) 

 

 Contestou abuso de preço:  

__Foi atendido    __Não foi atendido 

 Reclamou o cupom fiscal 

 Participou de partidos políticos 

 Reclamou do plano de saúde pela qualidade do serviço prestado: 

__Foi atendido    __Não foi atendido 

 Participou de sindicatos 

 Denunciou a corrupção 

 Denunciou o empregador que não cumpre a CLT 

 Reclamou o não cumprimento do prazo da entrega do produto adquirido: 

__Foi atendido    __Não foi atendido 

 Participou de conselhos gestores 

 Participou de orçamentos participativos 

 Recorreu ao PROCON ou órgão semelhante de defesa do consumidor 

 Participou de manifestação pública 

 Participou de audiência pública  

 

Sexo _______  

Idade ______  

Escolaridade _________________ 

Profissão ____________________  

 

Espaço reservado para realizar algum comentário, se assim desejar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 


