
APRESENTAC;Ao 

A reforma do Estado tornou-se urn tema central nos anos 90. Diante da 
crise endogena do Estado e do desafio representado pela globaliza~ao, que 
limitava a autonomia dos Estados nacionais, economistas e cientistas polfticos 
passaram a analisar as causas e a natureza da reforma institucional em curso, 
cujo objetivo seria, para uns, reduzir 0 Estado ao minimo, para outros, recons
trui-lo para que possa fazer frente as novas realidades do mercado global. 

Os membros do Conselho da Reforma do Estado, orgao assessor da Pre
sidencia da Republica do Brasil formado por personalidades da sociedade 
civil sem vinculo com 0 Estado, entenderam que este tema era relevante, mas 
que estava the faltando uma dimensao fundamental: a social. Se 0 Estado est a 
em transforma~ao, dada a crise pela qual passou e dado 0 desafio representado 
pela globaliza~ao, tambem a sociedade se transforma aceleradamente neste 
fim de seculo. Nestes termos, quais as rela~6es entre os dois fen6menos? A 
sociedade civil continua a ser 0 objeto da regula~ao empreendida pelo Esta
do, ou esta se transformando em agente da reforma do Estado? Nesse pro
cesso, qual a importancia da statecraft, ou seja, da visao e competencia dos 
reformadores? Esta claro que urn novo contrato social esta sendo negociado. 
Quais as op~6es basicas com que se defrontam Estado e sociedade? Na era da 
informa~ao, pode-se pensar em urn Estado-Rede? Como sobrevivera 0 Estado 
diante das amea~as representadas pelo neoliberalismo? E como podera ele 
tornar a ser parte de urn pacto voltado para 0 desenvolvimento? Sera preciso 
para isto uma reinven~ao solidaria e participativa do Estado, ou poderemos 
continuar a avan~ar no sentido do individualismo e da exclusao? Quem sao 
os atores da mudan~a? As elites? Uma sociedade civil entendida de forma 
ampla, ou uma sociedade civil reduzida ao Terceiro Setor? E 0 que e necessa
rio defender? Se 0 seculo xx foi 0 seculo da tecnologia e da viol en cia, foi 
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tambem 0 da democracia: logo, como avan<;ar na afirma<;ao dos direitos de 
cidadania? Alem de defender 0 cidadao contra urn Estado poderoso, afirman
do os direitos civis especialmente dos pobres e das minorias, nao estad. na 
hora de defender 0 Estado contra sua captura por interesses particulares, ou 
seja, afirmar 0 direito republicano que cada cidadao tern de que a res publica 
seja utilizada de forma publica? E, nesse processo, nao sera necessario reto
mar a luta pelos direitos sociais, que foram enfraquecidos pela crise do Esta
do e pelo avan<;o do credo neoliberal? 

Estas sao algumas perguntas que os ensaios presentes neste livro procuram 
responder. Estes ensaios foram apresentados ao seminario "Reforma do Esta
do e Sociedade", organizado pelo Conselho da Reforma do Estado e pelo 
Ministerio da Administra<;ao Federal e Reforma do Estado em Sao Paulo, 
entre 16 e 18 de maio de 1998. Os trabalhos te6ricos sao predominantes, mas 
ha tambem estudos de caso, que ilustram com rara felicidade as transform a
<;6es em curso. 

Alem da alentada Introdu<;ao, na qual os tres organizadores do seminario 
apresentam sua visao geral do problema, a partir, inclusive, dos trabalhos apre
sentados, 0 livro esta divido em tres partes. 

Na primeira parte, "Negociando urn novo contrato social", os autores 
discutem temas como a atual transi<;ao hist6rica e as op<;6es institucionais com 
que se depara a sociedade, 0 impacto da globaliza<;ao e da era da informa<;ao 
no Estado, a ten sao ideol6gica representada pelo neoliberalismo, a tendencia 
a forma<;ao de parcerias entre Estado e sociedade, e as condi<;6es para 0 sur
gimento de urn novo pacto social, nos quadros de uma reinven<;ao solidaria e 
participativa do Estado. 

E em rela<;ao aos atores da renegocia<;ao, ha uma tendencia, em diversos 
trabalhos que fazem parte deste livro, a ve-los como uma alternativa entre 0 

Estado e 0 mercado. Na verdade, como e colocado em urn dos textos da 
Introdu<;ao, Estado e mercado estao lado a lado quando se trata de examinar 
os mecanismos de coordena<;ao da economia. Quando, entretanto, se trata de 
examinar a composi<;ao de urn Estado nacional ou pafs e os divers os papeis 
representados por entidades sociais, podemos ve-lo como composto do Esta
do e da sociedade, cujo aspecto polftico e a sociedade civil. E necessario, 
portanto, distinguir 0 Estado-Na<;ao, enquanto entidade polftica nacional, do 
Estado que e sua institui<;ao e a organiza<;ao principal ao lado da sociedade 
civil. No que concerne a sociedade, os trabalhos deste livro enfatizam, em 
especial, 0 Terceiro Setor, constitufdo por entidades sem fins lucrativos e or
ganiza<;6es de servi<;o, como escolas ou hospitais; por entidades de represen
ta<;ao de interesse, como os sindicatos, e por organiza<;6es de controle social, 
como as ONGs. Conclui esta primeira parte urn texto propondo a reinven<;ao 
do Estado. 
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N a segunda parte, "Em defesa do cidadao", 0 problema do judiciario e 0 

mais abrangente da democracia e da cidadania, e central para definir a rela"ao 
Estado-sociedade. Urn Estado e democratico na medida em que a sociedade e 
ne!e devidamente representada, na medida em os direitos de cidadania sao 
garantidos. Em paises em desenvolvimento, nos quais a democracia nao esta 
ainda consoli dada, os direitos classicos de cidadania - direitos civis e polfti
cos - sao formalmente garantidos, mas sao efetivos apenas para os ricos. Em 
rela"ao aos pobres, nao apenas seus direitos sociais sao precariamente afir
mados, tambem seus direitos civis e polfticos estao sendo continuamente des
respeitados. Por outro lado, urn novo direito de cidadania esta surgindo - 0 

direito a res publica. Este e 0 direito que cada cidadao tern, 0 de que 0 patri
manio publico seja utilizado no interesse geral, em vez de ser capturado por 
interesses particulares de grupos envolvidos em urn incansavel esfor"o de rent
seeking, ou seja, de busca de rendas monopolistas derivadas do controle do 
Estado. 

Finalmente, na terceira parte, "Estudos de caso", sao enfatizadas a parti
cipa"ao e a parceria na realiza"ao de servi"os e no controle social, por inicia
tivas de entidades publicas nao-estatais do terceiro setor. As experiencias abran
gem urn numero variado de paises, como 0 Brasil, a Italia, os Estados Unidos 
e os paises escandinavos. 

Esperamos que com este livro estejamos oferecendo uma contribui"ao 
para 0 entendimento das rela"oes entre Estado e sociedade neste fim de seculo. 
Re!a"oes que estao mudando de natureza, na medida em que, de uma forma 
ou de outra, a democracia tern avan"ado em todo 0 mundo. Quando isto 
acontece, 0 Estado e suas elites deixam de ser os atores privilegiados, se nao 
unicos da historia, enquanto cresce 0 pape! da sociedade civil, que deixa de 
ser apenas 0 objeto de regula"ao do Estado para ser tambeP.1 0 agente de sua 
reforma. 

o seminario que deu origem a este livro foi coordenado por urn dos 
membros do Conselho da Reforma do Estado, Jorge Wilheim, que e tambem 
urn de seus organizadores. Nesta oportunidade, queremos agradecer aos ad
ministradores que, no Ministerio da Administrac;ao Federal e Reforma do 
Estado, 0 ajudaram na coordena"ao do evento: Carlos Pimenta, Ariane R. 
Pinho e Francisca C. Moraes. Agradecemos tam bern a Leticia Schwarz e Fre
derico Carelli Brito, que tiveram urn papel decisivo em providenciar as tradu
"oes, rever os textos, enos ajudar a organizar 0 livro. 

Os Organizadores 


