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RESUMO: O presente trabalho tem como finalidade analisar o papel do Estado na constituição, consolidação e
transformação do sistema de Proteção Social no Brasil, no período de 1930 a 1988. Trata-se, portanto, de uma
revisão bibliográfica orientada pela intenção de compreender a importância das demandas sociais e econômicas
junto ao Estado capitalista, que culminou no movimento reformista, após os anos de 1929, contribuindo para a
institucionalização de políticas sociais, ainda que, no Brasil, tais políticas se tenham desenvolvido sob um viés
clientelista e centralizador, não se constituindo, portanto, em políticas de proteção do bem-estar social coletivo
da população.
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1-INTRODUÇÃO

O debate sobre a função do Estado na sociedade capitalista sempre ocupou destaque na produção
acadêmica. Considerando que o Estado possui longa duração histórica, com diferentes configurações, natureza
e funções ao longo do processo, Afonso (2001, p.17) o define como "organização política que, a partir de um
determinado território [...] exerce funções de regulação, coerção e controle social". Para Afonso (2000, p. 98), o
"Estado não é sinônimo de governo, embora seja a sua representação social mais freqüente". O Estado tem uma
definição mais ampla, ou seja, é concebido como um 'pacto de dominação social1 (TORRES, 1993, apud
SANTOS, 1999) do qual participam as diferentes classes sociais e, ao mesmo tempo, sendo "uma entidade
administrativa auto-reguladora [...] é responsável por implementar esse pacto de dominação" (TORRES, 1993,
apud SANTOS, 1999, p.44).

Neste artigo, será adotada a concepção de Estado como organização política que exerce funções
indispensáveis ao funcionamento, expansão e consolidação do capitalismo,

A natureza do Estado capitalista sofreu mutações ao longo da história em função das solicitações e
exigências econômicas e sociais. No entanto, tais mudanças não comprometeram os esforços de acumulação
exigidos pelo capitalismo. Por outro lado, as crescentes expectativas e necessidades sociais decorrentes do
reconhecimento de direitos de cidadania possibilitaram, nos países centrais e, de certa forma, nos países
periféricos - ainda que pouco reformado - a construção e consolidação de um sistema de Proteção Social
(DRAIBE,1996).

Procurou-se organizar este trabalho recuperando o movimento reformista do Estado capitalista após a
crise de 1929, caracterizado por Santos (1999) como Estado-Providência nos paises centrais e Estado
desenvolvimentista nos paises periféricos, e sua exaustão como proposta política, quando da crise do petróleo
em 1973, os neoliberais passam a contestá-lo, acusando-o de ser o responsável pelo cenário de profunda
recessão, baixas taxas de crescimento e altas taxas de inflação (ANDERSON, 1995).
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Paralelamente ao estudo do Estado de Bem-Estar Social1 nos países centrais entendido como uma
referência decisiva na concretização dos direitos de cidadania, através da garantia de políticas sociais, será
analisado o caso brasileiro, apontando o período histórico em que se constituiu (1930), consolidou um conjunto
de medidas legislativas mais universalizantes (1964) e se transformou (década de 1980) o sistema de políticas
sociais (NEPP, 1991) ainda que não tenha se constituído no Brasil um Estado de Bem-Estar Social.

Por políticas sociais se compreende:

[...) as ações do governo voltadas para a redistribuição dos benefícios sociais que visam promover os
indivíduos à condição de cidadãos, frente às desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento sócio-
econômico. (HOFLING, 1993, p.140)

Azevedo (2004, p.VIII), ao analisar a política educacional como política pública, nos alerta para a
diferenciação entre policy e poücs, e apresenta a definição de "Policy - programa de ação que se produz no
contexto das relações expressas da po//cs - política no sentido de dominação".

A análise das políticas sociais é básica para se entender a função histórica do Estado, ou seja, só
existe a possibilidade de políticas sociais porque existem classes sociais e um Estado que precisa administrar e
harmonizar tal convivência de forma consensual.

Desejável seria que as políticas sociais contribuíssem para reduzir as desigualdades sociais
estruturalmente produzidas pelas relações de mercado, promovendo o bem-estar do cidadão, sobretudo das
camadas mais pobres. No entanto, o que se tem presenciado no Brasil é a inserção das políticas sociais na
política econômica incentivando e ampliando o capitalismo (HOFLING, 1993).

Não há dúvidas de que as políticas sociais são resultados das demandas sociais. No entanto, elas
têm exercido o papel de atenuar as desigualdades sociais, mantendo o caráter de exploração dos trabalhadores.

Neste texto, limitou-se a identificar os traços mais marcantes do sistema de políticas sociais
brasileiras no período de 1930 a 1988, sem a pretensão de esgotar os múltiplos aspectos que compõem as
reformas sociais do período em questão, já que o foco de análise será o papel do Estado na constituição,
consolidação e transformações do sistema de Proteção Social.

2 • OBJETIVOS

Analisar o papel do Estado na constituição, consolidação e transformação do sistema de Proteção
Social no Brasil, no período de 1930 a 1988, destacando a importância das demandas sociais e econômicas na
mutação do Estado capitalista, com destaque à gênese e crise do Estado de Bem-Estar Social, tanto nos países
centrais como nos periféricos.

3 - REVISÃO DE LITERATURA

3.1 - O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL E A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS POLÍTICAS
SOCIAIS NO BRASIL

O cenário internacional do final do século XX marcado pelo fenômeno da globalização e do
neolíberaíismo traz complicações para a construção da cidadania. Se, por um lado, o ambiente internacional é
desfavorável a golpes de estado e a governos autoritários, ganhando tempo para a democracia, por outro, a

1 Neste texto serão utilizados para expressar o movimento reformista pós 1929 os termos: Estado-Providência, Estado-
Previdência ou Estado de Bem-Estar Social.
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globalização da economia em ritmo acelerado provocou e continua a provocar mudanças importantes nas
relações entre Estado, sociedade e nação (CARVALHO, 2003).

Santos (1999) considera a reforma do Estado uma questão intrigante. O movimento da reforma do
Estado que emergiu do Consenso de Washington e se prolongou até os primeiros anos da década de 1990
provocou o ataque ao reformismo, caracterizado por Santos (1999, p.244)

[...] como um processo político através do qual o movimento operário e seus aliados resistiram à redução da
vida social à lei do valor, à lógica de acumulação e às regras do mercado por via da incorporação de uma
ínstitucionalidade que garantiu a sustentabiíidade de interdependências não-mercantis, cooperativas, solidárias
e voluntárias.

O reformismo apresentou como forma política mais acabada o Estado-Providência nos países
capitalistas centrais e o Estado Desenvolvimentista nos países periféricos e semiperiféricos (SANTOS, 1999).

A articulação entre os três princípios da regulação da modernidade - "princípio do Estado, o princípio
do mercado e o princípio da comunidade [...] possibilitou a Ínstitucionalidade reformista" (SANTOS, 1999, p.
244). No entanto, o autor (1999) adverte que os princípios do Estado e do mercado foram reforçados e o
princípio da comunidade, enfraquecido, pois "o reconhecimento político da cooperação e a solidariedade entre
cidadãos foi restringido às formas de cooperação e de solidariedade mediadas pelo Estado" (p. 244).

Tais medidas reformistas se fizeram necessárias após a crise de 1929 (HELOANI, 2003), pois não
havia nesse período uma massa de compradores capaz de consumir o que as empresas produziam. Passou-se
a defender o aumento da demanda interna, por essa trazer investimentos capazes de aumentar o consumo
através do pleno emprego (HELOANI, 2003). Santos (1999, p.244) aponta que o período em questão
apresentava um "potencial caótico do mercado, que se manifesta2va sob a forma de questão social - anomia,
exclusão social, desagregação familiar, violência". A estratégia para controlar tal situação social foi promover
"uma agenda política pela mão da democracia e da cidadania social" (ibidem) com suporte econômico e político
do Estado:

Politizar a questão social significou submetê-la a critérios não-capitaíistas, não para eliminar, mas tão só para
minorar e, nessa medida, manter sob controle o capitalismo enquanto conseqüência (a questão social)
significou legitimá-lo enquanto causa. (SANTOS, 1999, p.244)

As solicitações e exigências econômicas e sociais da época possibilitaram, assim, a aparição do
Estado-Providência, não para destruir os propósitos da acumulação capitalista, mas para sustentar a fidelidade e
acomodação dos cidadãos ao sistema capitalista.

Santos (1999, p.245) afirma que "o papel central do Estado Nacional na mudança social reformista
desdobrou-se em três estratégias fundamentais: acumulação, confiança e legitimação", em que a acumulação
significou a garantia pelo Estado da estabilidade da produção capitalista; a confiança, uma estratégia do Estado
para garantir a estabilidade das expectativas dos cidadãos sob ameaça de riscos decorrentes da acumulação
capitalista; e, por último, a hegemonia, estratégia pela qual o Estado garantiu a lealdade das classes sociais à
gestão estatal de oportunidades e riscos.
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Para Chauí (2001, p.178), a economia política que sustentava o estado do Bem-Estar possuía três
características principais, quais sejam:

1. o fordismo na produção, isto é, as grandes plantas industriais que realizavam a atividade econômica desde a
produção da matéria-prima até sua distribuição no mercado de bens e de consumo, controlando, por meio do
planejamento e da chamada "gerência científica", a organização do trabalho, a produção de grandes estoques e
o controle dos preços; 2. a inclusão crescente dos indivíduos no mercado de trabalho, orientando-se pela idéia
de pleno emprego; 3. monopólios e oligopólios que, embora transnacionais ou multinacionais, tinham como
referência reguladora o estado nacional.

Para Afonso (2000),-o Estado-Providência foi a fórmula encontrada em muitos países na combinação
entre intervenção econômica e atendimento às novas e crescentes expectativas e necessidades sociais de
proteção social.

Santos (1999, apud Afonso, 2000) sintetiza as principais características do Estado-Providência em
quatro elementos estruturais: um pacto entre o capital e o trabalhado sob o comando do Estado com vistas a
compatibilizar capitalismo e democracia; uma relação mesmo que contraditória entre acumulação e legitimação;
despesas elevadas em investimentos e consumos sociais; e um entendimento de que os direitos sociais são
direitos dos cidadãos.

Afonso (2000, p.101) aponta que a adoção do Estado de Bem-Estar Social em países capitalistas
centrais no pós-guerra possibilitou a implementação de políticas econômicas que:

[...] tiveram como conseqüência um crescimento econômico sem precedentes e permitiram, ao longo de
aproximadamente três décadas, assegurar (quase) o pleno emprego, manter uma inflação baixa e alargar o
acesso a determinados bens e serviços considerados como direitos sociais (entre outros, o direito à educação e
aos serviços de saúde, etc.).

A opção neste trabalho em discutir o fenômeno Welfare State nos países desenvolvidos centrais se
justifica pela tentativa de compreensão da experiência latino-americana de reformas e programas sociais. Muitos
autores (SANTOS,1999; VIEIRA, 2001} afirmam que o Estado de Bem-Estar Social inexistiram ou inexistem no
Brasil e na América Latina. Santos (1999) admite, porém, que, no caso brasileiro, a adoção de um reformismo
caracterizado pela forma política do Estado desenvolvimentista do pós-guerra, apesar de não se constituir em
Estado-Providência, possibilitou a expansão de programas sociais.

Draibe (1996, p.5), ao analisar a recente experiência latino-americana de reformas e programas
sociais afirma que, "do ponto de vista da sua estrutura e dinâmica, moldou-se também como Estado de Bem-
Estar-Sociaí", em que, ao longo do período de industrialização e urbanização, o Estado Desenvolvimentista, na
América Latina, amadureceu a dimensão social da sua intervenção, porém, sem ter garantido o efetivo bem-
estar da cidadania.

As reformas institucionais dos programas sociais foram impulsionadas na América Latina por dois
motivos:

[...] em primeiro lugar, porque foram muito pouco reformados, no sentido forte da palavra. Se algum sentido tiver
a noção de sistema de proteção social, não se deixará de reconhecer que, após quase vinte anos, os países
apresentam, ainda hoje, sistemas do mesmo tipo dos que exibiam na situação "pré-reforma". Tanto quanto
antes, suas políticas sociais tendem a estar organizadas segundo o modelo meritocrático-particularista ou
conservador, salvo talvez o Chile. A segunda razão é a de que, paradoxalmente, foi e tem sido muito forte a
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inovação institucional experimentada pelas políticas, programas e mesmo sistemas nacionais de proíeÇão
social na região; e seguramente deve-se atribuir a tal movimento, mais do que às reformas deliberadamente
programadas, a manutenção do patamar mínimo de reprodução social. (DRAIBE, 1996, p.3)

Outros autores (NEPP, 1991, p.7), responsáveis pela elaboração de um documento que discute a
construção e constituição de um tipo de Welfare State no Brasil, afirmam que "[..,] entre os anos 30 e a década
dos sessenta, construiu-se e consolidou-se institucionalmente, no Brasil, um determinado tipo de Welfare State,
se quiser, um sistema específico de Proteção Social".

Os autores (NEPP, 1991) esclarecem no documento que a periodização por eles estabelecida se
justifica por três critérios: a institucionalização de políticas que compõem o núcleo duro do Estado de Bem-Estar,
incluindo a construção de uma rede integrada de ensino básico e secundário; um sistema nacional articulado
através de legislação, benefícios, regras e serviços de proteção social e, por último, o caráter articulador e
regulador que assume o Estado Nacional, tanto em relação às dimensões públicas, quanto nas relações com a
política econômica interna e externa.

O documento aponta que, em relação ao aspecto econômico, a década de:

[...] 1930 marca o início do processo de formação do moderno Estado Nacional com forte papel no processo de
industrialização capitalista e das transformações sociais em curso [...] e [...] a edificação de uma área social - o
sistema educacional, a saúde pública, a previdência e a assistência social (NEPP, 1991, p.14).

Carvalho (2003, p.123) também discute a construção do sistema de proteção social no Brasil e
considera que "o período de 1930 a 1945 foi a era dos direitos sociais", em que foi implantado o grosso da
legislação previdenciária e trabalhista.

O relatório do NEPP (1991, p.14) aponta que a explicação da evolução das políticas sociais no Brasil,
a partir de 30, se deu mais como:

[...] resultado das ações peculiares de Estado centralizado, autoritário e desenvolvímentista do que como
resultante da pressão direta das forças sociais organizadas, dos interesses de grupo ou classes canalizadas
através de estrutura de representação.

Carvalho (2003), recorrendo a T. A. Marshall, desenvolve o conceito de cidadania como sendo a
garantia de direitos civis, políticos e sociais. Direitos civis são os que garantem a vida em sociedade
representada pelo direito à liberdade, a igualdade perante a lei, dentre outros direitos fundamentais à vida.
Direitos políticos são os que garantem a participação do cidadão no governo da sociedade, e os direitos sociais
são os que garantem a participação na riqueza coletiva, incluindo o direito à saúde, educação, trabalho, salário
digno e aposentadoria.

Assim, para Carvalho (2003, p.110), não há dúvida de que o período de 1930 a 1945 foi o grande
momento de legislação social e, conseqüentemente, de garantia de direitos sociais, porém, "foi uma legislação
introduzida em ambiente de baixa ou nula participação política e de precária vigência dos direitos civis".

A tendência a um Estado concentrador de instrumentos de controle e de gestão das políticas pelo
Executivo dificultou a formação de identidades coletivas. Para Carvalho (2003, p.10), os direitos sociais podem
existir sem os direitos civis e políticos, mas "seu conteúdo e alcance tendem a ser arbitrários". Argumenta ainda
o autor que, apesar de visíveis os benefícios sociais ofertados à população a partir de 1930, a tática do governo
para manter a centralização e o autoritarismo foi instituir o populismo, com que ganhava apoio dos trabalhadores
em troca da legislação social e trabalhista. A cidadania era, portanto, passiva e receptora.
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No que diz respeito à consolidação do sistema de proteção social, Hofling (1993, p.145) afirma que,
no Brasil, "o conjunto de políticas sociais implementadas pelo Estado tem suas raízes no sistema previdenciário,
constituindo-se este um referencial para a organização e estruturação administrativa da atual política social
brasileira".

Hofling (1993, p.152) registra ainda que "entre 1931 e 1934, no governo Vargas, é que efetivamente
foram implantadas medidas que atingiam, diretamente, o processo de acumulação", ou seja, este governo
estabeleceu várias medidas relativas à proteção social que são basicamente adotadas até os dias atuais. Dentre
elas podem-se citar: "direito a férias, jornada de trabalho de oito horas diárias, regulamentação do trabalho
feminino, regras de proteção a gestante, etc." (IBIDEM). As medidas tomadas antes desse período, como, por
exemplo, a Lei Eloy Chaves, dê 1923, marcaram a atuação do governo federal nas relações trabalhistas no setor
privado (MALLOY, 1986, apud HOFLING,1993), mas não podem ser consideradas como a edificação de um
sistema de proteção social,2

A expansão do aparelho social dos anos 30 foi discriminatória, pois os benefícios sociais não se
dirigiam a todos os trabalhadores, mas somente àqueles que se encaixavam nas profissões reconhecidas pelo
Estado (HOFLING, 1993).

Para Hofling (1993, p.157), a vinculação entre benefícios sociais e contribuição de cada trabalhador
no interior de uma categoria profissional reconhecida pelo Estado "foi alterada com a promulgação da Lei
Orgânica da Previdência Social, em setembro de 1960, que uniformizou os benefícios e serviços prestados".
Independentemente da categoria profissional, a lei assegurava o mesmo regime de benefícios a todos os
trabalhadores regulamentados pela Consolidação das Leis do Trabalho, isto é, a todo indivíduo que ocupasse
uma posição na estrutura ocupacional reconhecida oficialmente.

No entanto, Malloy (1986, apud HOFLING, 1993) comenta que a aprovação da referida Lei Orgânica
foi uma realização simbólica. Foram mantidas as desigualdades em relação à aposentadoria, o que ratifica a
estratificação produzida pelo processo de acumulação, já que não houve a unificação e a universalização da
indenização de trabalhadores.

Contudo, Hofling (1993, p. 160) considera que, na segunda metade da década de 1960 e meados dos
anos de 1970, a expansão do aparelho social no interior do Estado brasileiro foi muito significativa. Para a
autora, a diferença desse período em relação ao dos anos 30 pauía-se pela "proporção em que são abertos
espaços para formas de intervenção mais universalizantes, através de medidas legislativas que visam
implementar os sistemas nacionais públicos na área de bens e serviços básicos como: educação, saúde,
assistência social, previdência e habitação".

O documento NEPP (1991, p.8) também registra que este período se constitui na "fase de
consolidação do sistema - quando o conjunto de medidas legislativas compõe, em relação ao período anterior,
um quadro de cadical transformação institucional e financeira do perfil da política social".

Os processos de industrialização, urbanização e transformação da estrutura social brasileira
impulsionaram a expansão das políticas sociais, constituindo-se para NEPP (1991, p.8) no:

[...] momento em que efetivamente se organizam os sistemas públicos ou estatalmente regulados na área de
bens e serviços básicos (educação, saúde, assistência social, previdência e habitação), superando a forma
fragmentada e socialmente seletiva anterior, abrindo espaço para certas tendências universalizantes, mas
principalmente para a implementação de políticas de massa, de relativamente ampla cobertura.

2 Para saber mais sobre a Lei Eloy Chaves, de 1923, ver: HOFLING, E. M. A FAE e a execução da política educacional:
1983-1989. UNICAMP. Tese de Doutorado, 1993.
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Para NEPP (1991, p.8), o sistema de Wetfare State brasileiro se completa em 1964 sob
características autoritárias e tecnocráticas do regime, que adota as seguintes medidas:

[..,] define o núcleo duro da intervenção social do Estado; arma-se o aparelho centralizado que suporta tal
intervenção; são identificados os fundos e recursos que apoiarão financeiramente os esquemas de políticas
sociais; definem-se os princípios e mecanismos de operação e, finalmente, as regras de inclusão/exclusão
social que marcam definitivamente o sistema.

Essas conquistas sociais não alteram as condições de vida da maioria da população, pois foram
pensadas dentro de uma política de acumulação.

A vinculação de política social, a exemplo do que ocorreu os anos de 1930, estava vinculada à política
de acumuiação cuja proposta era:

[...] conciliar uma política de acumulação que não exacerbasse as iniqüidades sociais a ponto de torná-las
ameaçadoras, e uma política voltada para o ideal da eqüidade que não comprometesse, e se possível ajudasse
o esforço de acumuiação. (SANTOS, 1987, apud HOFLING, 1993, p.31)

Hofling (1993) afirma ainda que o núcleo de intervenção que se define no período em questão vigora
durante a década de 1980 e se estende até os dias atuais, já que não ocorreu substancialmente uma
reestruturação do sistema social brasileiro.

Para melhor se compreenderem os rumos que o sistema de proteção social brasileiro tomou após os
anos de 1964, torna-se necessário apresentar o cenário político, econômico e social mundial a partir da década
seguinte.

3.2 - O DESMONTE POLÍTICO DO ESTADO DE BEM-ESTAR NOS PAÍSES CENTRAIS E A
ESPERANÇA PERDIDA NO BRASIL DE EDIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS UNIVERSALISTAS E
IGUALITÁRIAS NOS ANOS DE 1980

Com a chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, conhecida como a crise do
petróleo em 1973, o mundo capitalista assistiu a uma profunda recessão, combinada com baixas taxas de
crescimento e altas taxas de inflação (ANDERSON, 1995). A partir daí, o Estado-Previdência, visío até então
como beneficio ao capital, passa a ser contestado e a ganham terreno as idéias neoliberais.

Anderson (1995, p.10), analisando o discurso dos neoliberais (sobretudo os argumentos de Friedrik
Hayck, 1944) sobre as raízes da crise, revela que estes consideravam que estavam localizadas em dois fatores:

[,..] no poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento operário que havia
corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões, reivindicações sobre os salários e com sua
pressão parasitária para que o estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais.

Heloani (2003), ao analisar a crise recessiva em 1973 (desemprego, redução de consumo e poucos
aumentos salariais), afirma que, a partir da segunda guerra mundial, houve um esgotamento do projeto fordista
de produção. A equação fordista de investimento para aumentar a produtividade e repassá-la aos salários foi
abalada. O sonho fordista de uma sociedade de consumo para as massas populares havia terminado.

Essa situação exigiu o fim do Estado-Previdência, a fim de que as empresas pudessem dispor de
mais recursos para investir em novos produtos mais adequados à internacionalização da economia {HELOANI,
2003).
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O remédio, segundo Anderson (1995, p.11), ao interpretar o ideário neoliberal, era "manter um Estado
forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos
os gastos sociais". A hegemonia do programa neoliberal apresentava como idéias recorrentes: estabilidade
monetária, com redução de gastos com obras sociais; reforma fiscal através de cortes na tributação sobre os
rendimentos mais elevados; supervalorização do capital estrangeiro; privatização de empresas estatais; um
Estado forte para sanear as finanças (HELOANI, 2003); criação de um exército de reserva para quebrar os
sindicatos com a restauração do desemprego (ANDERSON, 1995).

Convencidas de que as medidas neoliberais se traduziam na saída para a crise geral e aos
significativos problemas de ajustes econômicos à crise do petróleo, algumas potências começaram a advogar o
estado mínimo fiscal, ou seja, "um Estado neoliberal em oposição à idéia de um estado Positivo, Keynesiano,
interventor, sim, nos setores da economia e da vida social" (HELOANI, 2003, p.100).

O capital acusa o Estado-Previdência de inoperante e custoso. A pretensão lógica não é destruir o
Estado, mas direcionar sua intervenção para os reais interesses de classe, transformando o Estado mínimo
social em Estado máximo para o capital, de forma que este circule sem restrições (HELOANI, 2003).

Heloani (2003, p.95) revela que, com a desejada diminuição das atribuições do Estado, "começa a
difusão de uma série de serviços privados, apresentados como mais eficientes e baratos para o consumidor. É o
projeto de 'modernidade' dos serviços públicos que começa a moldar-se, juntamente com o projeto neoliberal".

No entanto, Vianna (1997), ao analisar os dados fornecidos por organismos internacionais de
transferências sociais como porcentagens do PIB, nos países centrais, reconhece que não se está diante de um
desmonte do Welfare State, já que os gastos governamentais do PIB cresceram entre os anos de 1970 a 1990, e
não o contrário, como proclama a ótica econômica.

O discurso da crise e do desmonte do Wetfare State "teve motivações políticas e não econômicas,
uma vez que se manteve inalterado o volume do gasto" (VIANNA, 1997, p.159).

Enquanto nos anos de 1980, nos países centrais, o Welfare State apresentava sinais de exaustão
como proposta política, no Brasil o sistema de proteção social se reorganiza, coincidindo com o período de
transição política (PAIVA, 1991). Forças sociais e políticas, lutando pelo fim do regime autoritário, propunham
formas mais democráticas do Estado em contraposição aos modos hiper-centralízados de organização e
decisão, além de exigirem uma revisão das regras de inclusão e exclusão, dos privilégios e das desigualdades
presentes no período anterior (NEPP, 1991).

Esse cenário exigiu também a revisão do padrão prevalecente de proteção social caracterizado como
"políticas pontuais que atendem a categorias específicas [...] menos que um direito [...] apresentam um viés
clientelista, sob forma de favores e vantagens" (LIMA, 2004, p.27).

NEPP (1991, p.20) distingue três principais etapas no processo de formação e implementação de
políticas sociais a partir do regime militar:

a) 1964-1974: etapa em que se define e consolida a montagem do complexo sistema de intervenção na área
social, com a instituição de um aparelho de controle centralizado da gestão dos programas e a implantação de
mecanismos de financiamento articulados aos interesses empresariais [,..]; b) 1974-1980: etapa caracterizada
por progressivo relaxamento da ordem autoritária, abertura gradual das relações entre regime e oposição que,
pela via eleitoral, exerceu pressões de peso considerável na redefinição do regime [..,], Nesse quadro de
abertura controlada, amplia-se o espaço para o uso clientelístico de alguns programas sociais visando
aumentar as chances de sucesso do regime de disputas eleitorais; c) 1980-1984: etapa que marca a crise do
sistema de política social no contexto de crise econômica e agonia do regime militar. Esboçam-se algumas
tentativas de reformas na área social LI
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Interessa, neste momento, discutir o sistema de proteção social a partir da segunda etapa
apresentada por NEPP (1991, p.91), visto que coincide com a retórica do esgotamento do Welfare State nos
países capitalistas centrais e com a reabertura política brasileira, colocando em xeque "o padrão conservador de
Welfare Satate [...] devido às demandas por mais justiça social difundindo [...] o debate acerca do 'resgate da
dívida social1 como dimensão fundamental do processo de construção democrática".

Percebe-se que, enquanto o período que vai de 1974 a 1980 se caracterizara por oferta de programas
sociais clientelistas, os anos de 1980 a 1984 apontam para a crise do sistema de política social, já que há um
movimento de forças sociais de oposição ao regime que estimulou a discussão acerca das desigualdades,
provocadas pelo perverso modelo econômico de tal regime, recolocando no centro do debate o tema das
reformas de políticas sociais (NEPP, 1991).

A Constituição de 1988, ao menos no texto da lei, efetivou as demandas da população de
democratização do sistema de proteção social, já que projetou:

[...] um movimento, um certo deslocamento que vai do modelo meritocráíico-particularista em direção ao modelo
institucional-redistributivo, isto é, em direção a uma forma mais universaiista e igualitária de organização da
proteção social no país. (NEPP, 1991, p.95)

NEPP (1991, p.95) afirma que a nova Constituição trouxe inovações nas políticas sociais ao conceber
a ampliação e extensão dos direitos sociais (saúde, educação, assistência social, previdência social, dentre
outros), "a noção de seguridade social como forma mais abrangente de proteção".

As esperanças dos brasileiros depositadas no ciclo de propostas de reformas sociais mais
universalistas e igualitárias, com a promulgação da Constituição de 1988, foram abaladas quando, no início dos
anos de 1990, um novo movimento de reformas impôs novos modelos, novos debates e novas propostas para
as políticas sociais. Trata-se da Reforma do Estado e dos caminhos para a modernização do país. Fenômenos
como a globalização da economia, a transnacionalização das estruturas de poder e a reestruturação produtiva
(Bruno, 2003) passaram a orientar a reforma dos estados nacionais de forma a inseri-los no mercado mundial.

Para Oliveira (2002, p. 125), "a década de 1990 representou um período ímpar no Brasil em termos de
reformas no Estado e, conseqüentemente, nos serviços públicos". Em decorrência da reestruturação capitalista,
"cujo objetivo foi a modernização do Estado Brasileiro e sua adequação às exigências da economia mundial"
(idem, p. 126), foram implementadas reformas nos serviços públicos, segundo "as novas tendências gerenciais
[...] onde a descentralização é apresentada como estratégia administrativa, [...] e traz como principal eixo a
flexibilização e a desregulamentação da gestão pública" (IDEM, p.127).

Assim, as discussões sobre a oferta de políticas sociais no Brasil a partir deste período tomam novos
encaminhamentos, amparadas pelo discurso da modernização, que proclama a diminuição da ação estatal na
área do bem-estar social, com a intenção de promover a redução das despesas nesse setor.

São as teses neoliberais que dão sustentação a esse discurso, i raibe (1993, p.92) afirma que as
teses neoliberais, a exemplo das ideologias, sofreram variações: "suas tesej guardam certo paralelismo com o
movimento real das economias e sociedades contemporâneas".

A autora apresenta a seguir uma discussão sobre o discurso neoliberal a partir do contexto sócio-
político-econômico dos anos de 1970 em diante.

No âmbito econômico, desde meados da década de 1970, assistimos às crises de petróleo,
desencadeando um movimento de instabilidade da economia capitalista, acompanhado por um profundo
processo de transformações produtivas, conhecido como terceira revolução industrial,
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Num primeiro momento - inicio dos anos de 1980 - há uma dimensão negativa: a falência econômica,
atribuída em grande parte a um Estado em crise, a um esgotamento de regulação econômica. Num segundo
momento - finai dos anos de 1980 em diante -, a dimensão da transformação produtiva coloca os desafios à
elevação da competitividade das economias apoiadas em novas tecnologias e na globalização.

Draíbe (1993, p.92) comenta que a ideologia neoliberal para o primeiro momento apresentou como
recomendações defensivas: "superar a crise pela negação dos princípios social-democratas de regulação
econômico-social". E para o segundo momento defendeu a ênfase "nos vetores de políticas que podem
sustentar o crescimento apoiado na elevação da competitividade sistêmica, e no reforço a mecanismos de
modernização e flexibilização condizentes com as novas tecnologias" (idem, p. 92).

Para Draibe (1993), no âmbito das políticas sociais, o neoliberalismo também vem alterando suas
proposições: nos momentos agudos da crise, resumiu-se às propostas de corte do gasto social, à desativação
de programas, à efetiva redução do papel do Estado nesse campo. Com os desafios da modernização e da
melhoria da competitividade das economias, na busca da integração internacional e do crescimento sustentado,
o centro da tese da agenda neoliberal voltou-se para novas exigências de mão-de-obra, dada a aproximação
entre gestão e controle de produção à base de novas tecnologias. A educação deve apoiar-se, assim, no
desenvolvimento da capacidade lógica abstrata para codificar instruções, calcular, programar e gerenciar
processos.

Draibe (1993, p.93) afirma que, nos primeiros anos de 1990, a agenda neoliberal se modificou em
parte, comparando com o ideário liberal pregado por Milton Friedman (1977), em seu livro Capitalismo e
liberdade.

O investimento nos recursos humanos e, em conseqüência, o reforço às políticas sociais de educação, saúde e
infra-estrutura social voltaram a fazer parte da agenda de reformas e de red i racionamento do gasto social,
mesmo daquela do neoliberalismo, Ainda pouco explicita, esta ênfase parece reverter, em parte, as teses sobre
diminuição do papel do Estado, de um lado, e focalização e seletividade, de outro, pelo menos no que se refere
à educação e à saúde.

As reformas estruturais decorrentes da modernização das economias com suas formas mais
descentralizadas, abertas, adaptáveis e dinâmicas do ponto de vista tecnológico, devem ser acompanhadas de
reformas sociais que contribuam para sua sustentação. A pobreza, o não-acesso de vastas camadas da
população a bens e serviços básicos agravou-se, constituindo-se num entrave à modernização e ao progresso.
Acrescente-se, também, que a condição de estabilidade política pressupõe a eliminação da pobreza, a
diminuição dos graus mais gritantes de desigualdade e a ampliação do acesso das camadas desfavorecidas aos
benefícios do crescimento econômico.

Para Draibe (1993, p.94):

[...] seja para educar a força do trabalho nos novos termos exigidos pé a modernidade e progresso, seja para a
erradicação da pobreza que retarda o progresso e introduz instabilid.de política, a nova agenda de reformas de
programas sociais tende hoje a perder o viés apenas negativo do rimeiro momento' e a juníar ao ideário de
"modernização neoliberal" algumas das lições ou tradições do passai, o.

Poder-se-ia ater, a partir daqui, nos encaminhamentos que as políticas sociais estão tendo a partir das
mudanças político-econômico-sociais do final do século XX e início do sécLlo XXI. No entanto, este estudo seria
objeto de outro texto, já que seu propósito foi abordar a constituição, expansão, consolidação e crise do sistema
de políticas sociais no Brasil até a década de 1980.
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As políticas sociais, como política governamental de intervenção, só podem ser compreendidas na
inter-relação da política econômica e social do país.

Assim, procurou-se, neste texto, recuperar o momento histórico em que efetivamente se organizaram
os sistemas nacionais públicos, na área de bens e serviços sociais básicos no Brasil, em estreita relação com as
mutações da natureza do Estado, em especial no tocante à gênese, desenvolvimento, crise e necessidade de
um Estado Bem-Estar, tanto nos países centrais quanto nos periféricos.

Deste estudo, é possível inferir que a montagem no Brasil do complexo sistema de intervenção na
área social esteve atrelada a um aparelho de controle centralizado na gestão dos programas, aliada ao
crescimento do poder político das agências burocráticas estatais "em um contexto de extrema centralização
decisória e total fechamento dos canais de participação" (NEPP, 1991, p.14).

Lima (2004, p.27) alerta que a política social nos países periféricos, incluindo o Brasil, muitas vezes
corrompeu o direito político, uma vez que apresentou "um viés dientelista, sob forma de fatores e vantagens".

Com a redemocratização do Brasil, nos anos de 1980, incluiu-se no conjunto das demandas sociais
um projeto de reformas do sistema de proteção social. A promulgação da Constituição Federal de 1988, no texto
da lei, estabeleceu "as condições políticas e institucionais para a edificação de um padrão mais igualitário e
redisíríbutivo de políticas sociais de corte social - democrata" (NEPP, 1991, p.107). No entanto, "diversas
circunstâncias, entre elas, as econômicas" (NEPP, 1991, p.107) vêm determinando a revisão de tais conquistas
no momento em que a agenda de reformas dos anos de 1980 mal foram implantadas.

Os anos de 1990 acenam para um novo movimento reformista do Estado. É recorrente a idéia de que
o mundo se tornou crescentemente capitalista no final do século passado, pois se reabriram espaços e fronteiras
para internacionalização do capital com a desagregação do bloco soviético e a dissolução do mundo socialista
(IANNI, 2003). Trata-se do fenômeno entendido por globalização do capitalismo, caracterizado pela
internacionalização do capitalismo como modo de produção e pela produção de novas relações entre países,
pessoas e classes.

Generalizou-se a reprodução ampliada do capital através das:

[...] políticas de desestatização, desregulação, privatização, abertura de mercados, fluxo cada vez mais livre das
forças produtivas, modernização das normas jurídico-políticas e das instituições que organizam as relações de
produção, tudo isso universalizando mais do que nunca o modo capitalista de produção, e o capitalismo como
processo civilizatório. (IANNI, 2003, p.181)

Com a internacionalização da economia, são redefinidas a interdependência e a concorrência entre as
nações, enfraquecendo-as como unidades decisórias. Países periféricos como são os da América Latina têm
suas especificidades, inserem-se, ainda, em piores condições no processo de globalização econômico-
financeira, se comparados com os países centrais, e sofrem redobradas perdas em termos de autonomia política
(VIANNA, 1997).

O sistema de proteção social brasileiro é "incipiente do ponto de vista da capacidade de proteger os
cidadãos e imaturo quanto à consolidação institucional" (VIANNA, 1997, p,170). Isto implica maior diflcuidade em
reformá-lo seguindo os novos princípios reformistas de flexibilização e desregulamentação (OLIVEIRA, 2002),
num momento em que ainda nem fora consolidado. Resta, porém, acreditar que, no Brasil, se alcançarão, quem
sabe num futuro próximo, os objetivos da política social, considerados por Hofling (1993, p.144), "em princípio, o
bem estar social, o bem estar coletivo, promovendo a justiça social e determinando, em última instância, o
padrão de proteção social vigente na sociedade brasileira".
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