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Introdução 

O objetivo deste trabalho é o de discutir as transformações por que 
vem passando a Seguridade Social na América Latina, tomando como 
exemplo o processo de constituição do padrão de Seguridade que teve 
início na virada do século em alguns países do Cone Sul, desembocando 
na crise atual, que tem recebido diferentes tratamentos. As tentativas de 
reforma iniciam-se por uma etapa comum durante os governos militares 
na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, de caráter burocrático —centrali
zadora. Posteriormente podemos identificar dois outros processos para
digmáticos de reforma, como a reforma liberal — produtivista processada 
ainda sob o governo militar no Chile e a reforma universal-publicista ini
ciada na transição democrática no Brasil. 

Para além dos modelos paradigmáticos, o que se observa é a reade¬ 
quação dos sistemas de proteção social a uma nova etapa do desenvolvi
mento que se caracteriza pelo esgotamento do modelo desenvolvimentis¬ 
ta e por uma aprofundada segmentação das sociedades latino-americanas. 

Os sistemas de Seguridade Social, em correspodência a esta comple¬ 
xificação da estrutura social, reatualizam a questão sempre recorrente em 
nossas sociedades, nas quais tais estruturas estão voltadas para responder 
à questão primária da fragilidade estrutural da autoridade central, em 
detrimento das funções participativas e/ou redistributivas dos Estados de 
Bem-Estar Social. 

1 Este artigo é um resumo da parte final do meu livro Estado Sem Cidadãos, FIOCRUZ, 1994. 



Emergência, consolidação, maturação e crise dos sistemas 
de proteção social2 

Emergência 

As condições de emergência das medidas de proteção social na Amé
rica Latina estão associadas ao processo de crise do modelo agroexporta¬ 
dor e do exercício liberal do poder, implicando mudança da relação Es
tado/sociedade. Se as primeiras medidas foram destinadas a servidores 
civis e militares com vistas a fortalecer o poder central e a identidade 
nacional mas não configuraram um modelo de proteção social, a emer
gência das camadas médias urbanas e do operariado colocaram as ques
tões da participação e da reprodução social na arena política. 

A forte presença das ideologias socialistas a anarquistas no opera
riado de origem européia dá conta tanto da sua capacidade organizativa 
e de chamar atenção para suas demandas, como também da conformação 
das formas iniciais de autoproteção mutualista. 

A resposta estatal a estas demandas variou entre os países, em um 
espectro que incluiu, em maior ou menor grau, a assimilação da proteção 
social e da função distributiva como parte da estratégia de desenvolvimen
to; o enquadramento seletivo das demandas com o Estado atuando foca¬ 
lizadamente na atenção aos mais necessitados; a circunscrição do papel 
do Estado à função de prevenção e regulação dos conflitos entre capital 
e trabalho. 

Embora a institucionalidade emergente tenha sido caracterizada por 
um formato comum — o modelo tripartite — as variações na posição do 
Estado e na correlação de forças entre os diferentes atores políticos en
volvidos manifesta-se nas formas específicas assumidas pelas estruturas 
de proteção social, demarcando as possibilidades do desenvolvimento 
subseqüente. 

Consolidação 

Podemos afirmar que conformou-se nestes países um sistema de Se
guridade Social caracterizado pela sua fragmentação, com a existência de 

2 Adotando a tipologia de Mesa-Lago, vamos tratar aqui apenas dos países pioneiros 
(Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, excetuando o caso de Cuba) pela identidade e maturidade 
que apresentam em relação ao curso do processo de desenvolvimento da Seguridade Social. 



múltiplas instituições e regimes de contribuição e benefícios, a depender 
do poder de barganha de cada categoria de trabalhadores ao qual se apli
cava. A vinculação da política social à acumulação, através do estatuto da 
cidadania regulada pela inserção na estrutura produtiva, denota o modelo 
de relação Estado/sociedade, no qual o Estado assume a centralidade na 
condução do processo de industrialização substitutiva de importações, ca
pitaneando o desenvolvimento econômico e regulando a reprodução so
cial por meio da introdução de instrumentos de mediação do conflito en
tre capital e trabalho. A cooptação política das frações mais organizadas 
e estratégicas da classe trabalhadora, através dos aparelhos de políticas 
sociais, transforma os cidadãos em clientes das estruturas burocráticas e 
consumidores potenciais da produção nacional. A dimensão jurídica da 
cidadania, enquanto igualdade formal diante do Estado, é transmutada 
em desigualdade política na concessão diferencial de privilégios cumula
tivos a alguns setores da classe trabalhadora. 

A construção de uma identidade fragmentada dos trabalhadores — 
neste processo de interpelação seletiva via políticas sociais — que impede 
a sua auto-identificação como classe nacional, tem como contraface a exis
tência de um Estado desarticulado por interesses particularistas, impedin
do o recorte entre o público e o privado. Neste sentido, tanto a classe 
trabalhadora quanto a burocracia estatal estão prisioneiras de tais estru
turas de cooptação e barganha. As diferenciações encontradas podem ser 
atribuídas ao "timing" em relação ao Estado assumir a questão social 
como uma política pública, ao grau de organização da classe trabalhadora 
neste momento e à sua experiência pretérita na proteção social, ao desen
volvimento e estabilidade democrática, especialmente no que diz respeito 
às organizações de representação como sindicatos e partidos, à institu¬ 
cionalidade do aparato estatal e à sua autonomia política no enquadra
mento das demandas sociais. 

Expansão, maturação e crise 

A expansão dos sistemas de Seguridade Social, nos países conside
rados, ocorreu de forma a reforçar seu caráter fragmentado e estratifi-
cado, como parte da estratégia política de cooptação das frações mais 
organizadas dos trabalhadores. A conciliação entre acumulação/incorpo
ração seletiva/redistribuição —lógica que presidiu a compatibilização dos 
interesses divergentes da ampla coalizão do Estado de Compromissos — 
começara a tornar -se altamente contraditória como parte da expansão e 



maturação dos sistemas, em um contexto de desenvolvimento político e 
econômico distinto. 

A insatisfação das expectativas, gerada pela própria política de se
guridade, a criação de um poder sindical e partidário difícil de ser contro
lado, como conseqüência do jogo de barganha instaurado, o esgotamento 
do modelo de substituição de importações e a fragilidade da economia — 
baseada na liderança estatal e na entrada do capital estrangeiro e revelada 
no crônico déficit fiscal do Estado e na impossibilidade de controle da 
espiral inflacionária — são alguns dos problemas que evidenciam o cola
pso do populismo e o fracasso do modelo desenvolvimentista. 

A necessidade de alterar a relação Estado/sociedade, adequando as 
estruturas administrativas a um novo papel, foi inviabilizada pelas forças 
e estruturas criadas como base de sustentação da coalizão modernizadora 
que emergiu no bojo da crise dos anos 30. 

As tentativas de reformulação do Sistema de Seguridade Social, na 
direção de uma maior uniformidade, unificação e universalização, foram 
frustradas em muitos pontos, em um processo de marchas e contramar
chas, em que se buscava modernizar as estruturas administrativas e viabi
lizar sua gestão mais racional, tendo no entanto, com limite, o próprio 
sistema político tecido em torno da proteção social. 

As diferenciações encontradas neste processo de expansão e matu
ração dos sistemas de proteção social, em termos de sua maior cobertura 
e prodigalidade, além da maior participação estatal no financiamento do 
sistema, são atribuíveis à homogeneidade e organização dos trabalhado
res, o que determinou a inclusão de uma perspectiva redistributivista atra
vés dos mecanismos da Seguridade. A inserção da proposta de melhoria 
das condições de reprodução dos trabalhadores no projeto de desenvol
vimento nacional ou a identificação deste projeto apenas com o fortale
cimento do Estado, vai depender, em cada caso, do nível de mobilização 
social que antecedeu o tratamento da questão social como política públi
ca, considerando especificamente a organização da classe trabalhadora e 
a estabilidade das instituições de representação. 

A sua estratificação, no entanto, não decorre apenas da lógica de 
cooptação estatal, mas faz parte da constituição do sistema político como 
um todo, incluindo a ação dos sindicatos e dos partidos políticos, que 
atuam dentro da mesma rede de clientelas, de forma a aumentar os pri
vilégios corporativos. 

A complexificação da estrutura política, a insatisfação das expectati
vas geradas por este processo, o acirramento das contradições entre coop¬ 



tação e controle, tornaram difícil a possibilidade de compatibilizar as de
mandas emergentes no curso do processo de acumulação com a lógica 
política que presidiu a montagem dos sistemas de Seguridade Social. Por 
isto, a expansão e maturação destes sistemas manifestou-se como crise, 
insolúvel nos marcos de sua estrutura original. 

O desenvolvimento com base no modelo de substituição de impor
tações esgotara as possibilidades de crescimento sem ter gerado a supe
ração da dependência em relação ao mercado e aos capitais externos, e 
sem ter eliminado a heterogeneidade estrutural. A política social, utiliza
da em maior ou menor grau para reduzir as desigualdades sociais pela 
incorporação dos trabalhadores mostrara-se incapaz de superar os limites 
impostos pelo próprio processo de acumulação e pela teia de interesses 
tecida ao redor das instituições de proteção social; como política compen
satória, acabara por reificar as iniqüidades do mercado, como instrumen
to de controle da participação acabara por tornar-se um poder para os 
trabalhadores que escapava ao domínio das elites técnicas e políticas; co
mo articulação de uma aliança nacional-desenvolvimentista acabara por-
isolar os trabalhadores no momento de crise econômica e integração su
bordinada de seus possíveis aliados ao capital internacional. 

A Seguridade Social, mecanismo eficiente de estruturação de uma 
aliança entre classes, organizada pelo Estado, tornara-se o espaço de ma
nifestação das contradições deste processo sociopolítico, requerendo uma 
transformação que não se alcançaria sem que se rompessem as condições 
que determinaram sua emergência, maturação e crise. 

Reformas e contra-reformas: a difícil reformulação da 
relação Estado/sociedade 

As quase duas décadas que vão dos meados dos anos 60 até os 90 
seriam marcadas 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 golpes militares 
(Brasil, 1964; Chile, 1973 e Uruguai, 1973; Argentina, 1966 e 1976), e a 
implantação de regimes burocrático-autoritários, pondo fim a incorpora
ção 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 ao ciclo de crescimento econô
mico, requerendo uma nova inserção destes países na divisão interna¬ 



cional do trabalho e no mercado capitalista mundial. Em terceiro lugar, 
pelo processo de transição à democracia, em nível nacional, enfrentando 
os efeitos deletérios dos governos 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-desenvol¬ 
vimentismo tanto em controlar a incorporação dos trabalhadores quanto 
em superar os entraves inerentes ao desenvolvimento capitalista retarda¬ 
tário — ambos através de uma ação eficaz do Estado — o que se coloca 
em questão, na região, é a necessidade de reformulação da relação Es
tado/ sociedade, de forma a viabilizar a retomada do crescimento econô
mico, o controle da inflação e do déficit fiscal, a revisão da inserção no 
capitalismo internacional, 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 internacional e nas formas de articu
lação das forças políticas nacionais, 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 reformu
lar a relação Estado/sociedade incidiram em um conjunto de reformas do 
sistema de Seguridade Social, 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 quatro países estudados, assim como tenha 
variado o impacto de cada uma delas, certo é que podemos identificar 
tanto na experiência institucional quanto nos projetos ideológicos, a exis
tência destas propostas de reforma, como matrizes que orientam a for
mulação e articulação das formas de transformação do enquadramento 
da questão social. 

A reforma centralizadora/burocrática: eliminando a participação 

Os governos militares que tiveram lugar a partir dos anos 60, bus
caram, sob a inspiração da ideologia de segurança nacional, redirecionar 
o sistema político, com 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 internacionalização da economia, 
favorecendo a entrada de capitais e financiamentos internacionais. 

As reformas levadas a cabo pelos governos militares no regime au¬ 
toritário-burocrático caracterizam-se pela tentativa de exclusão, no pro
cesso decisório das políticas sociais, das forças mobilizadas em torno da 
questão social durante o período populista, de forma a eliminar o jogo 
político da barganha e pressão exercidas pelas categorias de trabalhadores 
intermediadas pelas organizações sindicais e pelos partidos políticos. A 
despolitização da questão social correspondeu, ao mesmo tempo, ao for
talecimento das estruturas burocráticas do executivo e 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 pa
pel do Estado mudava, de provedor para o de planificador e racionaliza¬ 
dor das estruturas, regimes e instituições que constituíram o sistema al
tamente fragmentado e estratificado que configurava o padrão de 
Seguridade Social destes países. 

A maior uniformização e unificação do sistema corresponderam à 
necessidade de romper a fragmentação e diferenciação, bases do poder 
das estruturas corporativas, concentrando 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 consolida
dos na experiência anterior, quanto ao projeto governamental reformista 
de alteração do papel do listado em relação ao desenvolvimento econô
mico e ao social. 

A possibilidade de implantar medidas mais ou menos radicais expli
ca-se também em função da força da coalização governamental, decor
rente do apoio das camadas médias ameaçadas com a agudização da luta 
de classes no período anterior; do seu sucesso econômico; do seu poder 
de repressão às organizações contestadoras; da eficácia política das me
didas 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 adminis
trativas representadas pelas estruturas e instituições consolidadas durante 
o desenvolvimentismo populista. 



A mudança, no entanto, foi também condicionada pelo nível de resis
tência apresentado pelas instituições corporativas e de auto-ajuda, bem 
como pelo lugar que elas tradicionalmente ocuparam no sistema de Se
guridade e na cultura política local. 

Λ substituição dos mecanismos de representação corporativos por 
canais burocráticos teve um sentido claro de privilegiamento dos inte
resses dos produtores privados de serviços, especialmente no caso da aten
ção à saúde, como se evidencia na redução dos serviços públicos, na de
terioração 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 central para o Estado na proteção social, com a ampliação da 
cobertura e da pauta de benefícios, não ocorreu uma maior participação 
dos recursos fiscais para financiar estas políticas. 

Ao contrário, a redução do gasto público social marcou todos os 
governos neste período, e as medidas de ampliação da proteção social, 
quando ocorreram, foram custeadas por recursos parafiscais. As tentati
vas de desonerar o trabalho, substituindo contribuições por outras fontes 
de custeio não foram exitosas, de forma que, ao final do período, quase 
todos os países apresentavam um desequilíbrio financeiro semelhante 
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 contribuição; pela incidência de novos tributos e contri
buições patronais sobre a folha de salários sendo repassada ao custo dos 
produtos; pela introdução de modalidades de pagamento de parte dos 
serviços pelos usuários; pela desvalorização do valor real dos benefícios 
que também tinham sido depreciados em função das altas taxas inflacio¬ 
nárias. 

Assim, podemos afirmar que a reforma centralizadora/burocrática, 
embora tenha na maioria dos casos alcançado retirar das organizações 
corporativas e partidárias o controle sobre o recurso de poder que re
presentava a política social, não alcançou, no entanto, quebrar a estrutura 
medular do sistema de Seguridade Social que havia sido montado ante
riormente, preservando a estreita base financeira, a existência de regimes 
especiais e de um elevado grau de estratificação nos benefícios, a centra¬ 
lidade do Estado na prestação e/ou alocação dos recursos e definição do 
formato da proteção social e as distorções que caracterizaram o sistema, 



como a evasão, a irracionalidade e improdutividade, os altos custos ad
ministrativos, a corrupção e o clientelismo. 

A década de 80 vai ser caracterizada, na América Latina, pela ocor
rência 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, 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 enrijecimento das possibilidades de 
enfrentamento da crise nos anos 80, já que se encontravam em uma situa
ção muito mais desfavorável que na década anterior: alto nível de endivi
damento, aceleração inflacionária e custos financeiros crescentes (Tolk¬ 
man, 1985). 

Em 1982, após mais de 30 anos de crescimento, caiu o PIB em toda 
a América Latina e muitos países, incluindo os maiores e mais diversifi
cados, viram-se em dificuldades para cumprir os compromissos com os 
encargos da dívida externa, submetendo-se ao monitoramento do FMI e 
adotando políticas recessivas de ajuste que debilitaram seriamente as eco
nomias da região, provocando um processo de desindustrialização (exceto 
Brasil). Os custos sociais do ajuste foram imensos, com crescentes taxas 
de desemprego, queda nos salários reais e uma profunda deterioração das 
condições de vida da população da região, com um significativo aumento 
das desigualdades sociais. 

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, de
sapareceram da região até o início dos anos 90, dando início a processos 
de reforma da relação Estado/sociedade. 

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 autoritários/burocráticos: um 
modelo universal/publicista e um modelo liberal/produtivista. 

Se bem que como modelos de reforma eles tenham orientado a ação 
política institucional de diferentes grupos competitivos em cada um dos 
países, como experiências concretas foram corporificados em dois casos 
e momentos específicos: o Brasil da Nova República e a segunda fase da 
ditadura Pinochet no Chile. 



Neste sentido, vamos tratar os dois modelos a partir destas experiên
cias esoecíficas, de forma a permitir, posteriormente, identificar elemen
tos de cada um deles em outras realidades, e tecer considerações de ordem 
mais geral. 

A reforma liberal/produtivista: quebrando a estrutura 

O governo militar chileno teve como características, segundo Gar¬ 
retón (1990), a personalização, atribuindo ao General Pinochet a legiti
midade hierárquico-institucional e político-estatal, a capacidade transfor
madora, deslocando a relação Estado/sociedade nos marcos de um 
esquema neoliberal, e seu projeto de institucionalização política, expresso 
na Constuição de 1980, que consagra a passagem de um regime militar a 
um regime autoritário. 

Até aquele momento a política social da ditadura militar havia se 
aproximado às características centrais identificadas nos demais países en
quanto à reforma autoritária. No entanto, desde a primeira fase, existiu 
no Chile uma preocupação distinta com a descentralização dos sistemas 
sociais, projeto que se associava tanto aos desejos de desmontagem dos 
interesses corporativos centralmente organizados, quanto aos projetos de 
associação da descentralização, por um lado com a privatização e, por 
outro, com a criação de uma rede capilar de controle descendente desde 
o poder central personalizado até suas ramificações locais. 

Em 1980, foi decretada a criação de um novo Sistema que alterou 
radicalmente a estrutura anteriormente existente, indicando uma verda
deira quebra da espinha dorsal do sistema corporativo, recolocando a 
questão da verdadeira 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 até extinguir-se ao lado do antigo, que permaneceu com 
aqueles que não quiseram mudar para o novo sistema), e sua principal 
inovação foi o total rompimento com o sistema de repartição, criando um 
seguro privado, porém obrigatório, para os assalariados (voluntários 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 em uma visão solidária e na função redistributiva da ação estatal, 
ficando legalmente regulamentada a estratificação no acesso dos traba
lhadores a diferentes planos e serviços. Alterava-se assim o papel do Es¬ 



tado 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. 

Foi autorizada a formação de sociedades anônimas para administrar 
seguros privados tanto na área de pensões — as Administradoras de Fun
dos de Pensões, AFP's — quanto na área de saúde — as Instituições de 
Saúde Previdênciária, I S A P R E ' S . Somente os segurados das AFP's pode
riam optar por uma I S A P R E , passando a escolher entre vários planos, de 
acordo com sua capacidade de pagamento. O sistema público garantiria 
medicina preventina universal e assistência à saúde para os que não tive
ram condições de optar por um dos planos de seguro-saúde. 

Com relação aos fundos de pensão, pode-se afirmar que a mudança 
de um sistema de repartição para um de capitalização elimina os proble
mas de desequilíbrio financeiro gerados pelas mudanças demográficas, 
mas torna-se altamente vulnerável ao funcionamento de um mercado fi
nanceiro nem sempre muito desenvolvido e estabilizado, de maneira que 
o governo teve que tomar uma série de precauções, regulando as aplica
ções financeiras de forma a garantir um retorno mínimo para o traba
lhador. 

O financiamento do sistema ficou baseado exclusivamente na con
tribuição do trabalhador, com a eliminação da contribuição patronal, em
bora, 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 trans
ferência das contribuições do trabalhador já acumuladas, repassando-as 
via "bônus de reconhecimento" para as AFP's, o que provocou um au
mento dos gastos imediatamente, além da perda da contribuição do segu
rado para o setor público, afetando gravemente o financiamento e o or
çamento públicos. 

Atualmente, o sistema privado concentra recursos da ordem de 2 5 % 
do PIB, em um mercado fortemente oligopolizado, conferindo benefícios 
a uma população que não ultrapassa 80.000 pessoas (além da reforma ter 
mantido a proteção aos militares à parte). 

A redução do gasto público social em setores como saúde e educa
ção, além do aumento das taxas de desemprego e subemprego e a concen
tração da renda, tiveram seus efeitos deletérios parcialmente compensa
dos com a política de alocação muito seletiva 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 cm programas de atenção materno-infantil e pro
moção social. A efetividade destes programas manifestou-se com a queda 
dos indicadores de mortalidade infantil, dissociando pela primeira vez a 
deterioração das condições econômicas de sua manifestação em um indi
cador 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 neces
sitados, inclusive em função da boa rede de serviços públicos anteriormen
te existente, não pôde substituir as perdas da fonte de renda e o desem
prego, 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, alterou a 
lógica solidária em direção a um parâmetro produtivista, no qual os be
neficiários tornaram-se sócios de um projeto de desenvolvimento econô
mico 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 di
nâmicos, enquanto os mais atrasados são desvinculados deste processo, re
cebendo um tratamento diferencial. Não se trata mais de uma sistema de 
exclusão e um processo de cidadania regulada pela condição de trabalho, 
em uma lógica de barganha em que se supõe o comprometimento 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 produção. A estratificação em mol
des de mercado econômico, e não de barganha política, requer, no entanto, 
a força de coerção do Estado, para exigir a obrigatoriedade da vinculação 
ao sistema por um lado, e, por outro, 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 proteção 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 
às 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 com
prometem 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 neces
sidade 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 comparando 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 cres
cimento que privilegiaram a empresa privada e a exportação. A busca da 
compatibilização entre o resgate do papel redistributivo do Estado e a 
manutenção dos fundamentos liberais do processo de acumulação encon
tra seu ponto de estrangulamento na falta de recursos financeiros para 
sustentar uma política pública que, mesmo atendendo o sistema segmen¬ 
tador da proteção social, seja capaz de atenuar as discrepâncias e aumen
tar 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 para o aumento 
do valor dos subsídios monetários às famílias mais pobres e à recuperação 
da rede de serviços e salários dos profissionais. 

A impossibilidade de cobrir todos estes gastos com recursos fiscais, 
sem comprometer o modelo de acumulação, tem levado o governo a bus
car o apoio de organizações não-governamentais na prestação dos servi
ços, diversificando a sua compreensão da participação do setor privado. 
Foi criado o Fundo de Solidariedade e Inversão Social-FOSlS, funcionan
do como um Banco de Projetos Sociais, visando apo ia re promover pro
jetos de participação e auto-ajuda comunitária, destinados a superar a 
pobreza e a marginalidade. 

A possibilidade de compatibilização das demandas emergentes, de 
usuários e 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 externos o modelo de acumulação e internos os interesses e práti
cas já consolidados no sistema de proteção social, gerando tensões nos 
arranjos entre acumulação e redistribuição, em um contexto de retomada 
da participação política e cidadã. 



A reforma universal/publicista: tentativa de democratização 

O processo de transição democrática no Brasil pode ser visto, de 
1975 a 1992, a partir do lugar ocupado pela questão social em cada mo
mento, como subdividido em 3 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 democrá
tica, de 1985/1990; o primeiro governo eleito que se iniciou em 1991 e 
terminou em 1992. 

Em cada um destes períodos a relação entre democracia e proteção 
social assumiu uma característica distinta. 

Na primeira fase, emergiu um conjunto de novos atores sociais, ar
ticulados em torno de demandas reprimidas no campo das políticas e ne
cessidades sociais — movimentos de profissionais, aposentados, movi
mento 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 democracia passa pela formação de novas identidades coletivas, novas 
alianças e novas práticas sociais, de tal forma a constituir-se em um ele
mento propulsor do processo de democratização; 

Em um segundo momento, com a ampla coalizão governamental 
representada pelo governo de transição, tem início um processo de refor
mulação das estruturas legais e instituições prestadoras de serviços sociais, 
com vistas a superar a "dívida social acumulada" durante os anos de au
toritarismo. Foi uma fase em que a pobreza foi esquadrinhada em infin
dáveis diagnósticos que deram origem a projetos de governo de cons
trução de uma nova ordem social, na qual a questão social foi tomada 
como parte intrínseca do modelo de desenvolvimento econômico em uma 
sociedade democrática. Neste sentido, a questão social seria, neste mo
mento, 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. 

Por outro lado, o processo constitucional conformou-se em arena 
privilegiada na qual os diferentes atores se auto-reconheceram num pro
cesso de enfrentamento e negociação desconhecidos, tanto para as elites 
quanto para as organizações populares, no país. 

A impossibilidades de transformar em medidas concretas as conquis¬ 



tas sociais inscritas na Constituição de 1988, deu início a um processo de 
depuração dentro do governo em sua área mais progressista, assumindo 
a partir de então um caráter nitidamente conservador. 

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 contexto de recessão, atravessando, comprome
tendo a possibilidade dos acordos internacionais acerca do pagamento da 
dívida externa, além de inscreverem-se em um projeto de desenvolvimen
to econômico-social que requer uma presença central do Estado. Neste 
sentido, as demandas e mecanismos propostos de política social passaram 
a ser vistos como empecilhos à democracia, que, neste momento, se traduz 
como sendo a desestatização e o favorecimento de uma economia ágil de 
mercado, em uma sociedade "pós-moderna". 

As conquistas plasmadas na Constituição de 1988, em relação à Or
dem Social, são tributárias da proposta formulada pelo Movimento Sani
tário e pela sua organicidade. As dificuldades subseqüentes em levar a¬ 
diante as propostas formuladas acabaram por identificar a Reforma 
Sanitária como uma reforma administrativa, ainda que provavelmente a 
mais importante mudança realizada no campo das políticas sociais em um 
contexto democrático, no Brasil. 

O projeto de desenvolvimento no qual se inseria esta proposta de 
mudança estava calcado ainda no papel do Estado como indutor do cres
cimento econômico e como responsável pela distribuição da riqueza social 
através de políticas sociais compensatórias e promotoras do desenvolvi
mento social. 

Na elaboração da Carta Constitucional a correlação reformista con
seguiu inscrever no texto constitucional, sob o título da Ordem Social, os 
princípios da universalidade, eqüidade, uniformidade e equivalência e ir¬ 
redutibilidade do valor dos benefícios, gestão democrática descentrali
zada e participativa. 

Estes princípios orientariam a organização da Seguridade Social pe
la primeira vez afirmada legalmente como compondo-se das ações e ser
viços nas áreas de previdência, saúde e assistência social, assumidos como 
funções públicas, 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 o vínculo contributivo, assumindo no mesmo nível os 
benefícios contributivos e os assistenciais. No entanto, a manutenção da 
separação funcional entre previdência, saúde e assistência revela a inca¬ 



pacidade de se superar a 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 progra
mas distributivos assistenciais de outro (Teixeira, 1990). 

O texto constitucional procurava acrescentar ainda um conjunto de 
mudanças relativas ao financiamento da Seguridade, no sentido da diver
sificação das fontes e menor susceptibilidade pró-cíclica, embora o resul
tado final tenha sido uma especialização das fontes de financiamento que 
foi altamente prejudicial ao setor saúde. No tocante ao financiamento 
global do Estado, a reforma constitucional e a Lei Orgânica da Saúde 
provocaram uma mudança profunda na distribuição dos recursos tributá
rios entre os três níveis de governo, alterando a situação anterior de con
centração dos recursos no nível central, do qual dependiam estados e mu
nicípios. 

A proposição de um sistema de saúde único organizado em cada 
nível de governo em termos regionalizados e hierarquizados, com garantia 
de 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. No entanto, não foi 
suficiente para assegurar as propostas de um sistema de saúde exclusiva
mente público (ficando reservado papel complementar para a iniciativa 
privada, mediante contrato de direito público), dando preferência a con
vênios com instituições filantrópicas. 

A longa experiência de reforma acumulada durante estes anos ga
rantiu que, ao final, a área de saúde tenha sido campo das políticas sociais 
que sofreu uma transformação mais radical nos últimos anos. 

No entanto, a impossibilidade de equacionar o conflito distributivo 
nas condições de preservação de um pacto de poder autoritário (Bresser 
Pereira, 1985) e de um sistema político clientelista e patrimonial, com a 
introdução de um sócio a mais representado pelo capital externo exigindo 
uma parte significativa do excedente na forma de juros (Singer, 1988), 
acarretou crise permanente de governabilidade por um lado, deterioração 
de serviços e benefícios sociais por outro, e frustração das expectativas 
democráticas por parte da população. 

Assim, pouco mais de três anos depois de promulgada a Constitui
ção, o sistema de proteção social encontrava-se em uma nova crise de 
proporções tão profundas, que foi capaz de gerar soluções corporativas 



que privilegiam os setores mais qualificados da classe trabalhadora, rein-
troduzindo, através de um sistema adicional de seguros privados, a seg
mentação das clientelas. 

A crise do sistema de saúde revelou-se através da falência do sistema 
público hospitalar e da ausência de mecanismos efetivos para seu finan
ciamento. As tentativas de solução para a crise no sistema público de saú
de ocorreram com a exclusão voluntária dos usuários das camadas médias 
e também dos prestadores privados de serviços de saúde que se desvincu
laram do sistema público. O desfinanciamento do setor público vinha sen
do acompanhado, desde o início dos anos 80, pela alteração no mercado 
de saúde provocada pela introdução dos planos de seguro-saúde, seja in
dividualmente contratados, seja propiciados pela empresa contratante. 
Foi para este subsetor que tanto a clientela privilegiada quanto os pres
tadores mais competitivos se voltaram, mesmo que utilizando um conjun
to de benesses e incentivos estatais. 

O esgotamento das fontes de financiamento em um contexto reces
sivo e a extrema dependência do orçamento da Seguridade Social da re
ceita proveniente das contribuições salariais inviabilizaram o equilíbrio 
financeiro do sistema, enquanto as iniqüidades em relação aos benefícios, 
a crise gerencial e a exorbitante evasão por parte das empresas que sone
gam sua contribuição, aliadas à corrupção e à bancarrota do setor hos
pitalar público, criaram as condições para que a sociedade e o governo 
passassem a discutir novas propostas e projetos de reformulação da segu
ridade. 

Diferentes em vários aspectos, todas elas entretanto têm em comum 
a reafirmação do princípio contributivo em detrimento de um sistema 
solidário, o que retoma como central o conceito de Seguro, separando os 
benefício pecuniários com base na sua estratificação, enquanto o setor 
saúde também se readequaria à nova realidade com autonomização dos 
hospitais públicos de alto nível e a reserva dos demais para o atendimento 
da massa de miseráveis. 

Em outros termos, a ambigüidade do modelo de reforma univer
sal/publicista em um contexto de democracia elitista e de uma política 
econômica altamente cerceada pelos compromissos internacionais e pela 
posição neoliberal de desestatização em favor do mercado privado, aca
bou sendo, progressivamente, superada pela realidade de um modelo de 
política social altamente segmentado, apesar de inclusivo 



Rumo a um padrão de inclusão segmentada? 

O início dos anos 90 marcam um ponto de inflexão na história da 
Améria Latina, no qual se redefinem relações econômicas e políticas, tan
to no interior dos diferentes países quanto em sua inserção no cenário 
mundial. Ao final da "década perdida" podia-se constatar as profundas 
transformações ocorridas na região: a estagnação econômica, a enorme 
transferência de recursos para o exterior, a desarticulação em relação à 
economia internacional, cuja reorganização em grandes blocos alijou, 
pela primeira vez, a América Latina de sua vinculação, ainda que como 
dependente, do capitalismo avançado. Ao lado disso, recompõem-se a 
sociedade democrática trazendo para o cenário político um conjunto de 
novos atores sociais e de novas práticas políticas na mediação das deman
das populares diante de um setor público que perdeu a capacidade de 
gestão econômica e se encontra sem condições de dar uma resposta satis
fatória à explosão das demandas autoritariamente contidas. 

Os elevados níveis de concentração de renda em conseqüência das 
políticas recessivas e das taxas de inflação não declinantes levaram à de
terioração da qualidade de vida dos setores populares, afetando também 
as camadas médias, embora a expressão desta piora nos indicadores so
ciais não tenha se manifestado na mesma velocidade e proporção, indi
cando a importância da rede de serviços sociais preexistente, no sentido 
de atenuar os efeitos perversos da crise. 

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 profunda crise fiscal difícil de ser contornada 
na conjuntura atual, as economias latino-americanas foram afetadas pela 
mudança radical do padrão de industrialização dos países centrais, ocor
rida a partir dos últimos vinte anos. 

Segundo Souza (1990: 2) a indústria até então era altamente utiliza¬ 
dora de mão-de-obra e de recursos naturais e os ganhos de produtividade 
estavam associados à utilização intensiva de capital, o que condicionava 
a localização e expansão dos conglomerados em países que oferecessem 
abundância destes recursos. No entanto, a nova indústria passou a depen
der cada vez menos de mão-de-obra e a consumir menos insumos naturais, 
além de requerer pesados investimentos, em geral estatais, em desenvol
vimento científico e tecnológico, redirecionando a economia mundial 
para países já industrializados e/ou em condições de adotarem novas es
tratégias industriais. Nesse processo, a América Latina, pela primeira vez, 



encontrou-se desvinculada da economia mundial, levando analistas eco
nômicos e políticos a avaliarem os anos 90 como um ponto de inflexão 
entre o padrão de desenvolvimento precedente na região, sem no entanto 
aventar uma hipótese definitiva sobre o futuro. 

As tentativas de reinserção da economia latino-americana têm acar
retado o fenômeno bem caracterizado por Sunkel (Lechner, 1990) como 
a "integração transnacional e desintegração nacional", manifesto como 
crise do Estado-nacional, tanto como espaço econômico quanto como for
ma política capaz de assegurar as funções clássicas de arrecadação, coesão 
e coerção. 

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 de sua expansão incessante, buscando dar lugar 
a uma economia de mercado e à política como representação. 

As perspectivas de reforma, no entanto, são divergentes. De um lado, 
encontram-se aqueles que percebem a necessidade de um planejamento 
mais estratégico e uma alocação seletiva dos recursos estatais no desen
volvimento de novas tecnologias e o aumento da capacidade de adminis
tração dos conflitos, o que vai requerer um Estado fortalecido em sua 
capacidade técnico-administrativa, política e de planejamento. 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 mercatilização como a via de solução para os pro
blemas da região. 

O dilema a ser resolvido é a inexistência de mercados reais em so
ciedades de tal forma estratificadas em submundos nos quais não há com¬ 
parabilidade e intercambialidade (Reis, 1988), noqual o desafio colocado 
para uma ordem social de tal forma segmentada é como chegar à moder
nidade com um contingente de quase um terço da população excluídos 
dos níveis mínimos de integração, podendo ser considerada não apenas 
supérflua, mas como um grande peso para o Estado (Lechner, 1990). 

A possibilidade de normalização de uma ordem social baseada na 
apartação social parece incompatível com a cultura regional, para a qual 
a democracia foi vinculada, via populismo, muito mais com a justiça subs
tantiva do que com as regras processuais. 

A crise do Estado-nação reside, exatamente, na acentuação da con¬ 



tradição entre o caráter cada vez mais internacionalizado da reprodução 
e acumulação de capitais enquanto a reprodução do consenso segue ads
crita à nacionalidade, no encontro do Estado com a cidadania. Em nossos 
países, cujo eixo da acumulação está dado pela heterogeneidade estru
tural, a necessidade de se garantir a integração e participação através da 
redistribuição operada pelo Estado via políticas sociais acentua esta di
mensão 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. 

As mudanças no tecido social indicam, por outro lado, democratiza
ção microssocial, na qual a participação aparece como estratégia de su
peração da pobreza política, como afirma Guimarães (1990), o que ocorre 
paralelamente com a exigência de uma democratização macrossocial, en
volvendo a reforma do Estado e a garantia de justiça social. 

A multiplicação das inúmeras organizações sociais e formas de par
ticipação nos últimos anos, se bem possa, em um contexto recessivo, acen
tuar aspectos corporativos, não deixa mesmo assim de ser um avanço em 
relação à situação anterior quanto à estrutura de oportunidades de parti
cipação. Os movimentos sociais, ao desvincularem a cidadania da tutela 
da legislação trabalhista, colocaram como questão central da democracia 
a aproximação entre as instituições políticas e os processos sociais, criando 
a possibilidade de introduzir as organizações populares no processo deci
sório das políticas públicas. 

As elites políticas defrontam-se com o dilema de abrir o jogo político 
de forma a incorporar a experiência e as demandas dos setores populares 
organizados, sabendo que isto implica administrar diferentemente a dis
tribuição dos recursos escassos, ou relegar essa massa periférica a uma 
situação de deserdados sociais, o que representa o fortalecimento de uma 
sociedade dual. Esta dualidade, por ser localizada nas grandes metrópo
les, cobra uma visibilidade através do aumento incontrolável da violência 
e da consolidação de uma estrutura de poder econômico e político vincu
lado à criminalidade e ao tráfico, ameaçando a existência da própria or
dem social na América Latina. 

A dialética entre estas tendências de natureza contraditória, entre 
integração e exclusão, acentuação do corporativismo e universalização da 
cidadania, constituição de novos sujeitos políticos e desagregação, passa 
pela capacidade das instituições democráticas representativas articula
rem-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 sociais de expressarem e articularem esta pluralidade e diver
sidade das formas organizativas tem sido apontada, no caso específico das 
políticas sociais, como no fenômeno recente ao qual denominei revolta da 
cidadania, para identificar a emergência de um novo ator político repre
sentado pelo papel dos aposentados na cobrança judicial dos seus direitos 
solapados pelo executivo nos casos do Brasil e Argentina, mas que teve 
sua manifestação mais profunda no Uruguai. 

As transformações em curso no campo das políticas sociais apre
sentam 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 con
trolados socialmente, enquanto no eixo que vai do público para o privado 
encontramos a estratégia de racionalização da política pública voltada 
para o aumento da produtividade e da eficiência com redução do gasto 
público. No cruzamento destes dois eixos encontramos possibilidades al
ternativas de combinações polares em substituição aos modelos central/-
público, prevalecente nos governos populistas, e central/privado, carac
terístico dos regimes autoritário/burocrático, tais como local/público, 
local/privado, além de novos mix público/privado, no interior de cada uma 
das combinações binárias. 

Evidentemente que a combinatória a prevalecer vai depender da 
articulação das forças sociais em torno de suas demandas e sua presença 
no cenário político nacional. 

A orientação atual de inspiração neoliberal, baseada nos princípios 
de descentralização, privatização e focalização encontra diferentes tradu
ções e enfrentamentos nos movimentos sociais que propugnam pelas re
formas das políticas sociais em termos de aumento do controle social, da 
participação e da distribuição. 

A tendência observada na realidade regional, para além dos modelos 
expressos nas propostas de reforma que estão em jogo na cena política, a 
universal/publicista e a liberal/produtivista, indica uma adequação dos 
mecanismos de política social a uma segmentação da sociedade, com a¬ 



profundamente da heterogeneidade estrutural, em uma conjuntura de 
alteração do modelo econômico e do papel do Estado. 

Atualmente, a tendência da política social seria exatamente a de for
necer os mecanismos e instituições capazes de regulamentar e legitimar 
a segmentação social existente, não mais através de um sistema que trans
forma benefícios em privilégios entre os incluídos e pune os demais com 
a exclusão, mas sim através de um sistema universal de inclusão segmen
tada na condição da cidadania. 

Diferentes mecanismos, lógicas diferentes, novos mix público/pri
vado, sistemas sociais distintos vão tentar estruturar uma ordem social em 
que, pelo fato de todos poderem ser incluídos, não encaminha à igualdade, 
mas sim entronize a diferenciação. 

Mais uma vez, recorrentemente, a política de proteção social, confi
gurada na engenharia da Seguridade Social, é chamada a resolver o dile
ma primal da ausência de integração da nacionalidade, portanto, a fragi
lidade estrutural do Estado-nação. 

Novamente, a institucionalização da cidadania, como condição de 
possibilidade de garantia do exercício do poder político é, paradoxalmen
te, a negação da cidadania enquanto igualdade jurídico-política básica, 
fundamento da abstração e generalidade estatal. 

A contradição entre a emergência de uma consciência cidadã, com 
uma intensidade 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 segmentada, adia mais uma vez 
(até quando?) o enfrentamento da questão fundamental da proteção so
cial: a constituição plena de uma comunidade nacional democrática. 
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