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Capítulo VII 
Reformas e contra-reformas: a difícil reformulação da relação estado/sociedade 

 
Sônia Fleury 



R E F O R M A S E C O N T R A - R E F O R M A S : A D I F Í C I L 

R E F O R M U L A Ç Ã O D A R E L A Ç Ã O 

E S T A D O / S O C I E D A D E 

As quase duas décadas que vão dos meados dos anos 60 até os 90 seriam mar

cadas por profundas transformações na estrutura política e econômica na América 

Latina, em especial nos países do Cone Sul. Em primeiro lugar, pela alteração do 

sistema político, com os golpes militares (Brasil, 1964; Chile, 1973 e Uruguai. 1973; Ar

gentina, 1966 e 1976), e a implantação de regimes burocrático-autoritários, pondo fim à 

incorporação política dos trabalhadores dentro de um modelo populista. Em segundo 

lugar, pela crise econômica do capitalismo que atingiu a região no início dos anos 80, 

pondo fim a um ciclo prolongado de crescimento econômico, requerendo uma nova in

serção destes países na divisão internacional do trabalho e no mercado capitalista 

mundial. Em terceiro lugar, pelo processo de transição à democracia, cm um novo con

texto mundial, com o predomínio da ideologia liberal e os efeitos deletérios dos gover

nos militares e do endividamento externo sobre a economia e sobre a qualidade de vida 

da população. 

Desde o colapso do populismo - com o fracasso do nacional-desenvolvimenlismo 

tanto em controlar a incorporação dos trabalhadores quanto em superar os entraves iner

entes ao desenvolvimento capitalista retardatário, ambos através de uma ação eficaz do 

Estado - o que se coloca em questão, na região, é a necessidade de reformulação da re

lação Estado/sociedade, de forma a viabilizar a retomada do crescimento econômico, o 

controle da inflação e do déficit fiscal, a revisão da inserção no capitalismo interna

cional, a garantia da governabilidade e da estabilidade política. 

Diferentes projetos, em distintos momentos, pretenderam dar uma resposta a esta 

nova ordem de questões desde o prisma das forças sociais de sua sustentação. O fracasso 

ou êxito relativo de algumas experiências, bem como as mudanças no cenário interna

cional e nas formas de articulação das forças políticas em nível nacional, indicam o 

espectro das possibilidades, projetos e estratégias que ainda se enfrentam na definição de 

um rumo para o desenvolvimento nacional. 

Neste contexto, as diferentes soluções encaminhadas para reformular a relação 

Estado/sociedade incidiram em um conjunto de reformas do sistema de Seguridade So¬ 



cial, cuja viabilidade dependeu do êxito geral do projeto, assim como do enfrentamento 

que se deu no interior do próprio sistema de proteção social. Embora não tenha sido uma 

mesma cronologia das reformas para cada um dos países estudadas, assim como tenha 

variado o impacto de cada uma delas, certo é que podemos identificar, tanto na experiên

cia institucional quanto nos projetos ideológicos, a existência destas propostas de re

forma, como matrizes que orientam a formulação e articulação das formas de transfor

mação do enquadramento da questão social. 

A R E F O R M A C E N T R A L I Z A D O R A / B U R O C R Á T I C A : 

E L I M I N A N D O A P A R T I C I P A Ç Ã O 

Os governos militares que tiveram lugar a partir dos anos 60 buscaram, sob a 

inspiração da Ideologia de Segurança Nacional, redirecionar o sistema político c o m a 

exclusão dos trabalhadores do pacto de poder, a desmobilização de suas organizações e 

das estruturas de representação de seus interesses, e assim dar curso à internacionali

zação da economia, favorecendo a entrada de capitais e financiamentos internacionais. 

Diferiram das demais experiências autoritárias pretéritas pelo fato de serem des¬ 

mobilizadores da participação popular, pelo envolvimento da corporação militar como 

instituição, e pelo conteúdo tecnoburocrático de sua gestão (O'Donnell, 1982:273). Pro

movendo um padrão de acumulação altamente distorcido em favor do capital privado 

com a de uma trans nacionalização crescente da estrutura produtiva, opera-se, concomi¬ 

tantemente, a despolitização das questões sociais - passando a tratá-las como técnicas e 

apolíticas - e o fechamento dos canais democráticos de acesso ao governo, com sua substi

tuição por canais informais localizados nas estruturas burocráticas - os anéis burocráti

cos - onde a relação entre os grupos de interesse da sociedade civil e o Estado é baseada 

mais nos critérios e mecanismos de cooptação do que nos mecanismos de representação 

(Cardoso, 1982:50). 

No Brasil, a reformulação da relação Estado/sociedade no campo social teve 

como características centrais neste período a centralização das políticas sociais no 

Executivo em nível federal, a exclusão dos trabalhadores da gestão das instituições pre¬ 

videnciárias, a ampliação da cobertura com tendência à universalização, a criação de fun

dos especiais para financiamento das políticas sociais e a privatização tanto da prestação 

de serviços quanto da lógica de alocação de recursos públicos. 

Na Seguridade Social a reforma teve início em 1966, com a unificação dos IAPs 

e a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, tendo sido seguida por outras al

terações na estrutura administrativa e na gestão do sistema, a partir da eliminação dos 

trabalhadores da gestão do INPS em 1972, culminando com a criação do Ministério da 

Previdência e Assistência Social em 1974 e a estruturação do SINPAS - Sistema Na

cional de Previdência e Assistência Social em 1977. Estas mudanças na organização do 

sistema de Seguridade Social indicam uma outra característica marcante deste processo 

que foi a separação da função de capitalização da Seguridade, com a criação de novos 

mecanismos de poupança compulsória (FGTS e PIS/PASEP) - dando início a um 



sistema de financiamento de políticas sociais através de fundos especiais, que não fazem 

parte do orçamento fiscal - enquanto a função assistêncial foi sendo assimilada e/ou in

crementada dentro do sistema de Seguridade (com a incorporação das instituições 

prestadoras de assistência social, c o m a criação de benefícios sem a contribuição cor

respondente para cobertura dos trabalhadores rurais e com a hegemonia da Previdência 

Social na prestação da assistência médica). 

A reforma da Previdência Social, levada a cabo pelo primeiro governo militar, fez 

parte de um projeto de reformulação mais ampla da relação entre Estado e sociedade, de 

forma a fortalecer o Executivo, reduzir a influência de grupos e setores organizados na 

sociedade, centralizar no nível federal os recursos fiscais e permitir a movimentação e 

demissão de servidores e a administração mais ágil das instituições destinadas a aprofun

dar o modelo de acumulação. Além da reforma previdenciária foram promulgadas a re

forma fiscal, a reforma bancária e a reforma administrativa, com vistas a dotar o governo 

central dos instrumentos necessários ao reordenamento das relações políticas e ao apro

fundamento do modelo de desenvolvimento capitalista associado, com hegemonia do 

capital financeiro. O sucesso desta estratégia evidenciou-se no surto de desenvolvimento 

econômico que se seguiu à adoção destas políticas. 

A alteração dos rumos do desenvolvimento, tanto na relação Estado/economia, 

quanto na relação Estado/classes sociais, mostra que, mesmo tendo rompido com o 

modelo nacional-desenvolvimentista e com a política populista, o Estado continuou a ser 

tomado como o ator central na condução da nova estratégia, seja como fiador da relação 

entre capitais monopolistas nacionais e internacionais, seja como investidor direto em 

setores produtivos estratégicos, seja na área social, como provedor dos benefícios sociais 

e repressor das demandas políticas e sociais que não deveriam ser enquadradas. 

Assim, a política de expansão de cobertura passou a ser vista como fundamental 

na consolidação de um canal direto entre o governo e as classes populares, em um mo

mento em que os demais canais dc expressão foram cerceados, de tal forma que antes 

dos meados dos anos 70 completara-se a incorporação de setores da classe trabalhadora 

anteriormente excluídos (como os trabalhadores rurais, domésticos e autônomos). 

O período que vai de 1966, com a unificação dos Institutos, até 1974, com a 

criação do MPAS - Ministério da Previdência e Assistência Social - pode ser identifi

cado como um primeiro subperíodo, no qual foram assentadas as bases institucionais e 

redefinida a política de Seguridade Social. 

O outro componente fundamental desta política manifestou-se na atenção à 

saúde, setor no qual a liberdade de ação é maior, já que não se encontra condicionado 

pelos compromissos legais do setor de benefícios, permitindo que aqui se configurasse a 

tendência do regime burocrático/autoritário de favorecimento dos interesses capitalistas 

privados por meio da alocação dos recursos públicos. 

A política previdenciária de assistência médica caracterizou-se neste período 

(Oliveira & Fleury Teixeira, 1985) por: 

• a extensão da cobertura de forma a abranger a quase totalidade da população urbana e 

ainda parte da população rural; 



• o predomínio da Previdência sobre o Ministério da Saúde - condutor formal da 

política de saúde - em conseqüência da redução dos recursos fiscais alocados à 

função saúde por um lado, e a existência de recursos cativos na previdência; 

• a orientação da política nacional de saúde para o prívilegiamento da prática médica 

curativa, individual, assistencialista e especializada, em detrimento de medidas de 

saúde pública, de caráter preventivo e de interesse coletivo; 

• a criação - pela garantia de um mercado institucional cativo - de um complexo 

médico-industrial, responsável por elevadas taxas de acumulação do capital em gran

des empresas monopolistas internacionais na área de produção de medicamentos e 

equipamentos médicos; 

• a ação estatal - via financiamentos e contratos de compra de serviços - desenvolveu 

um padrão de organização da prática médica orientada em termos da lucratividade, 

propiciando a capitalização da medicina e o prívilegiamento do produtor privado de 

serviços. 

A montagem do tripé Estado/monopólio internacional/empresa nacional na 

prestação da assistência médica previdenciária começou a evidenciar suas con

tradições no sub período que se iniciara em 1974 e precipitou-se como crise em 1980. 

Na verdade, a expansão da cobertura, tanto dos benefícios quanto da assistência, 

não rompeu o modelo estreito de financiamento baseado nos padrões do seguro, desde 

que a incorporação de categorias e benefícios não-contributivos não foi acompanhada de 

uma inovação em termos das fontes de financiamento e mesmo da garantia de maior 

aporte estatal. A o contrário, observou-se uma retração dos recursos que caberia à União 

aportar, ao mesmo tempo cm que os novos mecanismos dc concessão dc benefícios na 

área rural tornam-se cativos dos políticos e de suas clientelas, enquanto que a prestação 

da assistência médica passava a orientar-se cm função da lucratividade dos prestadores 

privados dc serviços. 

Desta forma, a reforma autoritário/privatista alcançara eliminar a participação 

corporativa dos trabalhadores do sistema dc Seguridade Social, concentrando e centrali

zando recursos de poder nas mãos do Executivo, cuja lógica de alocação de recursos 

através de um processo decisório condensado cm anéis burocráticos e estruturas políticas 

clientelistas acabou por inviabilizar financeira e administrativamente o sistema de pro

teção social como um todo. 

As contradições, agudizadas pelas conseqüências da crise econômica de esgo

tamento do milagre e redução do salário e do mercado de trabalho, manifestaram-se en

tão como uma aguda crise financeira e administrativa, levando ao aumento da con

tribuição sobre os salários, à redução dos gastos (via sucateamento da rede de serviços e 

perda do valor real dos benefícios), além dc abrir o sistema para discussão e formulação 

de novos projetos de racionalização e reforma da Seguridade Social. 

A década dc 80 iniciou-se no Brasil com o agravamento da crise econômica evi

denciada nos indicadores dc queda da produção industrial ( 4 % entre 81-83), aumento da 

taxa de desemprego (de 4 . 1 % em 1979 para 6,3% em 1983), aumento de pessoas 

ocupadas que não contribuíam para a previdência (empregados: 23,3% em 1979 e 29,6% 

em 1981; conta própria: 10,6% e 13,1%, respectivamente), aumento do setor informal no 



mercado de trabalho (variação percentual de 19,2 entre 83/82), redução do valor real do 

salário mínimo e conseqüente concentração da renda, no período de 81/83 (Medeiros, 

1989). 

Os efeitos da política recessiva sobre o complexo previdenciárío manifestaram-se 

imediatamente, como conseqüência da política adotada pelo governo burocrático/auto

ritário em relação à questão social, caracterizada pelo aguçamento da contradição estru

tural entre um sistema em constante expansão, em decorrência de determinações de 

natureza política e de interesses econômicos, sem que se tenha acompanhado este processo 

com mecanismos efetivos de alteração da estreita base financeira deste sistema. 

A crescente defasagem entre contribuintes e beneficiários - manifestação desta 

contradição estrutural - tornara-se dramática com a agudização da crise econômica, de 

tal sorte que este efeito veio a se manifestar como uma profunda crise financeira do 

sistema previdenciárío entre 1980-83. A redução das contribuições sobre a folha de 

salários não encontrou uma substituição na contribuição da União, que durante a década 

dos 70 mantivera uma média de cerca de 10% de participação na composição do 

orçamento da Previdência, caindo para em torno de 5% entre 78-80. 

Por outro lado, desde a reforma tributária em 1967, havia-se definido um padrão 

de financiamento das políticas sociais caracterizado pelo elevado nível de centralização e 

enfraquecimento da federação, concentrando os tributos nas mãos da União em detri

mento de Estados e Municípios, com a predominância de fundos vinculados a setores e 

clientelas específicos, denominados contribuições sociais. 

Assim. (Azeredo, 1987) o gasto público social tinha como fontes os recursos fis

cais (descendentes desde a década anterior, em pleno "milagre econômico"), os recursos 

compulsoriamente pagos por empregadores e empregados vinculados a programa de 

natureza contratual (representando quase 90%, em média, da receita da Previdência, que 

por sua vez detêm o segundo maior orçamento nacional), contribuições compulsórias pa

gas pelas empresas a titulo de formar o "patrimônio" do trabalhador, a ser administrado 

pelo Estado (FGTS e PIS/PASEP). e as contribuições recolhidas para destinação a gastos 

sociais, assemelhando-se a receitas fiscais (Finsocial e Salário Educação). 

Este tipo de composição das fontes de receita para as políticas sociais tem como 

características, além da sua centralização e vinculação a clientelas e programas determi

nados, o caráter pouco democrático do processo decisório de alocação dos recursos, não 

se submetendo aos mesmos controles estabelecidos para os demais tributos (anualidade, 

aprovação pelo Congresso, não-vinculação), o que torna sua alocação dependente da ne

gociação política e de manipulação eleitoreira. Finalmente, a incidência de grande parte 

das contribuições sociais sobre a folha de salários, além de ser altamente regressiva, tem 

como conseqüência a elevada sensibilidade das receitas face às oscilações da economia, 

tornando todo o sistema de proteção social altamente fragilizado. 

O orçamento da Previdência Social, que se apresentara equilibrado até 1979, 

especialmente com o aporte das novas categorias que foram incorporadas naquela 

década, tornara-se deficitário a partir de 1980, tendo se recuperado artificialmente em 

1982 com a adoção de um conjunto dc medidas que aumentaram a contribuição de tra

balhadores e empresas (introduzindo inclusive uma contribuição para os aposentados). Já 



a contribuição da União quase duplicou em 1981, como resultado da necessidade de c o 

brir o déficit de caixa, caindo depois para menos de 4 % em 1986. 

Além das medidas altamente antipopulares de aumento da contribuição dos tra

balhadores ativos e criação da contribuição dos inativos, o governo utilizou o expediente 

de reduzir o valor dos benefícios através de um mecanismo de cálculo que não levava 

em conta as altas taxas de inflação do período. Assim, tenta-se sanear as finanças do 

sistema previdenciário com a contenção de gastos e a socialização dos custos entre os 

trabalhadores. 

Na área de saúde, o aporte governamental para o Ministério da Saúde cresceu 

também artificialmente, com a substituição dos recursos fiscais petos recursos provenientes 

do FTNSOCIAL, criado em 1982. Ou seja, mesmo a crise estrutural tendo se manifestado 

com uma feição financeira, não foi alterado o padrão de financiamento do sistema de 

proteção social de forma a torná-lo menos vulnerável, o que significava, no máximo, o 

adiamento da crise. 

No campo da assistência médica previdenciária, teve início um processo de ra

cionalização administrativa, que se propôs a reverter a tendência de expansão descontro

lada dos gastos com a compra de serviços ao setor privado, através do aumento do poder 

de fiscalização, do estabelecimento de convênios entre a Previdência e outros órgãos 

públicos (Secretarias Estaduais, Universidades) para prestação de assistência médico-

hospitalar, e pela mudança dos mecanismos de compra de serviços utilizados até então, 

sabidamente geradores de fraudes e superfaturamentos. 

No caso da Argentina, durante o período de 1967 a 1980 encontramos o primeiro 

governo militar, do General Onganía em 1967, a volta do peronismo em 1973 e o início 

de uma devastadora ditadura militar a partir de 1976. 

No primeiro caso, trata-se de um governo autoritário com um projeto corporativo 

que procurou viabilizar-se pela cooptação da burocracia sindical e o apoio das Forças 

Armadas, tendo encontrado uma situação pré-falimentar nas caixas, com os beneficiários 

recorrendo à justiça para receber suas prestações. 

O processo de reforma da Seguridade que ocorreu entre 1967-83, segundo Feld¬ 

man et al. (1988:47), pretendeu combater a evasão, unificar o sistema, eliminar a pre

sença sindical na administração das caixas, homogeneizar benefícios e requisitos para 

sua obtenção, socializar os custos e eliminar privilégios. 

Como mudanças institucionais houve a criação da Secretaria da Seguridade So

cial, com atribuições de administrar o Fundo Compensador de Inversões, o reagru

pamento das 13 caixas existentes em apenas três, cuja gestão estava em mãos de um di

retor designado pelo Executivo. Foram também criados conselhos, com a participação 

das três caixas, visando dar maior organicidade ao sistema. Quanto aos benefícios, a lei 

18.037 suprimiu as escalas de redução e os regimes de privilégio, uniformizando as con

dições de concessão, iniciando assim um processo de uniformização das contribuições. 

A o contrário, as medidas na área de saúde indicam a extensão da cobertura aten

dendo a pressões sindicais, proporcionada pela intervenção reguladora do Estado e finan

ciada pelo aumento das contribuições dos empregadores, como foi o caso da organização 

do INSSJP- Instituto Nacional de Servidos Sociales para Jubilados y Pensionados. 



A opção por não provocar uma ruptura com as organizações dos trabalhadores, 

buscando, ao contrário, aumentar sua dependência e o controle estatal sobre elas, reflete-

se no esquema adotado com relação à organização das Obras Sociais: "reforça-se o poder 

econômico e político dos grêmios, determinando a obrigatoriedade da afíliação ao 

sistema das Obras Sociais a todos os trabalhadores em relação de dependência, generali

zando de forma similar a contribuição patronal. Mas este processo as coloca sob a super

visão de um organismo do Estado, o INOS, com amplas faculdades fiscalizadoras e 

reguladoras do conjunto" (Belmartino & Bloch, 1982:12). 

A tentativa de uniformizar o sistema, unificá-lo e reduzir as desigualdades inter

nas encontrou como limites as bases de apoio do governo, ou seja, o individualismo 

coletivo do sindicalismo argentino. Assim, se foi possível aumentar a centralização do 

sistema, a reforma não foi exitosa enquanto eliminação dos privilégios, tendo sido nego

ciados sob a pressão corporativista. em busca dc uma saída política para a revolução 

militar (Feldman et a l . 1988:52). 

No terceiro governo de Perón elaborou-se um Programa de Seguridade Social, 

como parte do pacto social entre governo, centrais de trabalhadores e empresários, tendo 

como efeitos mais importantes a elevação do valor dos benefícios, a garantia efetiva do 

acesso aos trabalhadores rurais, a extensão dos serviços assistenciais a todos os benefi

ciários de pensões não-contributivas, a redução dos requisitos para qualificação à 

aposentadoria e o aumento das contribuições. 

Na avaliação de Feldman et al. (1988). as medidas propostas neste programa, 

visando à criação dc um sistema único de Seguridade Social e diminuir as discrepâncias, 

não foram implementadas, e a volta das organizações corporativas à gestão do sistema 

acabaram por incrementar os privilégios. 

A ditadura militar que chegou ao poder com o golpe dc 1976 sc propõe a esta

belecer a hegemonia do setor financeiro, exportador e transnacional. eliminado a concer¬ 

tação como forma de regular as relações entre as classes, tornado o Estado um sub

sidiário do mercado - com a redução da sua capacidade empresarial e seu papel redis

tributivo. Em outros termos, propõe-se a enterrar definitivamente o modelo industrial-

desenvolvimcntista e o sistema político que o viabilizou durante as últimas quatro 

décadas. 

Feldman et al. (1988:56) analisam o governo da ditadura militar concluindo que a 

Secretaria de Seguridade Social manteve uma posição de relativa autonomia, o que lhe 

permitia manter uma relação dc negociação e conflito com a área econômica do governo, 

o que lhe possibilitou desenvolver uma política de desmobilização do poder sindical. 

Esta política foi operada através da substituição dos sindicatos pelas associações de 

aposentados - com escasso poder - como interlocutores do SNP (Sistema Nacional de 

Prevision). 

Outra mudança importante ocorreu no sistema de financiamento, no qual a con

tribuição patronal foi eliminada e substituída por um Imposto sobre Valor Agregado 

(1VA), coerentemente com a postura econômica liberal de redução dos custos da mão-

de-obra e aumento da competitividade das empresas. Esta medida, que durou de 1980 a 

1984. quando reintroduziu-se a contribuição patronal, mostrou-se inadequada, dado ao 

aumento da evasão e as dificuldades dc manter o equilíbrio financeiro do sistema. Por 



outro lado, a cobertura do sistema aumentou em 5 5 % entre 1975 e 1983, embora o valor 

real dos benefícios tenha se defasado em relação ao salário dos ativos, ficando nas mãos 

da Secretaria de Seguridade Social o poder de elevação destes valores. 

Com esta medida, os valores dos benefícios foram sendo deteriorados de tal 

forma que mais de 80% das prestações ficaram equivalentes ao valor mínimo. Os 

aposentados passaram então a recorrer à Justiça, com ganho de causa para atualização 

dos valores dos benefícios. 

Esta situação, que denominamos a revolta da cidadania, é extremamente in

teressante, na medida em que ela reifica a dimensão jurídica da cidadania, ao acionar 

um instituto da democracia na garantia do direito social, retirando do Executivo o mo

nopólio da proteção social, e transformando a questão social em uma questão da democ

racia (mesmo neste contexto autoritário). 

A tentativa do Executivo de evitar a falência do sistema, paralisando os juízos, 

(em 1989), apenas deu tempo para que fossem tomadas outras medidas que viabilizas

sem o financiamento da Seguridade, tais como a criação de impostos sobre combustíveis 

e impulsos telefônicos, a nivelação dos aportes de diferentes categorias, a inclusão de 

novas categorias de contribuintes, além da elevação das taxas dos ativos. 

Na área da saúde observa-se uma redução dos recursos orçamentários, no período 

de 1975 a 1983, caindo de 6% para 2,5%, o que se traduz na crescente deterioração da 

rede de serviços do setor público e na redução da cobertura populacional. A tendência 

privatista da política de saúde expressa-se no sucateamento da rede pública, induzindo as 

obras sociais a deixarem de comprar ali os serviços e a encaminhar sua demanda para a 

rede privada, com o aumento da cobrança direta aos beneficiários de parte dos serviços 

prestados pela Seguridade Social, e pela permissão de que os setores com maiores recur

sos optem pelo sistema de seguros privados, abandonando assim o sistema solidário da 

Seguridade Social. 

Entretanto, a tentativa de levar adiante esta postura, com a eliminação do controle 

sindical sobre as obras sociais proposta no projeto de lei 22.269 de 1980, não alcançou 

sua regulamentação, demonstrando a força das organizações corporativas mesmo sob a 

ditadura militar. 

Quase duas décadas depois de iniciada a reforma, apesar de seus esforços unifi¬ 

cadores, o que se observa é que o sistema de Seguridade Social seguiu sendo altamente 

fragmentado e estratificado, preservando regimes especiais de benefícios ao lado de um 

protótipo de Sistema Nacional, além de preservar o controle sindical sobre as obras so

ciais. 

A maior uniformidade alcançada quanto ao regime de benefícios, com um maior 

controle estatal sobre as finanças e a administração do sistema não correspondeu, no en

tanto, à eliminação dos privilégios, e não impediu o recurso à desvalorização dos bene

fícios como solução para a crise financeira, problema agravado pelos altos níveis de in

flação. 

Na área da saúde, além de se preservar o poder das organizações corporativas e a 

fragmentação do sistema, observou-se uma redução do papel do setor público prestador 

de serviços e o incentivo a diversas formas de privatização da prática médica. 



O fracasso do modelo econômico adotado na Argentina - que gerou o su¬ 

cateamento do seu parque industrial, a crise econômica e as incontroláveis taxas de in

flação - junto ao alto custo da repressão e o fracasso militar na guerra das Malvinas, le

varam à queda da ditadura e inicio da transição democrática. 

N o caso do Uruguai, o período do governo militar que teve início com o golpe em 

1973 compreende dois subperíodos, sendo o primeiro o que vai desde aí até 1979; com a 

promulgação do Ato Institucional n° 9 identificamos uma nova etapa do regime que se 

expressa em uma outra postura em relação à Seguridade Social. 

No primeiro subperíodo, iniciou-se um processo de aplicação da estratégia neo-

liberal, com o Plano Nacional de Desenvolvimento 73/77, em um contexto de repressão 

e exclusão que se caracterizou pelo retrocesso na legislação trabalhista, duras restrições 

às liberdades sindicais e aos partidos políticos e contenção dos gastos públicos sociais. 

A proibição da ação dos partidos políticos, principal canal de articulação das de

mandas frente aos órgãos da Seguridade Social, acarretou o fortalecimento do poder de

cisório da tecnoburocracia, além da intervenção do governo no sentido de eliminar as 

principais estruturas participativas do sistema (Papadópolus, 1991:77), como o Conselho 

Geral de Assignações Familiares. 

As principais medidas administrativas adotadas apontam no sentido da centrali

zação, sendo a unificação e a uniformização instrumentos utilizados como parte da reor¬ 

denação proposta, tais como o estabelecimento do regime único de seguro de doença 

para o setor privado, a unificação da administração dos vários seguros desemprego e a 

redução das 16 caixas de salários-família para 5. 

O subperíodo seguinte inicia-se com o Ato Institucional nº 9, de 1979, onde se 

propõe uma transformação profunda do sistema de Seguridade Social, subordinando as 

demandas sociais ao modelo de acumulação, de forma a possibilitar o aumento da produ

tividade e a reinserção do país na economia mundial; estratégia que implicou em altos 

custos sociais, com a concentração da renda e o aumento da pobreza. 

As características da reforma foram basicamente a centralização, a restrição aos 

benefícios, a desvalorização das prestações e as alterações nos mecanismos de financia

mento do sistema. 

Com relação á reforma administrativa, que possibilitou a concentração do poder e 

a centralização do sistema, foi criada a Direção Geral da Seguridade Social (DGSS), no 

Ministério do Trabalho e Seguridade Social, em substituição ao B.P.S.; e eliminou-se o 

Conselho Geral das Prestações Familiares. As três principais caixas de fundos de pen

sões foram transferidas para a DGSS, onde também foram fundidos os programas de 

seguro de doença independentes, incorporados os programas de seguro-desemprego e 

fundidos os programas de salário-familia e auxílio-maternidade. 

As demais caixas paraestatais sofreram intervenção do poder Executivo, reestru¬ 

turando-as e restringindo sua autonomia com a designação, por este poder, dos seus dire

tores. 

A reforma administrativa, no entanto, deixou fora da DGSS sete caixas de pen

sões e duas de doenças, além de numerosos programas para o setor público civil e mili

tar, evidenciando a sua incapacidade de uniformizar o sistema, unificá-lo, eliminar 

privilégios e reduzir a estratificação, apesar do seu elevado grau de estatização. 



Com relação ao financiamento, houve uma centralização dos aportes e tributos e 

o rebaixamento do valor dos benefícios, além da introdução do IVA - Imposto sobre 

Valor Agregado, somando-se ao tradicional modelo de contribuição tripartite. 

Com o objetivo de reduzir os impostos e contribuições sobre as atividades produ

tivas, foram rebaixadas as contr ibuições dos empresários, unificadas as dos 

trabalhadores, eliminados vários impostos e dada maior importância ao IVA, como 

fonte de financiamento do sistema (Papadópulos, 1991:78) 

Essa tendência de redução do peso das contribuições, consolidada pela reforma 

tributária, alterou-se nos anos 80, em conseqüência da crise recessiva e da necessidade 

de realizar ajustes fiscais para cumprir as metas fixadas pelo FMI, quando posteriores 

aumentos das contribuições não foram compensados com uma diminuição do IVA. 

A evolução das finanças da Seguridade Social mostra que a partir de 1978 tornou-

se mais agudo o desfinanciamento do sistema, configurando um processo de dese

quilíbrio financeiro que, em 1982, atingia a situação deficitária de 8 1 % da receita (Mesa-

Lago, 1985). 

Quanto aos benefícios, a reforma procurou dificultar os requisitos para qualifi

cação para os de prestação continuada, aumentando a idade para retiro, reduzindo as con

dições para retiro prematuro e as causas de pensões de sobrevivência, eliminando tam

bém benefícios especiais. Outro recurso, utilizado para reduzir as pesadas despesas do 

sistema, foi a desvalorização do valor real dos benefícios, fazendo com que a prestação 

média tenha caído durante toda a década de 70, sendo ademais corroída pelas altas taxas 

de inflação. 

No setor saúde, caracterizado pela pluralidade institucional e de regimes, pouco 

foi feito no sentido de coordenação, visando a um sistema nacional de saúde. Até os anos 

80 o Uruguai apresentava as seguintes modalidades de cobertura do risco de enfermi

dade: 

• regime de assistência médica pública - do qual participam vários organismos estatais, 

prestando serviços preventivos e curativos, especialmente à população dc baixa renda, 

embora seja aberto a toda a população e seja financiado pelo Orçamento Geral da 

União; 

• regime de assistência médica privada, que comporta dois setores bem diferenciados: 

assistência médica particular e assistência privada coletiva (esta última composta 

pelas mutualidades - associações assistenciais e cooperativas dc profissionais - e 

serviços financiados por empresas). 

• regime de seguros sociais de doença - unificados e administrados, a partir de 1979, 

pela DISSE - Direção dos Seguros Sociais por Doença. Trata-se de um regime obri

gatório, prestando assistência médica através de instituições privadas, em casos de ris

cos de doença previstos na legislação da Seguridade Social; 

• regime de cobertura a cargo do empregador, que cobre a perda do salário para os tra

balhadores do setor privado que não estão incluídos nos seguros obrigatórios. 

As pessoas públicas não-estatais, criadas a partir dos anos 50 e administradas e fi

nanciadas de modo tripartite, gozavam dc grande autonomia face ao Executivo até 1968, 



quando foram impostas as primeiras medidas interventoras, progressivamente ampliadas 

e aprofundadas ao ponto de unificar os diversos regimes. Em 1973, o poder Executivo 

decretou a criação da Comissão Interventora de Doença e Invalidez, intervindo nos ór

gãos gestores dos seguros e concentrando em um fundo único as cotizações. Em 1975 

completou-se a etapa de organização e unificação parciais com a criação de um serviço 

descentralizado - Administração dos Seguros Sociais por Doença - vinculado ao Execu

tivo e sem a participação de trabalhadores e empregadores. Com o Ato Institucional em 

1979, este órgão foi suprimido no bojo do processo de concentração e verticalização, cri

ando a Direção de Seguros Sociais por Doença como unidade da DGSS. Porém, per

maneciam fora do regime importantes setores do comércio, trabalhadores rurais e 

domésticos, e os setores incluídos gozavam de diferentes níveis de cobertura. 

A intervenção governamental no setor mutualista de prestação de serviços de 

saúde também afetou a crise financeira deste sistema, na medida em que passou a depen

der de tabelas de pagamento de serviços definidas pelo poder público, defasadas em re

lação aos preços de mercado, além do tabelamento das cotas mutuais e do controle das 

inversões financeiras. Com a crise econômica se agudizando, a classe média teve que 

abandonar seus planos nas mutualidades, passando a recorrer aos serviços públicos, com 

um índice de deserção de cerca de 8% só no ano de 1982. 

O esgotamento das mutualidades como alternativa para garantir a cobertura de 

saúde, dado a impossibilidade da sua universalização e ao alto grau de concentração na 

capital, também não foi compensado pelo incremento dos serviços públicos que, ao con

trário, deterioraram-se em função da queda do gasto público para o setor (de 9,1% cm 

1974 para 6% em 1982). 

Em outros termos, o processo de reforma no Uruguai conseguiu diminuir o alto 

custo da Seguridade Social e reduzir o aporte estatal para o setor saúde, alcançou unificar 

e uniformizar parcialmente os benefícios, contribuições e regimes dc assistência através 

de um processo de crescente intervenção estatal. No entanto, o sistema de Seguridade 

Social segue sendo altamente fragmentado, descoordenado, com a preservação de 

privilégios, diferentes condições de acesso à assistência, irracionalidade na organização 

administrativa e elevado nível de estratificação. 

No Chile, o governo militar iniciou o processo de reforma da Seguridade em 

1973, no contexto da configuração dc um Estado autoritário, policial e exeludente - por 

oposição ao Estado de compromisso distribuidor - reservando-se o papel de guardião do 

mercado e não mais promotor do desenvolvimento econômico-social. 

As profundas mudanças operadas na sociedade chilena traduziam um duplo e 

complementar processo: a tendência privatizante no âmbito da economia e dos serviços 

sociais - com a transferência das atividades e funções públicas para o setor privado - e a 

tendência estatizante no campo político - em decorrência do fortalecimento e concen

tração, no Executivo, do poder político. 

A redução do tamanho do Estado, acompanhada da privatização da economia, 

conduziu a uma transferência massiva de recursos para o setor privado, especialmente 

para as entidades financeiras e as grandes empresas industriais, elevando o grau de con

centração patrimonial, aumentando o desemprego e reduzindo as remunerações. 



Podemos identificar dois subperiodos no processo de reformas impostas pelo 

governo militar chileno, o primeiro dos quais se inicia em 1973, tendo como característi

cas o lançamento das bases do projeto neoliberal e das mudanças institucionais visando a 

alterar o perfil do Estado e sua relação com a sociedade, além de desmobilizar e desmon

tar o sistema político anterior. Quando o projeto neoliberal atingiu a maturidade (Foxley, 

1982), a partir de 1979, começaram a ser introduzidas reformas institucionais, especial

mente na área social, que reproduziram os princípios norteadores no plano da estrutura 

econômica. 

Essas reformas foram chamadas de modernizações pelo governo e atingiram sete 

áreas: política trabalhista, seguridade social educação, saúde, descentralização regional, 

agricultura e aparato judiciário. Apontavam, com maior ou menor intensidade e com rit

mos diversos, para a transferência de responsabilidades para o setor privado - contrapar

tida do papel subsidiário do Estado - a descentralização das instituições públicas, o fun

cionamento do mercado sem interferências e a garantia da liberdade de escolha para os 

indivíduos quanto à provisão e acesso aos serviços sociais básicos. 

Vamos tratar aqui apenas do primeiro subperíodo, de 1973-79, cujas reformas no 

sistema previdenciário visaram alcançar maior uniformidade e redução do gasto público 

social, ou seja, promovendo a normalização e racionalização do sistema, colocando-se 

portanto dentro dos mesmos marcos das reformas introduzidas nos demais países 

vizinhos no período autoritário. As mudanças profundas sofridas pela Seguridade So

cial chilena no segundo subperíodo inscrevem-se em um modelo de reforma neoliberal, 

distinguindo-se portanto, do simples projeto centralizador/burocrático identificado até 

agora. Nesse sentido, será tratado posteriormente como um modelo à parte de reforma 

liberal/produtivista. 

Como vimos, o sistema de Seguridade chileno era razoavelmente equitativo, ape

sar de suas diferenciações internas, e não obstante a existência de setores mais favoreci

dos o sistema era progressivo, mesmo que se considere que os valores de transferência 

fossem modestos. A despeito de seu alto e crescente custo, o sistema estava equilibrado, 

em função das elevadas contribuições e do expressivo aporte estatal (as contribuições di

minuíram entre 1970 e 73 de 62,3 para 56,0 e o aporte estatal aumentou, no mesmo 

período de 34,2 para 40,2). 

O governo militar iniciou as reformas na Seguridade alegando o seu alto custo 

para o Estado, sua regressividade e deficiências administrativas, e introduzindo medidas 

que visavam a racionalizar e uniformizar (parcialmente) o sistema, reduzindo a multi

plicidade de regimes paralelos e de instituições, eliminando assim os privilégios mais 

onerosos. 

Nesta primeira etapa das reformas já se configurava uma disputa entre duas 

agências do governo: a Superintendência de Seguridade Social, que reunia especialistas 

da previdência defensores da necessidade de mudanças com base nos princípios de uni

versalidade e uniformidade, da manutenção do sistema de repartição e da administração 

tripartite, e a agência de planejamento (ODEPLAN - fortaleza dos neoliberais), cujos 

técnicos propunham a substituição do sistema vigente pelo fundo de capitalização indi

vidual, isto é, a privatização da Seguridade Social. 



Durante os primeiros anos ainda prevaleceram as concepções do grupo refor

mador que defendia a melhoria do sistema existente, mas, a partir de 1980, pelo con

teúdo das reformas, ficou evidenciado o peso dos neoliberais na formulação da política 

previdenciária. 

Segundo Racsynski (1991:63), esta primeira fase esteve marcada p o r 

• uma redução significativa do gasto público social; 

• a implementação de medidas tendentes a romper a fragmentação e algumas iniqüi¬ 

dades do sistema; 

• a redução do custo da Seguridade para os trabalhadores e especialmente para os em

pregadores; 

• a aplicação de medidas de focalização da ação estatal nas áreas de educação e saúde 

nos setores pobres, e dentre estes, nos grupos mais vulneráveis; 

• a realização de estudos-diagnósticos sobre a magnitude, a localização e as característi

cas da pobreza, a fim de possibilitar o controle da alocação de recursos, garantindo 

que apenas aqueles assim identificados fossem beneficiados com os aportes fiscais; 

• estimulação da colaboração público/privado no desenvolvimento dos setores sociais, 

com a subcontratação de serviços específicos; 

• a aplicação de medidas que significavam deslocar a assignação de recursos em saúde 

e educação desde a oferta à demanda, como a subvenção escolar por aluno efeti

vamente atendido e pagamento por serviços prestados em saúde; 

• montagem da "rede social", como resposta ao elevado nível de desemprego, subsidi

ando diretamente a população afetada, como o Programa de Emprego Mínimo e a am

pliação das pensões assistenciais. 

A despeito do caráter positivo de muitas destas medidas, beneficiando os setores 

mais carentes e eliminando as disparidades mais acentuadas, o valor dos benefícios dete

riorou-se como conseqüência da inadequação dos reajustes, com uma queda que variou 

de 34 a 46% em comparação aos valores de 1970. Por outro lado, a população coberta 

também sofreu uma diminuição no período entre 74 e 80 - caindo de 7 9 % para 6 0 % -

com o aumento das taxas de desemprego e subemprego. 

A redução das desigualdades entre os regimes para empregados e operários, e no 

interior destes, entre os benefícios mínimos e os mais elevados, não incluiu, no entanto, 

os militares, que continuaram a ter um regime separado, com valores dos benefícios até 

cinco vezes mais altos do que os dos civis. 

As mudanças inicialmente propostas pelo governo militar, por exemplo, em re

lação ao setor saúde, tiveram a clara adesão das camadas médias de profissionais, cuja 

concepção liberal havia sido ameaçada com a proposta do Sistema Único de Saúde no 

governo de Allende e fora boicotada pelo Colégio Médico. A arraigada concepção eli

tista dos setores profissionais, expressa desde suas origens na diferenciação dos regimes 

da Seguridade Social, parecia mais uma vez reafirmar-se, facilitando a passagem das 

medidas prívatizantes introduzidas na prestação dos serviços de saúde, como a diferen

ciação dos usuários segundo sua capacidade dc pagamento. No entanto, com o aprofun

damento do processo de privatização, reduzindo o gasto social público, introduzindo a 



presença das seguradoras privadas e adotando uma política pública de localização da 

ação estatal, o Colégio Médico manifestou-se contrário a tais medidas, que estavam im

plicando um elevado custo social para a população chilena e a desmontagem das estru

turas que caracterizaram o alto padrão de atenção à saúde naquele país (Tetelboin & 

Salinas, 1984). 

O governo militar precocemente realizou uma reforma administrativa, cujos eixos 

foram a regionalização - com a criação de três níveis: regional, provincial e municipal, 

para os quais foram desconcentradas funções do nível central - e a criação de um novo 

regime municipal, ficando a cargo do município a competência e os recursos para plane

jar e executar o desenvolvimento local (Raczynski, 1991:66). Passaram a ser atribuições 

dos municípios, por exemplo, a realização de diagnósticos sociais, a administração da 

rede social, a gestão de estabelecimentos de saúde e educação, etc. 

No setor saúde, o processo de reforma, iniciado com a racionalização das funções 

do Ministério da Saúde na primeira etapa do governo, aprofundaram-se a partir de 1979 

com a separação da função normativa, atribuída ao Ministério, da prestação de serviços, 

que passou a ficar a cargo das 27 unidades descentralizadas - que substituíram o antigo 

SNS - ficando os recursos financeiros sob controle de um Fundo Nacional de Saúde, o 

FONASA. 

A reorganização do SNS - principal responsável pela proteção da saúde de 

grande massa da população - em serviços regionais, administrados autonomamente 

como empresas privadas e competitivas, foi informada pelo princípio de que a concor

rência conduziria a uma maior eficiência (Vergara, 1981). Toda a rede de ambulatórios 

foi repassada aos municípios e os demais serviços de saúde passaram a gozar de 

autonomia no sentido técnico, orçamentário e administrativo, a despeito dc sua subordi

nação à política ministerial, podendo passar parte de suas funções à municipalidade ou a 

serviços privados contratados. 

Este processo de descentralização da execução das ações de saúde vinculava-se à 

perspectiva de privatização de todo o sistema, seja pela introdução da lógica competitiva 

no seu interior, seja pela generalização da cobrança de parte dos serviços diretamente aos 

usuários, seja ainda pela alocação de recursos na compra de serviços ao setor privado. O 

processo de reforma, no entanto, sofreu forte oposição do Colégio Médico, mobilizando 

outros grêmios e organizações de usuários no debate com o governo acerca da privati

zação do sistema, de tal forma que, ao final, resultou em um sistema misto com pre

domínio estatal (Raczynski, 1991:69). 

Outro fator que dificultou o aprofundamento das mudanças foi o fato de que o 

mecanismo dc pagamento dos serviços prestados por fatura, incentivava fraudes e o so¬ 

brefaturamento, levando ao conseqüente déficit nos orçamentos municipais, o que 

obrigou o FONASA a impor tetos. 

Até então, os dois sistemas existentes, o SNS para operários e o SERMENA para 

empregados, funcionavam com lógicas distintas: o primeiro era um sistema público e 

gratuito, enquanto o segundo comportava o princípio da livre-eleição e a complemen¬ 

tação dos gastos pelos usuários. Com a reforma do SNS e a extinção do SERMENA, in

troduziu-se a possibilidade dos empregados serem atendidos na rede pública e os 



operários fazerem uso da livre eleição com complementação do pagamento, limitando o 

serviço totalmente gratuito apenas à faixa de renda mais baixa. 

A modificação substantiva do sistema, no sentido de aprofundar a privatização, 

viria juntamente com a reforma previdenciária em 1981. 

Até este momento o processo de reformas no Chile inseriu-se no mesmo modelo 

de centralização do poder, uniformização, unificação e privatização da atenção à saúde 

que caracterizou a ação dos governos militares no Cone Sul. Além destas características 

comuns observa-se, no caso chileno, a existência da intenção de reverter o padrão dc 

proteção social montado anteriormente, por exemplo, com as medidas de focalização e a 

descentralização, indicando a gestação de um novo modelo de reforma da relação 

Estado/sociedade e da Seguridade Social. 

Em resumo, podemos afirmar que as reformas levadas a cabo pelos governos 

militares no regime autoritário-burocrático. caracterizaram-se pela tentativa de exclusão 

do processo decisório das políticas sociais das forças mobilizadas em torno da questão 

social durante o período populista, dc forma a eliminar o jogo político da barganha e 

pressão exercidas pelas categorias de trabalhadoras e intermediadas pelas organizações 

sindicais e pelos partidos políticos. A despolilização da questão social correspondeu, ao 

mesmo tempo, ao fortalecimento das estruturas burocráticas do executivo, à valorização 

da tecnoburocracia e das medidas racionalizadoras, levadas a cabo em um contexto de 

supressão da cidadania política e eliminação dos canais de representação e organização 

das demandas sociais. 

A centralidade do papel do Estado mudava, da sua função dc provedor, para a de 

planificador e racionalizador das estruturas, regimes e instituições que constituíram o 

sistema altamente fragmentado e estratificado que correspondeu à montagem do padrão 

de Seguridade Social nestes países. 

A maior uniformização e unificação do sistema corresponderam à necessidade de 

romper a fragmentação e diferenciação, bases do poder das estruturas corporativas, con

centrando no aparelho burocrático estatal o poder decisório. 

O maior ou menor grau em que estas mudanças ocorreram deve ser creditado 

tanto ao peso dos componentes estatais/societários consolidados na experiência anterior, 

quanto ao projeto governamental dc alteração do papel do Estado cm relação ao desen

volvimento econômico e ao social. 

A possibilidade de implantar medidas mais ou menos radicais explica-se também 

em função da força da coalizão governamental, decorrente tanto do apoio das camadas 

médias ameaçadas com a agudização da luta de classes no período anterior como do seu 

sucesso econômico, alem do seu poder de repressão às organizações contestadoras, bem 

como da eficácia política das medidas legitimadoras no campo das políticas sociais, seja 

com a extensão da cobertura, redução dos privilégios e/ou tratamento focal para aqueles 

que sofriam os piores efeitos do modelo adotado. 

O sucesso das reformas pode também ser creditado à sua inserção em um 

processo mais geral de reformulação do aparato estatal e da sua relação com a sociedade, 

de forma a libertar-se das peias legais e administrativas representadas pelas estruturas e 

instituições emergentes e consolidadas durante o desenvolvimentismo populista. 



A mudança, no entanto, foi também condicionada pelo nível de resistência apre

sentado pelas instituições corporativas e de auto-ajuda, bem como pelo lugar que elas 

tradicionalmente ocuparam no sistema de Seguridade e na cultura política local. 

A substituição dos mecanismos de representação corporativos por canais buro

cráticos teve um sentido claro de privilegiamento dos interesses dos produtores privados 

de serviços, especialmente no caso da atenção à saúde, como se evidencia na redução 

dos serviços públicos, na deterioração da rede existente e na introdução de diferentes 

modalidades de privatização da lógica estatal. 

Mesmo naqueles casos em que o governo militar seguiu atribuindo um papel cen

tral para o Estado na proteção social, com a ampliação da cobertura e da pauta de bene

fícios, não ocorreu uma maior participação dos recursos fiscais para financiar estas 

políticas. A o contrário, a redução do gasto público social marcou todos os governos 

neste período sendo que as medidas de ampliação da proteção social, quando ocorreram, 

foram custeadas por recursos parafiscais. As tentativas de desonerar o trabalho, substi

tuindo contribuições por outras fontes de custeio não foram exitosas, de forma que ao fi

nal do período, quase todos os países apresentavam um desequilíbrio financeiro seme

lhante àquele que havia justificado a intervenção e controle estatais. 

A recorrência ao aumento das contribuições dos trabalhadores para financiar o 

déficit dos sistemas ocorreu de quatro formas: pelo aumento das alíquotas de con

tribuição; pela incidência de novos tributos e contribuições patronais sobre a folha de 

salários, sendo repassada ao custo dos produtos; pela introdução de modalidades de pa

gamento de parte dos serviços pelos usuários; pela desvalorização do valor real dos 

benefícios que também tinham sido depreciados em função das altas taxas infladonárias. 

Assim, podemos afirmar que a reforma centralizadora/burocrática, embora tenha 

na maioria dos casos alcançado retirar das organizações corporativas e partidárias o con

trole sobre o recurso de poder que representava a política social, não alcançou, no en

tanto, quebrar a estrutura medular do Sistema de Seguridade Social que havia sido mon

tado anteriormente, preservando a estreita base financeira, a existência de regimes espe

ciais e de um elevado grau de estratificação nos benefícios, a centralidade do Estado na 

prestação e/ou alocação dos recursos e definição do formato da proteção social e as dis

torções que caracterizaram o sistema, como a evasão, a irracionalidade e improdutivi¬ 

dade, os altos custos administrativos, a corrupção e o clientelismo. 

A década de 80 vai ser caracterizada, na América Latina, pela ocorrência de dois 

fenômenos concorrentes e simultâneos: a profunda crise econômica e o endividamento 

externo, na economia, e os processos de transição à democracia, no campo da política. 

A crise econômica que afetou os países centrais nos meados dos anos 70 e no 

início dos anos 80 transmitiu-se aos países latino-americanos pela via do comércio e pela 

do financiamento. O endividamento foi o principal instrumento utilizado pelas 

economias latino-americanas para fazer face à crise dos anos 70, o que levou a um enri¬ 

jecimento das possibilidades de enfrentamento da crise nos anos 80, j á que se encon

travam em uma situação muito mais desfavorável que na década anterior alto nível de 

endividamento, aceleração inflacionária e custos financeiros crescentes (Tolkman, 

1985). 



Este quadro dramático foi agravado com a contração do financiamento externo e 

através da transmissão via comércio exterior, com o estancamento dos mercados nos 

países desenvolvidos e a deterioração dos termos de intercâmbio. 

Em resumo, os países latino-americanos encontraram-se, neste segundo momento 

crítico da crise econômica internacional, em uma situação de enorme dependência do 

sistema financeiro internacional através do aumento da taxa de juros, dos acordos para 

renegociação e pagamento dos serviços da dívida, transformando-se em verdadeiros ex

portadores de capital em um círculo vicioso sem precedentes na história das relações 

econômicas mundiais. Em outras palavras, a dependência manifesta em relação ao 

sistema financeiro e aos mercados importadores, assumiu uma feição própria neste 

período: endividamento. Os pagamentos dos serviços da dívida, as medidas de con

tenção das importações e a busca de superávits comerciais com o incremento à produção 

para exportação, a subordinação às medidas recessivas impostas pelo FMI, são evidên

cias de que a dinâmica latino-americana, mais uma vez, estaria sendo capitaneada pelas 

necessidades decorrentes da acumulação central. 

Em 1982, após mais de 30 anos de crescimento, caiu o PIB em toda América La

tina e muitos países, incluindo os maiores e mais diversificados, viram-se em di

ficuldades para cumprir os compromissos com os encargos da dívida externa, subme

tendo-se ao monitoramento do FMI e adotando políticas recessivas de ajuste que debili

taram seriamente as economias da região, provocando um processo de desindustriali¬ 

zação (exceto no Brasil). Os custos sociais do ajuste foram imensos, com crescentes 

taxas de desemprego, queda nos salários reais e uma profunda deterioração das con

dições de vida da população da região, com um significativo aumento das desigualdades 

sociais (Fleury Teixeira, 1989). 

A queda no poder aquisitivo dos salários, a redução da renda e do consumo pes

soal, o aumento do desemprego e do subemprego, a contração do gasto público social, 

são todos fatores que afetam diretamente aos sistemas de Seguridade Social seja pelo 

lado da demanda - aumentada em termos de benefícios e assistência, com a deterioração 

das condições de vida - , seja pelo lado da oferta de bens e serviços - , já que ocorre uma 

redução conjunta dos aportes estatais e das contribuições sobre a massa salarial, impli

cando no desequilíbrio financeiro dos sistemas, no sucateamento da rede de serviços c na 

desvalorização dos benefícios. 

Simultaneamente, muitos países iniciaram um processo de transição à democracia 

ainda nos anos 80, de tal forma que as ditaduras militares que vigoraram, especialmente 

no Cone Sul nas duas últimas décadas, desapareceriam da região até o início dos anos 

90. 

Seguindo a tipologia desenvolvida por O'Donnell (1987) para identificar os tipos 

de transição por colapso ou poetadas, podemos supor que, embora em ambos os casos 

venha a ocorrer uma explosão das demandas reprimidas no período autoritário, as con

dições de enquadramento das demandas sociais vão depender dos seguintes fatores: 

• na economia, o crescimento econômico durante o período autoritário e o grau de 

destruição das bases econômicas para sua retomada, além do comprometimento do 

novo governo com as instituições financeiras internacionais; 



• no campo da política, pelo grau de controle que as forças conservadoras vinculadas ao 

regime autoritário detêm sobre a agenda do novo governo, bem como sobre as insti

tuições estatais, por um lado, e da presença das organizações sindicais e partidos de 

esquerda na organização das classes populares e na sua capacidade de obter o apoio 

das camadas médias, por outro lado. Ainda restaria lembrar a possibilidade da emer

gência de novos atores sociais e de organizações do setor popular, como os movimen

tos sociais urbanos, capazes de introduzir uma dinâmica menos corporativa no tradi

cional jogo político, alcançando uma identidade política mais unitária que não repro¬ 

duza as profundas fragmentações do mercado. 

• Do ponto de vista setorial, as políticas sociais vão depender tanto da organização dos 

movimentos reformadores, em termos da produção de um projeto técnico e social de 

mudança e das suas estratégias de implementação, como do nível de deterioração 

tanto das condições de vida e trabalho quanto das instituições prestadoras dos 

serviços. O êxito dos governos anteriores em quebrar a espinha dorsal montada no 

campo da proteção social pelos governos populistas, o saneamento financeiro das 

instituições e a possibilidade de introduzir uma maior amplitude e diversificação da 

base financeira da Seguridade Social, certamente serão fatores determinantes do curso 

subseqüente das reformas. 

No caso dos países que vimos analisando até o momento, podemos identificar 

com nitidez dois modelos de reforma da Seguridade Social, além da tentativa iniciada 

pelos regimes autoritário/burocráticos: um modelo universal/publicista e um modelo 

liberal/produlivista. 

Se bem que como modelos dc reforma eles tenham orientado a ação política e 

institucional de diferentes grupos competitivos em cada um dos países, como experiên

cias concretas foram corporificados cm dois casos e momentos específicos: o Brasil da 

Nova República e a segunda fase de reformas da ditadura Pinochet, no Chile. 

Neste sentido, vamos tratar os dois modelos a partir destas experiências específi

cas, de forma a permitir, posteriormente, identificar elementos de cada um deles em 

outras realidades e tecer considerações dc ordem mais geral. 

A R E F O R M A L I Β E R A L / P R O D U T I V I S T A : Q U E B R A N D O A 

E S T R U T U R A 

O governo militar chileno teve como características, segundo Garretón (1990), a 

personalização, atribuindo ao General Pinochet a legitimidade hierárquico-institucional e 

político-estatal. a capacidade transformadora, deslocando a relação Estado/sociedade nos 

marcos de um esquema neoliberal. e seu projeto de institucionalização política, expresso 

na Constituição de 1980, que consagra a passagem de um regime militar a um regime 

autoritário. Estas s e r i a m as razões, no seu entender, para que o governo tenha podido su

perar a profunda crise econômica de 1981/1982, gerando inclusive mobilizações popu

lares em 1983, que acabaram sendo controladas com a recuperação do regime militar e 

do projeto econômico, retardando a transição à democracia neste país. 



Em 1980, foi decretada a criação de um novo sistema de Seguridade que alterou 

radicalmente a estrutura anteriormente existente, indicando uma verdadeira quebra da 

espinha dorsal do sistema corporativo, recolocando a questão da proteção social nos 

marcos de uma nova relação Estado/sociedade, baseada em uma lógica competitiva e 

produtivista de mercado. O novo sistema de pensões passou a funcionar a partir de 1981, 

(coexistindo ao lado do antigo - progressivamente em extinção - que permaneceu com 

aqueles que não quiseram mudar para o novo sistema), e sua principal inovação foi o to

tal rompimento com o sistema de repartição, criando um seguro privado, porém obri

gatório para os assalariados (voluntário para os autônomos) que entravam no mercado de 

trabalho a partir desta data. 

Neste sentido, o novo sistema diferia do antigo de caráter tripartite com base cm 

uma ação solidária e em uma função redistributiva da ação estatal, alterando o papel do 

Estado de forma que agora ele apenas usava seu poder para compelir os trabalhadores a 

escolherem um seguro privado, definir as regras para o seu funcionamento e fiscalizar 

sua operação. Também o papel dos empregadores, como financiadores diretos do 

sistema, deixou de existir. Foi autorizada a formação de sociedades anônimas para ad

ministrar os fundos de pensões - as Administradoras de Fundos de Pensões - AFPs -

com direito a cobrar por seus serviços, onde era aberta uma conta individual para cada 

trabalhador que a tivesse escolhido, acumulando ali suas contribuições mais o resultado 

(positivo ou negativo) das operações financeiras realizadas no mercado de capitais. Ou 

seja, a contribuição do trabalhador (10% da remuneração), menos a taxa de serviços, era 

acumulada em uma conta de capitalização, à qual somavam-se os resultados da rentabili

dade das aplicações financeiras, em uma taxa de retorno variável, embora com uma 

média garantida pelo Estado. 

A legislação também permitia a realização de aportes voluntários, para comple

mentar sua aposentadoria, com isenção tributária dentro de certo limite, e a antecipação 

da aposentadoria, desde que os recursos gerados tivessem atingido um mínimo de 70% 

em relação às remunerações tributáveis. 

Enquanto as AFPs administravam o beneficio dc pensões e aposentadorias (uni

formizadas no sistema novo e com diferenciações no antigo), os demais benefícios con

tinuavam sendo administrados pelo sistema antigo, embora as prestações e condições de 

aquisição tenham sido uniformizadas para os programas de salário-família, desemprego 

e riscos profissionais. 

Na área de saúde, foram criadas seguradoras privadas, as Instituições de Saúde 

Previdenciária - ISAPREs - que recolhiam a contribuição obrigatória para assistência 

médica daqueles que preferissem filiar-se a uma ISAPRE do que permanecer no sistema 

de livre escolha do setor público (FONASA), passando tais instituições a fornecer as

sistência médica, no mínimo igual à do FONASA. Somente os segurados das AFP's 

poderiam optar por uma ISAPRE, passando a escolher entre vários planos, de acordo 

com sua capacidade de pagamento. O sistema público garantiria medicina preventiva 

universal e assistência a saúde para os que não tiveram condições dc optar por um dos 

plano dc seguro-saúde. 

Assim, por esta reforma, ficou legalmente regulamentada a estratificação do 

acesso à distintas qualidades e quantidades de serviços dc saúde, segundo o nível de in¬ 



gresso da pessoa ou família (Rajs, 1992), reservando ao Estado o papel de promoção da 

saúde, atendimento aos mais necessitados e, dentre estes, a focalização na atenção aos 

grupos mais vulneráveis, como o materno-infantil. 

A mesma estraüficação pode ser encontrada em termos do financiamento, como 

aponta Bichet (1992:13) analisando dados sobre o gasto por pessoa no sistema de saúde, 

para o ano de 1990: "o nível superior, estruturado no subsistema privado das ISAPRES 

cobre a menos de 16% da população de maior renda e dispõe de US$ 180 por benefi¬ 

ciário-ano; o setor assalariado de nível médio e baixo, vinculado ao subsistema de 

seguro social FONASA, atendido profissionalmente pelo setor público e privado, dispõe 

por beneficiário-ano de US$ 56, e ao fim, o setor mais pobre sem capacidade de compra 

de serviços de saúde, atendido por estabelecimentos estatais dispondo de US$ 47 anuais 

por beneficiário". 

Com relação aos fundos de pensão, pode-se afirmar que a mudança de um 

sistema de repartição para um de capitalização elimina os problemas de desequilíbrio fi

nanceiro gerados pelas mudanças demográficas, mas torna-se altamente vulnerável ao 

funcionamento de um mercado financeiro nem sempre muito desenvolvido e estabili

zado, de maneira que o governo teve que tomar uma série de precauções, regulando as 

aplicações financeiras de forma a garantir um retorno mínimo para o trabalhador. 

O financiamento do sistema ficou baseado exclusivamente na contribuição do tra

balhador, com a eliminação da contribuição patronal, embora, ainda assim, em menor 

porcentagem do que a contribuição paga ao sistema antigo, o que, por representar um 

aumento significativo da renda líquida, funcionou como o principal incentivo para a 

opção pelo novo sistema. A participação do Estado no novo sistema se deu através da 

transferência das contribuições do trabalhador já acumuladas, repassando-as via "bônus 

de reconhecimento" para as AFPs, o que provocou um aumento dos gastos ime

diatamente, além da perda da contribuição do segurado para o setor público, afetando 

gravemente o financiamento e o orçamento públicos (segundo Serra (1992) o déficit da 

Previdência nesse país, que variava historicamente entre 1 e 3% do PIB, elevou-se a 

8,2% em 1982 e reduziu-se para 4,9% em 1990/91). Resta lembrar que estas mudanças 

foram acompanhadas de reformas tributárias que também diminuíram os ingressos fis

cais. 

No caso do setor saúde, a contribuição estatal foi reduzida a quase zero, sendo 

que mesmo assim o governo seguiu repassando ao setor privado a contribuição 

específica sobre cuidados maternos, o que representa, em termos dc transferências ao se

tor privado, o mesmo montante que o governo destina à atenção primária municipali

zada. O Estado tem também que arcar com os gastos representados pelos benefícios 

daqueles que permaneceram no sistema antigo, em geral os segurados que se encon

travam mais próximos da aposentadoria. 

A o mesmo tempo em que ocorreu um desfinanciamento do setor público, grande 

quantidade de recursos avolumaram-se nas mãos das AFPs e ISAPREs, o que suporia a 

redução dos custos para os beneficiários, em função da concorrência entre elas. No en

tanto, o que ocorreu foi um processo, em ambos os casos, de ologopolização, com as 

maiores seguradoras retendo quase que a totalidade do mercado, de tal forma que não se 

processou a esperada redução dos custos administrativos e taxas cobradas. 



Atualmente, o sistema privado concentra recursos da ordem de 25% do PIB, em 

um mercado fortemente oligopolizado, conferindo benefícios a uma população que não 

ultrapassa 80 mil pessoas. 

A reforma do sistema de pensões e aposentadorias não incluiu o sistema 

específico dos militares, que permaneceu a parte. No sistema antigo, a reforma não 

operou a fusão dos fundos nem a uniformização legislativa das instituições, mas o Mi 

nistério do Trabalho passou a indicar os diretores das caixas, já que a administração tri

partite fora eliminada. 

A redução do gasto público social em setores como saúde e educação, além do 

aumento das taxas de desemprego e subemprego e a concentração da renda, tiveram seus 

efeitos deletérios parcialmente compensados com uma política de alocação muito se

letiva dos recursos públicos, criando a "rede social" compensatória, destinada a prestar 

assistência aos mais necessitados. Esta focalização concentrou-se na ajuda financeira a 

famílias de baixa renda e em programas de atenção materno-infantil e promoção social. 

A efetividade destes programas manifestou-se com a queda dos indicadores de mortali

dade infantil, dissociando, pela primeira vez, a deterioração das condições econômicas 

de sua manifestação em um indicador antes considerado altamente sensível. 

No entanto, a perda do poder aquisitivo dos benefícios assistenciais, ao longo dos 

anos 80, mostrou a fragilidade das medidas compensatórias, que se bem tenham atuado 

para garantir a sobrevivência dos mais necessitados, inclusive em função da boa rede de 

serviços públicos anteriormente existente, não pôde substituir as perdas da fonte de 

renda e do desemprego, levando a um empobrecimento relativo e absoluto dos estratos 

médios e mais baixos da população (Raczinski, 1991) 

A reforma chilena, que pela primeira vez quebrou a espinha dorsal do sistema de 

Seguridade montado pelos governos populistas, alterando a lógica solidária em direção a 

um parâmetro produtivista, no qual os beneficiários tornaram-se sócios de um projeto de 

desenvolvimento econômico afiançado pelo Estado e altamente dependente da sorte do 

mercado financeiro. Criou-se um novo sistema de compromissos, mais adequado à nova 

fase de acumulação, que requer maior produtividade em alguns setores dinâmicos, en

quanto os mais atrasados são desvinculados deste processo recebendo um tratamento 

diferencial. Não se trata mais de um sistema de exclusão, em um processo de cidadania 

regulada pela condição de trabalho, em um lógica de barganha em que se supõe o com

prometimento inelástico do Estado na provisão dos bens e serviços; ao contrário, o novo 

sistema é inclusivo, embora segmentando a clientela em um novo padrão de cidadania 

universalizada, porém estratificada pela lógica da produção. A estratificação em moldes 

de mercado econômico, e não de barganha política, requer, no entanto, a força de c o 

erção do Estado, para exigir a obrigatoriedade da vinculação ao sistema, por um lado, e 

sua presença para garantia mínima de um funcionamento que não seja regido apenas 

pela lógica da acumulação em detrimento da legitimidade garantida pelo mínimo de pro

teção social. 

A participação estatal também ocorreu na forma de um desfinanciamento do setor 

público e na transferência de recursos ao setor privado, assumindo os custos financeiros 

da mudança, e viabilizando, com os recursos destinados a políticas sociais a constituição 

de uma nova ordem econômica, com clara hegemonia do capital financeiro. 



A contradição começa a se instaurar quando os valores dos benefícios garantidos 

pelo setor público chegam a se deteriorar a tal ponto que comprometem a eficácia dos 

programas de focalização, em um contexto em que a repressão tenha dado lugar ao 

processo de transição democrática. 

O governo democrático que assumiu em 1990 reconheceu a necessidade de 

atenuar a grande dívida social gerada no período autoritário, em função do aumento da 

pobreza absoluta e do empobrecimento dos setores médios. No entanto, o êxito 

econômico do modelo neoliberal - o PIB per capita chileno cresceu 9,6% entre 1981-89, 

comparado com uma queda de 8,3% no mesmo indicador para o conjunto da região -

levou o novo governo a considerar necessário manter as bases do crescimento que privi

legiaram a empresa privada e a exportação. A busca da compatibilização entre o resgate 

do papel redistributivo do Estado com a manutenção das bases do processo de acumu

lação encontra seu ponto de estrangulamento na falta de recursos financeiros para susten

tar uma política pública que, mesmo mantendo o sistema segmentador/segregador criado 

na proteção social, seja capaz de atenuar as discrepâncias e aumentar o valor real dos 

benefícios destinados aos setores mais carentes. 

A reforma tributária de 1990 foi a resposta encontrada para elevar os recursos 

destinados ao gasto público social, reservados ao aumento do valor dos subsídios 

monetários às famílias mais pobres e à recuperação da rede de serviços e salários dos 

profissionais. A impossibilidade dc cobrir todos estes gastos com recursos fiscais, sem 

comprometer o modelo de acumulação tem levado o governo a buscar o apoio de organi

zações não-governamentais na prestação dos serviços, diversificando a sua compreensão 

da participação do setor privado. Foi criado o Fundo de Solidariedade e Inversão Social 

- FOSIS, funcionando como um Banco de Projetos Sociais, visando apoiar e promover 

projetos de participação e auto-ajuda comunitária, destinados a superar a pobreza e a 

marginalidade. 

Os novos programas e políticas estão inspirados em uma concepção descentrali¬ 

zadora, que, embora assumindo a nova estruturação dada ao aparato de políticas sociais, 

procura incorporar a participação como forma de reduzir desigualdades e aumentar a le

gitimidade, além de aportar recursos ao sistema. 

A possibilidade de compatibilização das demandas emergentes, dos usuários e 

dos trabalhadores da área social, por uma melhoria do padrão de serviços e benefícios, 

com base em mecanismos de aumento da eficiência e produtividade, tanto no setor 

público quanto no privado, encontra como limites os interesses e práticas já consolidados 

no interior do sistema e a necessidade de preservação das taxas de crescimento, gerando 

tensões nos arranjos entre acumulação e redistribuição, em um contexto de retomada da 

participação política e cidadã. 



A R E F O R M A U N I V E R S A L / P U B L I C I S T A : T E N T A T I V A D E 

D E M O C R A T I Z A Ç Ã O 

O processo de transição democrática no Brasil pode ser visto, a partir do lugar 

ocupado pela questão social em cada momento, como subdividido em três etapas, que 

mais ou menos se superpõem à periodização institucional: o período inicial, de 1975/84, 

de liberalização no autoritarismo; o período do primeiro governo de transição de

mocrática, de 1985/1990; o primeiro governo eleito pelo voto direto, que se iniciou em 

1991 e foi destituído em 1992. 

Em cada um destes períodos a relação entre democracia e proteção social assumiu 

uma característica distinta, a saber: no período inicial da transição, no qual o regime 

autoritário tentava controlar desde cima o processo de liberalização política, tendo como 

pano de fundo o fracasso do modelo econômico e a impossibilidade de contenção das 

demandas por participação, tem lugar a crise dos órgãos vinculados à Seguridade Social, 

evidenciando-se a falência dos mecanismos de financiamento e as conseqüências indese

jáveis da política de privatização dos setores sociais. O espaço aberto para discussão do 

modelo de políticas e administração social, a necessidade de racionalizar o sistema para 

garantir sua viabilidade, foram fatores que operaram no sentido de ampliar a participação 

da oposição tanto no debate quanto na condução das instituições sociais. 

Nesta primeira fase, emergiu um conjunto de novos atores sociais, articulados cm 

torno de demandas reprimidas no campo das políticas e necessidades sociais - movimen

tos de profissionais, aposentados, movimento sanitário, movimentos populares e de 

usuários dos serviços sociais, etc. - tecendo uma nova teia em torno das questões sociais 

politicamente problematizadas. 

Neste momento, podemos dizer que a relação entre a questão social e a democra

cia passava pela formação de novas identidades coletivas, novas alianças e novas práti

cas sociais, de tal forma a constituir-se em um elemento propulsor do processo de de

mocratização: um segundo momento, com a ampla coalizão governamental representada 

pelo governo de transição albergada pelo PMDB, teve início um processo de reformu

lação das estruturas legais e instituições prestadoras de serviços sociais, com vistas a su

perar a "dívida social acumulada" durante os anos de autoritarismo. Foi uma fase em que 

a pobreza foi esquadrinhada em infindáveis diagnósticos que deram origem a projetos de 

governo e de construção de uma nova ordem social, na qual a questão social foi tomada 

como parte intrínseca do modelo dc desenvolvimento econômico cm uma sociedade de

mocrática. Neste sentido, a questão social seria, naquele momento, a própria imagem 

substantiva da democracia. 

Muitos dos atores e lideranças políticas e profissionais constituídos no período 

anterior foram chamados a ocupar postos-chave no governo, assumindo a tarefa de 

construir, desde dentro do aparato estatal, a nova ordem social propugnada. As disten¬ 

sões no seio dos movimentos expressaram-se como querelas entre aqueles que assumi

ram postos governamentais e aqueles que permaneceram buscando a mudança desde a 

sociedade civil, agrupando-se novamente por ocasião da elaboração da nova Carta 

Constitucional, momento em que o conhecimento da máquina estatal pareceu impre¬ 



scindível para, articuladamente com os movimentos organizados, inscrever a questão so

cial na ordenação legal máxima. 

Por outro lado, o processo constitucional conformou-se em arena privilegiada na 

qual os diferentes atores se auto -reconhece ram em um processo de enfrentamento e ne

gociação desconhecidos tanto para as elites quanto para as organizações populares no 

país. 

A impossibilidade de transformar em medidas concretas as conquistas sociais 

inscritas na Constituição de 1988, deu início a um processo de depuração dentro do governo 

de sua ala mais progressista, assumindo a partir de então um caráter nitidamente conser

vador. 

Iniciou-se então o terceiro período, antes mesmo do novo governo de tendência 

neoliberal, no qual as demandas sociais começaram a ser vistas como inviáveis no con

texto de recessão atravessado, comprometendo a possibilidade dos acordos internacionais 

acerca do pagamento da dívida externa, alem de inscreverem-se em um projeto de desen

volvimento econômico-social que requer uma presença central do Estado. Neste sentido, 

as demandas e mecanismos propostos de política social foram vistos como empecilhos à 

democracia, que naquele momento se traduzia como sendo a desestatização e o favore¬ 

cimento de uma economia ágil de mercado, em uma sociedade "pós-moderna". 

Assim, as demandas sociais passaram a ser uma permanente ameaça à consoli

dação da democracia, requerendo uma transformação profunda das instituições, leis e 

mecanismos de financiamento da proteção social. 

Com relação à primeira etapa, de liberalização do autoritarismo, na qual a rede de 

relações sociais e de novos atores constituídos em torno da questão social passou a ser 

um elemento propulsor da democratização, podemos identificar dois elementos centrais 

neste processo: a formação de novas identidades coletivas e a construção de projetos so

ciais dc mudança. 

O rompimento com o modelo de participação política característico do período 

populista e desenvolvimentista, a diversificação da economia com a formação de uma 

classe trabalhadora altamente especializada, localizada na região do ABC paulista, a in

tensa urbanização e concentração populacional em grandes metrópoles, a recente in

serção dos profissionais como assalariados etc, são alguns dos fatores que podem expli

car a mudança de comportamento político em relação à questão da proteção social. 

Desde os anos 70, teve lugar um crescente movimento associativista em torno das 

necessidades sociais experimentadas pela população e das condições dc trabalho e remu

neração dos trabalhadores sociais, baseado nos princípios da solidariedade e da partici

pação política. No campo da Seguridade Social podemos destacar como significativos: o 

movimento dos aposentados, o movimento popular em saúde, o movimento sanitário e o 

movimento médico. 

O movimento dos aposentados emergira como resposta à crescente deterioração 

do valor dos benefícios e da injusta contribuição imposta aos aposentados face à crise fi

nanceira da Previdência, buscando organizar a clientela de beneficiários em defesa dos 

direitos adquiridos, e utilizar seu poder de lobby sobre as autoridades e parlamentares a 

fim de reverter a precária situação cm que se encontram. Este movimento tem uma visão 

corporativa da proteção social, entendendo que seus direitos foram adquiridos mediante 



contribuição em base contratual, razão pela qual entendem que a ampliação da cobertura 

e as funções assistenciais universalizadas devam ser separadas da função de seguro, para 

não prejudicá-la. No entanto, difere do tipo de barganha corporativista existente até os 

anos 60, porque não está baseada no poder diferencial das categorias profissionais em 

sua relação com o Estado. 

A importância do movimento está em chamar atenção para o problema da Pre

vidência Social, retirando-o do circuito estritamente tecnocrático, além de utilizar o 

conhecimento do aparato estatal e as relações políticas dos aposentados como recursos 

de poder e de controle do processo de implementação das políticas. Neste sentido, 

repete-se aqui a mesma situação anteriormente apontada com relação ao caso da Argen

tina, que denominamos a revolta da cidadania, na qual cidadãos idosos, interpelam os 

governos na defesa de seus direitos adquiridos, utilizando para o resgate de sua condição 

cidadã dos demais poderes - Legislativo e Judiciário - como forma de contrabalançar o 

peso do Executivo (inicialmente o Legislativo na fase de elaboração da Constituição e da 

legislação ordinária e posteriormente, já nos anos 90, o Judiciário com a recuperação do 

aumento de 147% que o Executivo se recusava a pagar), alcançando inclusive voltar a 

participar do Conselho Previdenciário, com as reformas do governo de transição. 

O movimento popular organizou-se em torno do local de moradia, reivindicando 

melhores condições de vida, nas quais as demandas em relação a saneamento e atendi

mento médico assumiram grande relevância. O caráter policlassista destes movimentos e 

o fato de tomarem o Estado como alvo de suas reivindicações, trouxe para a cena política 

a discussão sobre a cidadania e os direitos sociais, tornando a questão da proteção social 

mais ampla do que as reivindicações sindicais, classistas e partidárias. 

A democrat ização é assumida por estes movimentos c o m o cond ição im

prescindível para a melhoria de suas condições de vida, na medida em que o instrumento 

que lhes pode garantir a sua capacidade de pressão é sua experiência de organização e de 

participação. 

Gershman (1992:265), analisando o movimento popular em saúde, aponta como 

seu principal dilema a conflitiva relação com o Estado, como alvo das reivindicações e 

elemento polar da constituição destes movimentos, cuja omissão no cumprimento do seu 

papel opera como interpelação através da qual o movimento se constitui para elaborar 

sua pauta de reivindicações; ou seja, a possibilidade de tais atores em constituir-se en

quanto sujeitos políticos passa por sua relação com o próprio Estado. 

O movimento médico aparece desde a década de 70 como um ator político impor

tante, na medida em que as profundas transformações das condições de exercício da 

prática médica - de profissionais liberais a assalariados - acarreta uma mudança nas for

mas de organização e ação política de um grupo de profissionais tradicionalmente li

gados a uma ideologia elitista, aproximando-os dos movimentos populares e sindicais. 

Restaria lembrar, a título de exemplo, que a primeira greve geral de uma categoria, ainda 

no final do período autoritário, foi uma greve de médicos, evidenciando a utilização, por 

estes profissionais, dos mesmos instrumentos de luta dos demais assalariados. As reivin

dicações por melhores condições salariais, base do movimento médico, foram inseridas 

em um projeto de discussão mais amplo, sobre a natureza da organização do sistema de 



saúde, levando o movimento médico a comprometer-se profundamente c o m a luta pela 

democratização e o apoio aos movimentos populares. 

Posteriormente, já no governo de transição, o movimento médico entrou em con

tradição com as propostas de reformulação do sistema de saúde que afetaram seus 

privilégios corporativos, afastando-se de uma aliança reformadora mais ampla, à qual 

voltaria a se integrar pelo lado das lutas em torno da ética médica em uma sociedade de

mocrática. 

O movimento sanitário emergiu também nos anos 70, no interior da Academia, 

concentrado nos Departamentos de Medicina Preventiva e Social, propondo-se a uma re¬ 

conceitualização do processo saúde e doença, em torno das suas determinações estru

turais. A introdução deste novo paradigma permite também explicar a organização so

cial da prática médica e do complexo médico previdenciário, de tal forma que tem início 

aí uma proposta de reformulação do sistema de saúde, sob a consigna "Saúde é De

mocracia". 

Aliando a produção e difusão do saber, através da criação de um conjunto de for

mas inovadoras de divulgação, à participação em projetos institucionais onde puderam 

experimentar novas práticas e à luta ideológica pela ampliação da consciência sanitária, 

o Movimento Sanitário alcançou traçar uma estratégia reformadora baseada na racionali

zação e planejamento aliados à mudança na correlação de forças na definição das políti

cas de saúde. Esta estratégia, formulada com base na suposição do caráter dual da saúde, 

como elemento potencialmente revolucionário e de consenso, pretendeu dar organici¬ 

dade às lutas que se desenvolviam em torno do princípio do direito à saúde como dever 

do Estado, na suposição de que "o Movimento Sanitário pudesse ser o intelectual coleti

vamente orgânico na condução deste processo" (Escorei, 1989:186). 

No entanto, a ausência de uma base popular de apoio a este Movimento, bem 

como a estratégia adotada de ocupação dos espaços institucionais como fundamento do 

processo de reforma em um governo de transição democrática de caráter nitidamente 

conservador, acabaram por obstaculizar o conteúdo politicamente transformador da Re

forma Sanitária, voltado para mudanças na estrutura de poder no setor saúde e na so

ciedade (expressos no pacto firmado por ocasião da VIII Conferência Nacional de Saúde 

em 1986), orientando-a para as mudanças de caráter administrativo. O dilema reformista 

(Fleury Teixeira, 1987) - pelo qual a reforma não pode ocorrer fora do Estado mas ao in¬ 

sertar-se nele, assim o fazendo, não alcança transformá-lo - impede a cada momento que 

a estreita base social deste movimento seja ampliada ao mesmo tempo em que propicia o 

permanente aprofundamento de sua base técnica. 

As conquistas plasmadas na Constituição de 1988, em relação a toda a Ordem So

cial, são tributárias da proposta formulada pelo Movimento Sanitário e pela sua organici¬ 

dade. As dificuldades subseqüentes em levar adiante as propostas formuladas acabam 

por identificar a Reforma Sanitária c o m o uma reforma administrativa, ainda que 

provavelmente a mais importante mudança realizada no campo das políticas sociais em 

um contexto democrático no Brasil. 

O governo de transição, autodenominado de Nova República, propôs-se a reverter 

o tratamento anteriormente dado à questão social através: da eliminação dos anéis buro

cráticos que levavam ao prívilegiamento dos produtores privados na alocação de recur¬ 



sos, aumentando a transparência no processo decisório; da alteração das competências 

administrativas desconcentrando funções e recursos de forma a resgatar a dimensão fe

derativa com o fortalecimento do papel dos Estados e Municípios; da ampliação dos ca

nais de participação, tanto dos profissionais quanto dos beneficiários, em uma gestão 

colegiada nos órgãos encarregados da formulação e execução das políticas sociais; da 

moralização da atuação da burocracia e do aumento do controle dos setores empresariais 

quanto à evasão das contribuições sociais e prestação dos serviços à população; da recu

peração do equilíbrio financeiro e da melhoria dos valores dos benefícios. 

Para dar conta de tal processo de mudanças tornava-se necessário proceder a uma 

reforma administrativa visando à racionalização, controle e introdução de práticas de

mocráticas e descentralizadas; à elaboração de uma reforma tributária capaz de dotar os 

níveis estaduais e municipais de recursos necessários ao desempenho das novas 

atribuições, tornando-os mais autônomos em relação ao governo central e às práticas cli¬ 

entelísticas; à reformulação do arcabouço legal de forma a remover o "entulho auto

ritário" e dotar a sociedade de instrumentos democráticos que garantissem os direitos da 

cidadania. 

O projeto de desenvolvimento no qual se inseria esta proposta de mudança estava 

calcado ainda no papel do Estado como indutor do crescimento econômico e como 

responsável pela distribuição da riqueza social através de políticas sociais compen

satórias e promotoras do desenvolvimento social. A expectativa de compatibilização en

tre acumulação e redistribuição não levou em conta, no entanto, a explosão das deman

das reprimidas em um contexto altamente recessivo e de reinserção da economia na

cional em uma nova etapa da divisão internacional do trabalho, para a qual o país encon

trava-se francamente em desvantagem, seja pelo acúmulo representado pelos encargos 

da dívida, seja pela baixa produtividade e qualidade dos produtos defasados em relação à 

tecnologia dos países avançados na década perdida (anos 80), seja ainda pela arraigada 

cultura prebentária e clientelista que anicula, através do aparato estatal, o setor empre

sarial, os políticos tradicionais e suas clientelas cativas e mesmo a massa de miseráveis 

concentrada nas periferias urbanas. 

O processo de reforma administrativa que se iniciou no interior da Previdência 

Social - nos setores de benefícios, informática, arrecadação e saúde - encontrou como 

entraves principais os próprios governantes - da Presidência da República ao Congresso 

- cujas práticas clientelistas se realizam através dos órgãos de política social, os setores 

empresariais que se beneficiam com o fornecimento de insumos e da prestação de 

serviços e a burocracia vinculada a práticas corruptas. Também se opuseram às 

mudanças os responsáveis pela política econômica por considerarem-na inflacionária, os 

organismos internacionais por discordarem da ampliação do papel do Estado e os profis

sionais por terem seus privilégios corporativos ameaçados. 

A correlação de forças reformista compunha-se dos novos burocratas oriundos 

das entidades que lutaram pela democratização, os partidos de esquerda (mesmo nem 

sempre acreditando na viabilidade da mudança), os movimentos sociais, os governantes 

de nível local e algumas frações de empresários fornecedores de insumos e prestadores 

de serviço que haviam sido excluídos anteriormente (como os produtores nacionais de 

medicamentos e as entidades filantrópicas). 



O enfrentamento maior se daria por ocasião da elaboração da Carta Consti

tucional, na qual finalmente a correlação reformista conseguiu inscrever no texto consti

tucional, sob o título da Ordem Social, os princípios da universalidade, equidade, unifor

midade e equivalência, irredutibilidade dos valores dos benefícios, gestão democrática 

descentralizada e participativa. 

Estes princípios orientariam a organização da Seguridade Social, pela primeira 

vez afirmada legalmente como compondo-se das ações e serviços nas áreas de previdên

cia, saúde e assistência social, assumidos como função pública, sob a égide do Estado. 

A utilização do conceito de Seguridade representou uma inovação importante, na 

medida em que houve uma dissociação parcial entre proteção social e vínculo contribu¬ 

tivo, assumindo no mesmo nível, os benefícios contributivos e os assistenciais. No en

tanto, a manutenção da separação funcional entre previdência, saúde e assistência revela 

a incapacidade de se superar uma concepção da proteção social como seguro, à qual vão 

se superpondo programas assistenciais e diversificando-se a clientela, de tal forma que se 

pode falar de um sistema de Seguridade Social híbrido, ou seja, orientado por princípios 

e práticas concorrentes, originadas de uma base contributiva individual de um lado, e de 

programas distributivos assistenciais de outro (Teixeira, 1990). 

A materializaçâo da Seguridade ficou por conta da criação do Orçamento da 

Seguridade Social, exigência que trouxe maior visibilidade e possibilidade de controle 

social sobre a alocação dos recursos sociais. No entanto, não ocorreram mudanças no 

mesmo sentido nas práticas administrativas e na institucional idade, de forma a agregar as 

três funções da Seguridade em uma mesma instituição ou corpo administrativo. Sendo 

assim, a aparente unidade expressa pelo conceito de Seguridade guarda no seu interior 

contradições profundas que se revelam, por exemplo, nas tensões entre centralização e 

descentralização (a previdência segue sendo centralizada enquanto a saúde e a assistên

cia deveriam ser descentralizadas; os recursos advêm basicamente da contribuição 

salarial e, portanto, seguem sendo altamente centralizados enquanto as responsabilidades 

são cada vez mais descentralizadas); entre acumulação e redistribuição (os benefícios 

previdenciários sendo de natureza contributiva e os assistenciais, mesmo que idênticos 

aos primeiros, de caráter redistributivo); entre seletividade e universalidade (propõe-se a 

seletividade em alguns benefícios ao mesmo tempo que uma universalidade indiscrimi

nada para os demais), entre estatismo e privatismo (assume-se que as funções públicas 

devam ser garantidas pelo Estado, algumas vezes com exclusividade na prestação dos 

benefícios e serviços, outras com a participação subsidiária do setor privado, outras 

ainda com a participação imprescindível da ação social voluntária e participativa). 

O texto constitucional acrescenta ainda um conjunto de mudanças relativas ao fi

nanciamento da Seguridade, no sentido da diversificação das fontes e menor suscetibili¬ 

dade pró-cíclica, criando a contribuição sobre uma "proxis" do lucro líquido das empre

sas e canalizando para a Seguridade os recursos do FINSOCIAL (posteriormente denomi

nado COFINS), do PIS/PASEP e os recursos oriundos das loterias. Com a vinculação dos 

recursos do PIS/PASEP ao programa de seguro-desemprego inicia-se um processo de 

especialização das fontes, de tal sorte que ao invés dos recursos integrarem um 

orçamento único, eles apenas se integram para efeitos formais, distinguindo a con

tribuição salarial para o custeio dos benefícios previdenciários, o FINSOCIAL/COFINS para 



a saúde e as loterias para a assistência, enquanto a contribuição sobre o lucro acabou 

sendo utilizada para pagar os servidores públicos aposentados (medida de legalidade du

vidosa). 

No tocante ao financiamento global do Estado, a reforma constitucional provocou 

uma mudança profunda na distribuição dos recursos tributários entre os três níveis de 

governo, alterando a situação anterior de concentração dos recursos no nível central, do 

qual dependiam Estados e Municípios. No entanto, a descentralização dos recursos 

tributários não foi acompanhada, na mesma proporção, da descentralização das com

petências administrativas e funções públicas, de tal sorte que em pouco tempo o governo 

central encontrou-se sem recursos suficientes para levar a cabo os seus encargos. 

As mudanças introduzidas pela Carta Constitucional de 1988, embora eivadas de 

contradições, representaram uma clara intenção do legislador no sentido de atingir uma 

ordem social mais justa. No entanto, a impossibilidade de sustentar esta posição 

hegemonicamente em um governo baseado em uma transição pactada entre os setores 

conservadores e os progressistas, levou a que muitos dos conflitos revelados por ocasião 

da elaboração da Constituição tenham sido adiados para uma posterior definição, quando 

da elaboração da legislação ordinária. 

Medidas na área previdenciária tais como a equiparação dos regimes de bene

fícios entre trabalhadores urbanos e rurais, a preservação ou não da aposentadoria por 

tempo de serviço - condenada pelos técnicos e apoiada pelos beneficiários e políticos - a 

extinção de privilégios no campo das aposentadorias especiais, a preservação do valor 

real dos benefícios e sua equiparação pelo menos ao salário mínimo, a aplicação dc 

critérios seletivos para concessão de alguns benefícios à população mais carente, e tc , 

dependiam de uma legislação ordinária para entrar em vigor, o que ocorreu apenas três 

anos após a promulgação da Constituição. Mas, neste novo contexto político, com o 

aprofundamento da crise econômica e dos efeitos das políticas recessivas, e a reorien¬ 

tação da aliança governamental em direção ao centro-direita, algumas das mudanças pro

postas perderam sua força e, ou não foram incluídas na legislação ordinária, ou não 

foram ainda implementadas. 

Inovações na área assistencial como a radical descentralização dos organismos 

dedicados a formulação e execução das políticas e a garantia de uma renda mensal para 

deficientes e carentes, garantindo um mínimo vital a todos os cidadãos, até hoje não 

foram aprovadas como legislação ordinária. 

A legislação promulgada mais prontamente foi na área de saúde, que, embora re

fletindo o mesmo refluxo no processo político mais geral, contava com a força e organi

zação do Movimento Sanitário na defesa de um projeto de caráter universal/publicista. 

A proposição de um sistema de saúde único, organizado em cada nível de 

governo em termos regionalizados e hierarquizados, com garantia dc acesso universal e 

igualitário, com atenção integral, descentralizado e com participação e controle social, 

fazia parte de mais de 20 anos de um processo de lutas e transformações no setor saúde. 

N o entanto, não foi suficiente para assegurar as propostas de um sistema de saúde exclu

sivamente público (ficando reservado um papel complementar para a iniciativa privada, 

mediante contrato de direito público, dando preferência a convênios com instituições 



filantrópicas) bem como a existência de um percentual de recursos cativos para a saúde 

no orçamento da Seguridade. 

A longa experiência de reforma acumulada durante estes anos garantiu que, ao fi

nal, a área de saúde tenha sido o campo das políticas sociais que sofreu uma transfor

mação mais radical nos últimos anos. A reforma do setor, teve início ainda no governo 

autoritário, no bojo de crise financeira da Previdência, quando se iniciou um processo de 

racionalização administrativa, controle dos desmandos do setor privado prestador de 

serviços para previdenciários e reversão da tendência política privatista pela integração 

dos serviços públicos à estrutura providenciaria. 

Com o governo da Nova República aprofundou-se este processo, promovendo-se 

uma radical reforma do INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdên

cia Social, no sentido da descentralização, unificação aos órgãos do Ministério da Saúde, 

reversão da tendência privatizante, universalização do acesso a toda a população, de

mocratização do processo decisório (Cordeiro, 1991). 

Apesar de todos os percalços, representados pelos inúmeros interesses afetados 

pela reforma - da burocracia, dos políticos, dos empresários, dos profissionais etc. - e 

pela adoção de uma estratégia de mudança que privilegia o aspecto gerencial em detri

mento do político - pode-se afirmar que o processo resultou na mais radical mudança de 

direção e sentido de uma política social em um contexto democrático, coroando com a 

autodestruição do seu organismo promotor, ou seja com a absorção do INAMPS pelo 

Ministério da Saúde e sua posterior extinção. 

Os resultados de um processo de transição política conduzido pelas elites levaria 

a uma democracia elitista, na ausência de partidos fortes que pudessem promover a esta

bilidade institucional teríamos um democracia fraca, é o que conclui Mainwaríng (1986 

e 1990) em suas análises sobre o Brasil. 

A impossibilidade de equacionar o conflito distributivo nas condições de preser

vação de um pacto de poder autoritário (Bresser Pereira, 1985) e de um sistema político 

clientelista e patrimonial, e de introdução de um sócio a mais representado pelo capital 

externo exigindo uma parte significativa do excedente na forma de juros (Singer, 1988), 

acarretou uma crise permanente de governabilidade por um lado, a deterioração dos 

serviços e benefícios sociais por outro, e a frustração das expectativas democráticas por 

parte da população. 

Assim, pouco mais de três anos depois de promulgada a Constituição, con

sagrando na Ordem Social a estruturação da Seguridade Social, o sistema de proteção so

cial encontrava-se em uma nova crise, dc proporções tão profundas, que foi criada uma 

comissão especial de parlamentares para diagnosticar a crise e propor soluções, precipi

tando inclusive a Reforma Constitucional antecipada para 1993. 

A crise da Seguridade apareceu imediatamente na falência do sistema público 

hospitalar e no enfrentamento entre os aposentados e o Executivo em relação ao reajuste 

dos benefícios. 

A questão dos hospitais envolve tanto problemas relativos ao financiamento do 

setor saúde quanto as alterações ocorridas, nos últimos anos, em relação aos mercados de 

prestação de serviços de saúde. Desde 1986, com a redução de gastos do INAMPS, e a 

adoção de tabelas de pagamento de atos médicos defasada em relação ao mercado, além 



dos crônicos atrasos nos pagamentos das contas hospitalares em um período dc alta in

flação, houve um processo crescente de descredenciamento seletivo da rede privada, fi

cando vinculados ao sistema público apenas a parcela mais atrasada tecnologicamente 

dos hospitais privados. O mesmo fenômeno vinha ocorrendo com os pacientes de classe 

média, que deixavam de se atender no sistema previdenciárío, buscando outras formas 

de cobertura. Este processo foi facilitado, por um lado, através dos incentivos governa

mentais propiciados, por exemplo, pela renúncia fiscal em relação aos gastos pessoais 

com saúde, seja na rede privada seja no setor de pré-pagamento. 

Ademais, a força de trabalho de melhor qualificação, situada nas empresas pri

vadas e ou estatais, tinha a sua disposição sistemas de reembolso ou seguro-saúde que a 

deixava fora do atendimento público, inclusive os servidores da própria Previdência. 

O desfinanciamento do setor público vinha sendo acompanhado, desde o inicio 

dos anos 80, pela alteração no mercado de saúde provocada pela introdução dos planos 

de seguro-saúde, seja individualmente contratados ou propiciados pela empresa con

tratante. 

Este fenômeno, de autonomização do setor privado em relação à Previdência, à 

qual esteve articulado nos anos 70, não foi devidamente considerado pelo Movimento 

Sanitário e pelos formuladores da política de saúde, em permanente combate à privati

zação da saúde previdenciária, quando já estava ocorrendo um outro movimento de ex

pulsão da classe média e do setor privado mais competitivo do sistema público. 

Faveret & Oliveira (1990:155) viram neste processo a ocorrência de uma univer

salização excludente, onde cada movimento de expansão universalizante do sistema é 

acompanhado de mecanismos de racionamento que expulsa os segmentos sociais mais 

bem aquinhoados, o que para os autores funcionaria como um princípio de seletividade 

da clientela em um processo de discriminação positiva. O que eles não levaram em 

conta, no entanto, foi que a exclusão destes segmentos, com maior poder de vocalização, 

seja pelo lado empresarial seja pelo dos usuários, em um contexto altamente recessivo e 

de redução do gasto social, levaria o sistema público como um todo a bancarrota, in

viabilizando o atendimento exatamente aos mais necessitados. 

D o lado do financiamento, ocorreu uma especialização das fontes, tendo ficado o 

FINSOCIAL/COFINS destinado ao setor saúde, dentro do orçamento da Seguridade Social. 

Esta contribuição vinha sendo questionada na justiça pelos empresários que alegavam bi¬ 

tributação e deixaram de pagá-la nos últimos tempos, ficando a descoberto o setor saúde, 

na medida em que o governo não cuidou de repor o mínimo para pagar ao menos as con

tas dos hospitais públicos. A deterioração da rede se fez acompanhar da evasão dos 

profissionais cujos salários foram contidos, além da introdução de múltiplas formas de 

cobrança direta dos usuários. 

No caso do setor de benefícios, observa-se que, ao contrário dos princípios enun

ciados na Reforma Constitucional, subsistem os problemas de desigualdades dos re

gimes rural/urbano, também entre servidores da União e demais aposentados, perda de 

valor real dos benefícios, privilégios em regimes especiais, regressiνidade na con
tribuição salarial etc. Por exemplo, enquanto 7 2 % dos benefícios estão na faixa de dois 

salários mínimos, já as aposentadorias especiais e por tempo de serviço têm valores 

médios quatro a cinco vezes superiores. 



A Comissão de Parlamentares que investigou as raízes da crise da Seguridade 

identificou uma profunda crise gerencial do sistema previdenciário, expressa nos níveis 

de evasão, ausência de auditorias e outros procedimentos de controle, falta de medidas 

necessárias à implementação da legislação em vigor, etc. Calcula-se que os altos custos 

operacionais do sistema e as fraudes cheguem a representar 20% do orçamento global da 

Previdência, além do uso de recursos da Seguridade para pagar encargos que não lhe cor

respondem (1,38% do orçamento de 1992 foram destinados a merenda escolar e 5,65% a 

pagamento de encargos previdenciários da União), enquanto nos últimos anos a evasão 

foi estimada em 4 1 % (Brito, 1992). 

O esgotamento das fontes de financiamento em um contexto recessivo e a ex

trema dependência do orçamento da Seguridade Social da receita proveniente das con

tribuições salariais (cerca de 50%) inviabilizaram o equilíbrio financeiro do sistema. 

Considerando todas estas questões, a Comissão Parlamentar propôs a volta à si

tuação de seguro, reservando as contribuições salariais exclusivamente para os bene

fícios previdenciários, com a desvinculação do setor saúde e assistência. Tomando uma 

posição ambígua em relação à preservação da Seguridade Social - que, embora afirmada 

no documento é negada ao se pretender resguardar apenas os benefícios previdenciários 

- o relatório da Comissão Parlamentar é uma expressão da incapacidade do sistema para 

transformar-se em uma Seguridade Social efetiva, rompendo com os princípios contribu¬ 

tivos e exeludentes em direção à um sistema universalizado, público e redistributivo. 

As contradições que se manifestavam desde a adoção deste conceito na Consti

tuição de 1988 tornaram-se de tal forma agudas, com a crise de financiamento, que a 

solução encontrada pela classe política foi no sentido dc aumentar a ambigüidade pela 

reafirmação do princípio contributivo em detrimento do principio universal/redistribu¬ 

tivo. 

A impossibilidade de conciliar acumulação e distribuição torna a Seguridade So

cial um conceito vazio, na busca de se resguardar exclusivamente o seguro de uma total 

falência do sistema. 

Por outro lado, o Executivo, cujo governo de tendência neoliberal se encontrava 

em uma situação distinta dos parlamentares, já que se propunha a promover a 

modernização do país mesmo que isto represente o rompimento com certas clientelas 

tradicionais do Estado, encaminhando proposta de reforma tributária ao Congresso, na 

qual alterava-se radicalmente o sistema previdenciário e o financiamento do setor saúde. 

Esta proposta, terminava por estratifícar o sistema de benefícios previdenciários, 

separando o sistema básico público, para os de menores salários; um outro sistema com

pulsório até uma faixa salarial média, sendo os recursos recolhidos pelo Estado mas re

passados às empresas privadas seguradoras; e, acima desta faixa, um sistema de filiação 

voluntária no mercado de seguros. 

No caso do setor saúde, prevendo-se a inviabilidade da manutenção da con

tribuição do FINSOCIAL/COFINS, inovava-se ao introduzir um imposto sobre transações 

financeiras que pretendia incluir no sistema de tributação toda a economia informal, cuja 

eficácia ainda é altamente duvidosa, como demonstrou sua aplicação na Argentina. Ade

mais, todas as propostas na agenda de discussão indicam a contingência da municipali¬ 

zação dos recursos financeiros para um sistema de saúde municipalizado, além de 



propugnar por uma alteração da personalidade jurídica das unidades hospitalares com

plexas, libertando-as da tutela do estatuto público, seja em relação à gratuidade dos 

serviços, seja em relação à complementação dos salários com base na produtividade. 

Descentralização e flexibilização, propostas defendidas por todos, ganham, no entanto, 

cada vez mais um conteúdo basicamente privatista. 

A mudança do Presidente da República, com o impeachment do Presidente Collor, 

representou inicialmente uma rejeição das tendências ultraprívatistas, por sua associação 

com a corrupção. No entanto, a continuação dos impasses financeiros anteriores repõem 

as mesmas tendências no cenário político posterior, demonstrando que a privatização se 

impõem, mesmo que não seja associada a um governo marcadamente neoliberal. 

Em outros termos, a ambigüidade do modelo de reforma universal/publicista -

em um contexto de democracia elitista e de uma política econômica altamente cerceada 

pelos compromissos internacionais e pela pressão neoliberal pela desestatização em fa

vor do mercado privado - acaba sendo, progressivamente superada pela realidade de um 

modelo de política social altamente segmentado, apesar de inclusivo. 

A proposta governamental viria apenas sancionar uma realidade em progresso há 

algum tempo, decretando a falência de uma Seguridade Social inconclusa e sua substi

tuição por um padrão de inclusão segmentada. O reconhecimento de que não se cria 

igualdade por lei demonstra a inexistência de um pacto solidário que dê suporte a um 

projeto de universalização dos direitos sociais, em uma sociedade em que a exacerbada 

diferenciação social acaba por contaminar e irromper mesmo no interior de sistemas pre¬ 

tendidamente igualitários. 

R U M O A U M P A D R Ã O D E I N C L U S Ã O S E G M E N T A D A ? 

O inicio dos anos 90 marcam um ponto de inflexão na história da América Latina, no 

qual se redefinem relações econômicas e políticas, tanto no interior dos diferentes países 

quanto em sua inserção no cenário mundial. A o final da "década perdida" podia-se 

constatar as profundas transformações ocorridas na região: a estagnação econômica, a 

enorme transferência de recursos ao exterior, a desarticulação em relação à economia in

ternacional, cuja reorganização em grandes blocos alijou, pela primeira vez, a América 

Latina de sua vinculação ao capitalismo avançado, ainda que como dependente. 

Além de ser uma conseqüência do endividamento externo levado a cabo nos anos 

70 e de toda uma história de expansão incessante do setor público, acarretando uma pro

funda crise fiscal, difícil de ser contornada na conjuntura atual sem implicar em 

mudanças dolorosas e profundas na organização econômica e social prevalcnte na 

região, as economias latino-americanas foram afetadas pela mudança radical do padrão 

de industrialização dos países centrais, ocorrida a partir dos anos últimos 20 anos. 

Segundo Souza (1990:2), a indústria até então era altamente utilizadora de mão-

de-obra e de recursos naturais e os ganhos dc produtividade estavam associados à utili

zação intensiva de capital, o que condicionava a localização e expansão dos con

glomerados em países que oferecessem abundância destes recursos. No entanto, a nova 



indústria passou a depender cada vez menos de mão-de-obra e consumir menos insumos 

naturais, além de requerer pesados investimentos, em geral estatais, em desenvolvimento 

científico e tecnológico, redirecionando a economia mundial para países já industriali

zados e/ou em condições de adotarem novas estratégias industriais. Neste processo, a 

América Latina, pela primeira vez, encontrou-se desvinculada da economia mundial, le

vando analistas econômicos e políticos a avaliarem os anos 90 como um ponto de in

flexão entre o padrão de desenvolvimento precedente na região, sem no entanto aventar 

uma hipótese definitiva sobre o futuro. 

Na etapa atual, a capacidade de conformar o próprio destino não pode ser al

cançada no isolamento, estando vinculada, mais do que nunca, à inserção no mundo, 

fruto do processo de globalização da economia. 

A globalização da economia mundial é um fenômeno inicialmente decorrente da 

expansão das empresas multinacionais - que fragmentaram as etapas da produção em 

unidades situadas em diversos territórios, escapando aos controles dos Estados - tendo 

sido reforçado, posteriormente, pelo desenvolvimento das telecomunicações e da infor

mática, que permitiu aprofundar a tendência à fragmentação das etapas de produção de 

bens e serviços e interconectar os mercados financeiros (Guimarães, 1993). 

Estas transformações tiveram importantes conseqüências em termos do reordena¬ 

mento das relações internacionais, com profundas implicações econômicas e políticas, 

acarretando não apenas a globalização das estruturas econômicas e o questionamento das 

identidades nacionais, mas também a profunda recessão atravessada pelos países ociden

tais e a integração dos países em grandes blocos, a exemplo da Comunidade Européia. 

A situação atual apresenta-se como um embate em que os principais Estados lu

tam pela transformação do regime jurídico de distribuição da renda e consolidação da 

hegemonia no sistema internacional, na tentativa dc construção de uma ordem política e 

econômica que favoreça seus interesses. 

As tentativas de reinserção da economia latino-americana têm acarretado o 

fenômeno bem caracterizado por Sunkel (Lechner, 1990) como a "integração transna¬ 

cional e desintegração nacional" manifesto como crise de governabilidade do conjunto 

das instituições políticas e crise do Estado nacional, tanto como espaço econômico 

quanto como forma política capaz de assegurar as funções clássicas dc arrecadação, 

coesão e coerção. 

O esgotamento do modelo de industrialização substitutiva alicerçado no pro

tecionismo estatal havia gerado um capitalismo exeludente e arcaico do ponto de vista da 

marginalização de amplos setores da população dos resultados do crescimento, uma 

indústria pouco competitiva e altamente dependente dos subsídios estatais, um setor fi

nanceiro especulativo cada vez mais poderoso, um mercado interno restrito e um padrão 

de consumo conspícuo, fatores responsáveis por um Estado em bancarrota e incapaz de 

atender seus compromissos com as clientelas que o sustentam. 

A necessidade de mudança impõe de imediato a reforma do Estado, de forma a 

desatrelá-lo das redes de interesses econômicos e sociais que buscam realizar-se através 

do sua expansão incessante, buscando dar lugar a uma economia de mercado e a uma 

política como representação. 



As perspectivas de reforma, no entanto, são divergentes. De um lado, encontram-

se aqueles que percebem que tanto do ponto de vista econômico, com a necessidade de 

um planejamento mais estratégico e uma alocação seletiva dos recursos estatais no de

senvolvimento de novas tecnologias, como em relação à construção da democracia, ou 

seja, à capacidade de administração dos conflitos; em outras palavras, o que se requer é 

um Estado fortalecido em sua capacidade técnico-administrativa, política e de plane

jamento. Assim, o Estado tutelar daria lugar ao Estado estrategista. 

De outro lado encontram-se aqueles cuja melhor expressão seria a proposta de De 

Soto (Cueva, 1988:129) no sentido de substituir a "falsa ética da justiça distributivista" 

pela "correta ética da justiça produtivista", identificando a estatização como a causa de 

todos os males, e não uma de suas conseqüências, e a mercantilização como a solução 

para os problemas da região. 

O dilema a ser resolvido é a inexistência de mercados reais em sociedades, de tal 

forma estratificadas em submundos nos quais não há comparabilidade e intercambiali¬ 

dade (Reis, 1988), o desafio colocado para uma ordem social de tal forma segmentada é 

como chegar à modernidade com um contingente de quase um terço da população ex

cluídos dos níveis mínimos de integração, podendo ser considerada não apenas supér

flua, mas como um grande peso para o Estado (Lechner, 1990). 

A possibilidade de normalização de uma ordem social baseada no apartheid so

cial parece incompatível com a cultura regional, para a qual a democracia foi vinculada, 

via populismo, muito mais com a justiça substantiva do que com as regras processuais. 

A crise do Estado-nação reside exatamente na acentuação da contradição entre o 

caráter cada vez mais internacionalizado da reprodução e acumulação de capitais en

quanto a reprodução do consenso segue adscrita à nacionalidade, no encontro do Estado 

com a cidadania. Em nossos países, cujo eixo da acumulação está dado pela heterogenei¬ 

dade estrutural, a necessidade de se garantir a integração e participação através da redis

tribuição operada pelo Estado via políticas sociais acentua esta dimensão de crise, na 

medida em que o poder público torna-se incapaz de preservar suas funções clássicas, 

abrindo espaço para a emergência de uma situação de desagregação social e surgimento 

de poderes paralelos à legalidade e justiça. 

A o lado disso, recompõe-se a sociedade democrática trazendo para o cenário 

político um conjunto de novos atores sociais e de novas práticas políticas na mediação 

das demandas populares diante de um setor público que perdeu a capacidade de gestão 

econômica e se encontra sem condições de dar uma resposta satisfatória à explosão das 

demandas autoritariamente contidas. 

Os elevados níveis de concentração de renda em conseqüência das políticas reces

sivas e das taxas de inflação não-declinantes levaram à deterioração da qualidade de 

vida dos setores populares, afetando também as camadas médias, embora a expressão 

desta piora nos indicadores sociais não tenha se expressado na mesma velocidade e pro

porção, indicando a importância da rede de serviços sociais existente no sentido de 

atenuar os efeitos perversos da crise. 

As mudanças no tecido social indicam, por outro lado, uma democratização mi¬ 

crossocial, na qual a participação aparece como estratégia de superação da pobreza 

política, como afirma Guimarães (1990), o que ocorre paralelamente com a exigência de 



uma democratização macrossocial, envolvendo a reforma do Estado e a garantia de 

justiça social. 

A multiplicação das inúmeras organizações sociais e formas de participação nos 

últimos anos, se bem possa, em um contexto recessivo, acentuar aspectos corporativos, 

não deixa mesmo assim de ser um avanço em relação à situação anterior quanto à estru

tura de oportunidades de participação. Os movimentos sociais, ao desvincularem a ci

dadania da tutela da legislação trabalhista, colocaram como questão central da democra

cia a aproximação entre as instituições políticas e os processos sociais, criando a possi

bilidade de introduzir as organizações populares no processo decisório das política públi

cas. 

As elites políticas defrontam-se com o dilema de abrir o j o g o político de forma a 

incorporar a experiência e as demandas dos setores populares organizados, sabendo que 

isto implica administrar diferentemente a distribuição dos recursos escassos, ou relegar 

essa massa periférica a uma situação de deserdados sociais, o que representa o for

talecimento de uma sociedade dual. Esta dualidade por ser localizada nas grandes 

metrópoles, cobra uma visibilidade através do aumento incontrolável da violência e da 

consolidação de uma estrutura de poder econômico e político vinculado à criminalidade 

e ao tráfico, ameaçando a existência da própria ordem social na América Latina. 

A dialética entre estas tendências de natureza contraditória, entre integração e ex

clusão, acentuação do corporativismo e universalização da cidadania, constituição de no

vos sujeitos políticos e desagregação, passa pela capacidade das instituições democráti

cas representativas articularem-se com os processos sociais emergentes, consolidando a 

comunidade nacional e reconstruindo o Estado, em um formato distinto daquele cuja 

crise evidencia sua exaustão. 

A incapacidade das instituições tradicionalmente mediadoras das demandas so

ciais de expressarem e articularem esta pluralidade e diversidade das formas organizati¬ 

vas tem sido apontada no caso específico das políticas sociais, como no fenômeno re

cente da revolta da cidadania, já mencionado nos casos do Brasil e Argentina, mas que 

teve sua manifestação mais profunda no Uruguai. Neste país, a desvalorização dos bene

fícios de aposentadoria levada a cabo pelos governos militares gerou uma situação de in

satisfação e demanda por recomposição dos benefícios de tal ordem que chegou a um 

plebiscito nacional, após intenso debate sobre o tema entre 1985/87. Os partidos políti

cos, de larga tradição na intermediação das demandas sociais, mostraram-se incapazes de 

formular um proposta coerente de reavaliação dos benefícios, para se contrapor à re

forma proposta pelo Executivo, de caráter restrito, em obediência às orientações da 

política econômica e do FMI. Foram as organizações dos aposentados que canalizaram e 

organizaram esta demanda, capitalizando sob a bandeira da justiça social as expectativas 

de utilização plena dos instrumentos democráticos em vigor (inclusive de democracia di

reta garantidos constitucionalmente), como a possibilidade de convocação do plebiscito, 

realizado em novembro dc 1989 (Papadópolus, 1991). 

Da mesma maneira, mudanças podem ser percebidas na estrutura social chilena, 

onde se atenua a estratificação histórica entre empregados e operários, e na Argentina, 

onde o sindicalismo arrefece seu corporativismo com a participação em debates e proje

tos de caráter nacional, ou ainda no caso do Brasil, onde a consolidação do Partido dos 



Trabalhadores e sua associação com os Movimentos Eclesiais de Base surge como um 

dado novo na representação dos interesses populares. 

A possibilidade de que novos atores sociais constituam-se em sujeitos políticos, 

com a capacidade de interpelação da condição de cidadania da população, vai encontrar-

se, na conjuntura atual, com a impossibilidade de traduzir-se em efetivas mudanças na 

correlação de forças e na cultura política, de forma a concretizar-se em alteração pro

funda da distribuição das perdas e ganhos, o que se expressaria em uma reforma 

tributária que penalizasse aqueles setores, do capital financeiro e exportador, que es

tiveram até agora subsidiados e/ou poupados em termos de encargos gerais. 

A o contrário, a impossibilidade de realizar uma mudança desta natureza, que 

daria base para reconstituição da legitimidade e viabilidade do Estado-nação, assegu

rando a governabilidade em um contexto democrático, encaminha a um conjunto de al

terações e reformas no âmbito das políticas sociais. 

As transformações em curso no campo das políticas sociais apresentam duas 

tendências de movimento que se deslocam desde o central para o local, e desde o público 

para o privado, podendo-se afirmar que se está processando uma readequação do padrão 

de relacionamento entre Estado e sociedade. 

No eixo que vai do central para o local encontramos a estratégia de construção 

democrática de sistemas de proteção social universais e controlados socialmente, en

quanto no eixo que vai do público para o privado encontramos a estratégia dc racionali

zação da política pública voltada para o aumento da produtividade e da eficiência com 

redução do gasto público. No cruzamento destes dois eixos encontramos possibilidades 

alternativas de combinações polares em substituição aos modelos central/público, preva¬ 

lente nos governos populistas e central/privado, característico dos regimes auto

ritário/burocrático, tais como local/público, local/privado, além de novos mix 

público/privado. 

Evidentemente que a combinatória a prevalecer vai depender da articulação das 

forças sociais em torno de suas demandas c sua presença no cenário político nacional. 

A orientação atual, de inspiração neoliberal, baseada nos princípios de descen

tralização, privatização e focalização propugna pela segmentação das clientelas das 

políticas sociais, reservando ao Estado o papel de protetor da parcela mais pobre, aqueles 

que deverão ser assistidos, enquanto o setor privado se encarregaria daqueles mais bem 

pagos, cuja capacidade de contribuição apresenta um interesse lucrativo. 

Difere da privatização observada no período dos governos autoritário-burocráti¬ 

cos, na qual o setor privado concentrou suas atividades na prestação dos serviços de 

saúde, em uma simbiose com o aparelho governamental, que mantinha o controle dos 

fundos. 

A proposição atual desvincula a gestão dos fundos sociais do Estado, entregando-

os ao florescente mercado de seguros privados, que, aí sim, associa-se às empresas 

prestadoras de serviços. 

Trata-se de uma disputa pelos fundos sociais, de contribuição compulsória, que 

hoje representam quase que o exclusivo recurso financeiro disponível nas sociedades la

tino-americanas. Se é certo que em sua etapa inicial o Welfare State representou um vi

goroso mecanismo que alavancou o capital industrial, hoje é a fração hegemônica - o 



capital financeiro - que busca apropriar-se das potencialidades dos recursos sociais exis

tentes. A alegação da utilidade de sua aplicação para a economia como um todo como in

vestimento produtivo certamente não resiste à mera observação do ciclo especulativo da 

acumulação em nossos países nos quais a inflação domina a lógica financeira. 

A disputa pelo controle dos fundos tem-se acirrado nos últimos anos, facilitada 

pela crise financeira dos sistemas de proteção social e pela ideologia liberal para a qual a 

solução da crise passa pelo desmantelamento do Estado. 

Se bem este seja, hoje em dia, um conflito vivido por todas as economias ociden

tais, certo e que aquelas que consolidaram fortes sistemas de proteção social na fase de 

hegemonia do capital industrial, hoje apresentam uma irredutível resistência a submeter 

as políticas sociais aos ditames do capital industrial, dado o complexo arco de interesses, 

consolidado em torno da proteção social. Diferentemente, na América Latina, a consti

tuição de poderosos sistemas estatais de políticas sociais não se deu dc forma a consoli

dar uma articulação de interesses em tomo do pacto de cidadania que seja capaz de fazer 

frente às pressões que hoje se voltam para a disputa da gestão dos fundos sociais. 

A tendência observada na realidade regional, para além dos modelos expressos 

nas propostas de reforma que estão em j o g o na cena política, a universal/publicista e a 

liberal/produtivista, indica uma adequação dos mecanismos de política social a uma seg

mentação da sociedade, como aprofundamento da heterogeneidade estrutural, cm uma 

conjuntura de alteração do modelo econômico e do papel do Estado. 

A política social, como mediação necessária entre Estado e sociedade, vai aos 

poucos deixando de ser uma mistificação de uma sociedade fundada nos princípios da 

igualdade e da justiça social, expressos em uma noção de cidadania que nunca se reali

zou, já que sempre esteve condicionada pela qualidade da inserção trabalhista, o que, por 

suposto, nega o fundamento igualitário e a comutabilidade inerente a um mercado 

político-social real. 

Atualmente, a tendência da política social seria exatamente de fornecer os meca

nismos e instituições capazes de regulamentar e legitimar a segmentação social existente, 

não mais através de um sistema que transforma benefícios em privilégios entre os in

cluídos e pune aos demais com a exclusão, mas sim através de um sistema universal de 

inclusão segmentada na condição da cidadania. 

Diferentes mecanismos, lógicas diferentes, sistemas sociais distintos vão tentar 

ordenar uma ordem social em que pelo fato dc todos poderem ser incluídos não en

caminha à igualdade, mas sim entroniza a diferenciação. 

Mais uma vez, recorrentemente, a política de proteção social, configurada na 

engenharia da Seguridade Social, é chamada a resolver o dilema primal da ausência de 

integração da nacionalidade, portanto, a fragilidade estrutural do Estado-nação. 

Novamente, a institucionalização da cidadania como condição de possibilidade de 

garantia do exercício do poder político é, paradoxalmente, a negação da cidadania en

quanto igualdade jurídico-política básica, fundamento da abstração e generalidade esta

tal. 

A contradição entre a emergência de uma consciência cidadã, com uma intensi

dade nunca vista entre nós, e a reificação da existência de Estados sem cidadãos em um 

projeto de readequação do padrão de proteção social em direção a uma inclusão segmen¬ 



tada, adia mais uma vez (até quando?) o enfrentamento da questão fundamental da pro

teção social: a constituição plena de uma comunidade nacional democrática. 

A constituição, na América Latina, de Estados sem cidadãos, implica que a 

existência de um poder politico central não correspondeu a criação de uma nação, en

tendida como a construção de uma sociabilidade minimamente necessária para legitimar 

o exercício deste poder. Esta é a raiz da crise de governabilidade que temos enfrentado 

durante todo este século, com diferentes feições. 

Estamos em um momento crítico, representado pela possibilidade de dar à estas 

sociedades uma cara verdadeiramente democrática ou eternizar as diferenciações que 

forma sendo construídas em um modelo social de camadas que apenas se encontram em 

dois pontos: a dependência generalizada de um Estado patrimonial e na irrupção 

periódica e incontrolável da violência social. 

A interpelação da cidadania, neste contexto, funciona como uma possibilidade 

comunicacional, através da qual se possa reconstruir a comunidade nacional, dando lugar 

a uma sociabilidade pautada em princípios éticos acordados. Só assim será possível res

gatar o caráter público que deve servir como norma na qual estejam pautadas, não 

apenas as ações estatais, como também aquelas que, embora privadas, afetam a comuni

dade nacional. 

De outra forma, continuaremos a ter Estado, mas não nação, e, nestes casos, todo 

exercício do poder é autoritário e ilegítimo, e, portanto, a sociedade ingovernável. 


