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Voto do ministro Celso de Mello 
fez renascer a noção de ética

ESTADOS E MUNICÍPIOS
Novo parque eólico amplia a

capacidade energética da Bahia
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Lançado o Movimento
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Ministério da Educação apresenta
mudanças no ensino médio do país
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OPINIÃO

ALEXANDRE MOTTA  |  VALDEMIR PIRES

O noticiário político e econômico e os deba-
tes acadêmicos no campo das ciências sociais 
(principalmente as aplicadas) do final do 

século passado foram densamente povoados pelas pro-
postas de reforma do estado, ao sabor de motes gerais 
orientadores, como reinvenção do governo e nova 
administração pública, propondo parcerias público- 
privado, publicização de atividades e terceirização, 
auto-regulação, choques de gestão etc. Pelo seu cará-
ter marcadamente econômico, em resposta às crises 
fiscais por toda parte, demandando disciplina fiscal 
agregada, essas reformas de “primeira onda” visavam 
à redução do tamanho e do papel do Estado e ao seu 
ingresso no mundo da produtividade de tipo empre-
sarial. Batizado de neoliberal, o reformismo dos anos 
1990 deixou saldos menores do que os prometidos, 
ensejando, então, uma “segunda onda” de reformas, 
ora em andamento, mais atenta à política e ancorada 
em temas como accountability e prestação de contas/
responsabilização, empowerment e cidadania, gover-
nança e diálogo com os stakeholders.

A mudança de enfoque ocorrida da primeira para 

a segunda “onda” de reformas do estado se caracteriza 
por não mais fincar pé no minimalismo estatal e na 
ojeriza à política, até porque, já vai ficando claro que 
copiar o modelo empresarial no âmbito dos interesses 
públicos e da ação governamental é impossível e inde-
sejável: a realidade insiste, teimosamente, em revelar 
a insuficiência dos mecanismos estritamente mercan-
tis de organização da vida coletiva (a crise financeira 
internacional a testemunhar a favor desta percepção).

Entretanto, é preciso ir além dessa mudança de 
enfoque acerca do tipo de reforma necessária para a 
existência de melhores governos e sociedades, econô-
mica e politicamente falando. Há que se considerar a 
perspectiva reformista como insuficiente, pois ela, de 
fato, é. Reformas são eventos pontuais, mais curtos ou 
mais longos. Passa-se um tempo reformando e outro 
sob os resultados das mudanças. E em seguida surgem 
outras demandas reformadoras e novos agentes refor-
mistas. Ou seja, o defeito do reformismo, assim como 
do “choquismo”, é conceitual (considerando-se os 
“choques” de gestão apenas uma nova forma de mani-
festação do reformismo). Os indivíduos e suas relações 
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são dinâmicos e, por decorrência, também as estrutu-
ras e mecanismos estatais que eles articulam. Reformar 
tais estruturas de tempos em tempos, não faz mais sen-
tido no mundo atual, em que a mudança e a inovação 
se impõem quotidianamente.

Em lugar de propostas de reformas ou choques, o 
que convém é conceber as estruturas e processos gover-
namentais e de gestão pública como objetos de inovação 
permanente, em diálogo com o conhecimento científico 
e com as demandas legítimas da sociedade. Mudança 
institucional como processo contínuo (à Schumpeter), 

envolvendo diálogo e aprendizado a cada novo passo, e 
não reformas ou choques como pontos de inflexão espo-
rádicos: eis do que se trata, para, em cenários rapidamente 

mutantes, elevar a qualidade do gasto público e dos servi-
ços prestados aos cidadãos, tomados como interlocutores 
e não como consumidores ou contribuintes, apenas.

É possível vislumbrar que esta inovação permanente 
deva se pautar por cinco conceitos centrais: república, 
diálogo, formação, conhecimento e planejamento.

O conceito de república, tomado em sua visão ori-
ginal, “coisa pública”, é a pedra angular da construção 
de qualquer proposta para a administração pública, 
para evitar a captura, sempre iminente, das estrutu-
ras e recursos públicos por interesses particulares. O 
diálogo é essencial não só para organizar as relações 
Estado-sociedade, mas também para constituir as 
instâncias paraestatais da política e as arenas de nego-
ciação das visões de mundo e propostas individuais e 
de grupos, em busca de consensos e formas de admi-
nistração dos dissensos. Formação e conhecimento 
(desafios para as escolas de governo, que vão muito 
além da mera capacitação na interpretação das leis e na 
utilização de sistemas de informação) aparecem como 
essenciais porque contemporaneamente governar 
envolve cada vez mais administrar, gerenciar, articu-
lar, viabilizar, fazendo uso de todo o aparato científico 
e tecnológico aí envolvido. O planejamento, necessa-
riamente estratégico (na visão defendida por Carlos 
Matus), traz consigo os desafios e os instrumentos para 
que a sociedade e o governo se posicionem. Frente ao 
futuro (com seus múltiplos dilemas de sustentabili-
dade e soberania).

Esses cinco conceitos são compatíveis entre si, 
articulando virtuosamente técnica e política; e têm 
potencial para a busca de mudanças incrementais 
(acumulativas, e não aos solavancos produzidos por 
reformas e choques de gestão), possíveis a partir dos 
construtos históricos e de acordos permitidos pelas 
“janelas de oportunidade”, como, por exemplo, a que 
se abre na atual conjuntura para se produzir no país, 
simultaneamente, uma nova lei de finanças públi-
cas (que substitua a 4.320/64, incorporando a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência e os 
novos elementos trazidos pela conjuntura interna-
cional), uma nova lei de licitações e contratos (atual, 
agilizadora e economicamente eficiente, além de mora-
lizadora – modernizando a 8.666/93) e a construção de 
um novo marco referencial para a gestão de pessoas 
no setor público, sem o qual os avanços inovadores na 
administração pública poderão ser inviabilizados.

O DIÁLOGO É ESSENCIAL 
NÃO SÓ PARA ORGANIZAR 
AS RELAÇÕES ESTADO-
SOCIEDADE, MAS TAMBÉM 
PARA CONSTITUIR AS 
INSTÂNCIAS PARAESTATAIS 
DA POLÍTICA E AS ARENAS 
DE NEGOCIAÇÃO DAS 
VISÕES DE MUNDO E 
PROPOSTAS INDIVIDUAIS 
E DE GRUPOS, EM BUSCA 
DE CONSENSOS E FORMAS 
DE ADMINISTRAÇÃO DOS 
DISSENSOS
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