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Notas sobre Estado, políticas públicas e saúde 

Amélia Cohn 

O debate sobre o Estado e as políticas públicas na atualidade vem sendo remetido, 
nuclearmente, à questão da sua crescente limitação fiscal diante dos inúmeros encargos que 
foi assumindo, em particular a partir da Segunda Guerra Mundial. Nos países centrais, o 
eixo da discussão vem sendo orientado pelo fenômeno da globalização, pela crise dos 
Welfare States - e conseqüentes tendências à sua restrição - , tendo como contrapartida a 
discussão acerca de critérios distributivistas e de justiça social no novo contexto envolvido 
pelas veias do neoliberalismo. Nos países periféricos, essa discussão vem seguindo os 
mesmos rumos, marcada, no entanto, pela aguda crise fiscal de seus Estados, pelo fenômeno 
da globalização traduzido na necessidade de ajustes estruturais à nova ordem econômica 
mundial, e pelas profundas desigualdades sociais que crivam essas sociedades. 

Uma dimensão mais imediata desse debate, portanto, diz respeito à pluralidade e 
abrangência das ações do Estado e padrões de bem-estar social. Mas uma outra dimensão, 
da qual aquela redunda, diz respeito à articulação por ele geridas na atual conjuntura 
histórica. 

Ambas as dimensões envolvem a articulação entre Estado e padrão de acumulação -
ou progresso econômico - e o padrão de relação Estado/sociedade na garantia de patamares 
mínimos ou satisfatórios de bem-estar social. Por trás delas residem a questão da relação 
Estado/mercado enquanto instituição regulatória da atividade econômica, bem como a 
questão compensatória das políticas públicas da ótica do bem-estar social. 

No que diz respeito à articulação entre Estado e acumulação, o decorrer das décadas 
de 50 e 60 assistiu a emergência da teoria do Estado desenvolvimentista, segundo a qual 
ao aparelho do Estado competia promover a mudança estrutural de suas sociedades. Sua 
principal responsabilidade residiria, em conseqüência, na promoção de um processo de 
industrialização acelerada, da garantia de infra-estrutura urbana e dos setores básicos da 
economia que desse suporte a esse processo, redundando numa modernização econômica 
e social. As experiências mais bem-sucedidas, neste caso, registram não só a efetividade 
de uma rápida industrialização local, como a capacidade dessas economias de ajustarem-se 
a mercados internacionais mutáveis. Constituem casos mais paradigmáticos, nesse sentido, 
os novos países industriais do leste asiático. Registre-se, de passagem, que por exemplo no 
Japão as instituições públicas atraem os melhores talentos das melhores universidades do país. 



Da perspectiva dos países periféricos, a concepção do Estado desenvolvimentista veio 
acompanhada do entendimento da mudança estrutural dessas sociedades como significando 
processos acelerados de industrialização, de modernização econômica e social, mas também 
da concepção de Estado empresário (o Estado como responsável, por exemplo, pela produção 
de bens intermediários para dar suporte ao processo acelerado de industrialização), associada 
no entanto às teorias da nova dependência. Longe de incompatíveis, desenvolvimento econô
mico (industrialização) e desenvolvimento social são entendidos, neste caso, como processos 
paralelos, na medida em que o primeiro levaria necessariamente ao segundo. Sobretudo nestes 
casos, não há dúvida sobre a centralidade do Estado no processo de mudança estrutural, como 
agente regulador do mercado e como agente investidor em setores básicos da economia, 
configurando-se como o agente modernizador, por excelência, dessas sociedades. 

No decorrer da década de 70, no entanto, assiste-se ao questionamento da teoria do 
Estado desenvolvimentista, emergindo a nova imagem do Estado como problema. 1 E se 
essa imagem vem associada ao fato de aquele Estado ter fracassado, em parte, na realização 
das tarefas definidas pela agenda anterior, Evans chama a atenção para o fato de que nesse 
período também se alterou a concepção de mudança estrutural até então prevalecente: 

O decréscimo no crescimento do comércio mundial nos anos 70, associado à impressionante 
elevação das taxas de juros reais de fins desse período, e o enxugamento dos empréstimos 
comercias do início dos anos 80, obrigou os países em desenvolvimento a se concentrarem de 
novo nos ajustes às restrições impostas pela conjuntura internacional; daí a mudança 
estrutural passar a ser definida basicamente em termos de ajuste estrutural. (Evans, 1993:108) 

No caso latino-americano, esse debate vem ainda 'condimentado' pela resistência aos 
regimes militares ditatoriais que avassalaram o continente: ao questionamento do Estado 
desenvolvimentista associa-se a resistência a um Estado ameaçador aos cidadãos. 

Nesse período, o que emerge para o debate agora é a inserção das economias 
periféricas (ou tardias para diferenciar do caso dos países do Leste Asiático) na nova ordem 
econômica internacional - o ajuste estrutural - e o questionamento do papel do Estado 
como um agente econômico ativo. Prevalecem, então, na década de 80, as teorias do 
Estado mínimo, cabendo ao mercado assumir a função reguladora básica da alocação de 
recursos e ao Estado fundamentalmente as ações orientadas para a renda. Não obstante, 
ajuste estrutural - ou ajuste econômico - implica liberalização da economia, privatização 
do patrimônio do Estado e de várias de suas responsabilidades, e necessidade - este o grande 
enigma - de tornar essas economias minimamente competitivas com o mercado internacional 
- seja para exportação, seja para captar investimento produtivo de capital internacional. 

Políticas de ajuste estrutural compreendem, todavia, políticas de estabilização eco
nômica, de ajuste fiscal e o enfrentamento das dívidas externa e pública. Em decorrência 
ao debate Estado/mercado, de cunho marcadamente ideológico, acrescenta-se um elemento 
indissociável do processo de ajuste estrutural: mesmo naqueles casos - como o chileno, 

1 Ver, a respeito, o instigante artigo de EVANS ( 1 9 9 3 ) . 



por exemplo - de experiências exitosas em políticas de ajuste e de estabilização econômica, 
volta-se à questão da centralidade do Estado. Como assinala Tavares: 

Não basta desregular, privatizar e tentar reduzir o tamanho do Estado, como ensina a 
doutrina neoliberal. Há que se tentar reestruturá-lo e mudar seu padrão de financiamento 
(fiscal, financeiro e patrimonial), além de vincular a forma de gestão e regulação pública. É 
verdade que se requer um Estado forte e ágil e não um big government, parausante, mas sua 
capacidade de intervenção e regulação eficientes não deveria desaparecer e sim, ao contrário, 

, fortalecer-se para poder encaminhar reformas institucionais necessárias, tanto,do mercado 
quanto do próprio Estado. Paradoxalmente, mesmo as reformas mais liberalizantes, como as 
chilenas e mexicanas, demandaram um Estado forte. (Tavares, 1993) 

Nesse assinalamento Tavares não está só. Especialistas de várias matizes e formação 
compartem dessa mesma tese. Evans, no texto citado, afirma que: "goste-se ou não o 
Estado permanece central ao processo de mudança estrutural mesmo quando a mudança 
é definida como ajuste estrutural" (p.109). E Lechner (1993:240) aponta que, se de um 
lado o novo papel do Estado o debilita, na medida em que deve assumir o custo financeiro 
da reconversão - dívida externa, saneamento das empresas públicas a serem privatizadas 
etc. - , de outro, que o modelo neoliberal supõe uma forte intervenção do Estado "para 
reprimirás reivindicações sociais e impor a liberalização dos mercados aos sindicatos e 
aos empresários" (política crediticia e monetária). O autor ressalta, ainda, que por essa 
razão a transformação das estruturas econômicas no geral é implementada sob ditaduras 
ou sob regimes presidencialistas com perfil autoritário. 

Ademais, é interessante fazer o registro de que vários autores assinalam uma aparente 
correlação entre o desempenho do Estado desenvolvimentista - orientado pela agenda da 
transformação industrial - , e seu desempenho quanto à nova agenda comandada pela exigência 
do ajuste estrutural. Alguns desses autores, dentre eles o próprio Evans, classificam a experiên
cia brasileira como um caso intermediário entre Estado predatório e Estado desenvolvimentista. 

No que diz respeito a esse ponto específico, Tavares chama a atenção para o fato de que, 
ao contrário do que ocorreu no Chile, Argentina e México, no caso brasileiro houve um 
desenvolvimento industrial com alto grau de transnacionalização, permitindo uma inserção 
internacional com diversificação de exportações por tipo de bens e de países. Assim sendo, 
mantém-se no País uma diversificação da estrutura industrial e de investimento estrangeiro que 
teve início na década de 50. e que se mantém na atualidade. Mas alerta a autora que "não há 
como imaginar que os simples ajustes e reformas de cunho liberal sejam capazes de dar 
vantagens comparativas dinâmicas à economia brasileira e melhorar sua inserção internacio
nal" (Tavares, 1993:22). Em conseqüência, caberia às políticas públicas na atualidade visar 
um aumento da competitividade global da economia que, diante do desenvolvimento da 
economia mundial, teriam de adaptar-se a um novo paradigma industrial e tecnológico. 

Note-se, em primeiro lugar, a referência à expressão "vantagens comparativas 
dinâmicas". A tese da autora, que neste caso também não está isolada, é de que ajuste 
estrutural e desenvolvimento continuado, ou crescimento econômico auto-sustentado, não 
são incompatíveis. Isso permite deslocar a discussão do ajuste do terreno essencialmente 
ideológico para remetê-la de volta à questão do Estado. Segundo a autora, "poderíamos 



afirmar que tanto a resistência à mudança como as dificuldades de coordenação para 
avançar têm suas raízes profundas no sucesso do modelo passado que permitiu a convi
vência e heterogeneidade estrutural dos grupos econômicos brasileiros, das mais distintas 
origens, sua grande dispersão setorial, pequena escala e baixo grau de conglomeração. Na 
ausência de alianças estratégicas entre si e com o sistema financeiro, os grupos econômicos 
privados têm recorrido sempre ao acesso privilegiado do Estado para defender seus 
interesses particulares sem buscar uma coordenação estratégica de longo prazo (Tavares, 
1993:22). Assinala ainda, que não há um processo privado de coordenação moderna, 
enquanto as representações de interesses nos setores industrial, agrícola e bancário são 
independentes entre si através das antigas Federações, que excluem a representação das 
empresas transacionais. Por outro lado, não só as relações de trabalho continuam sendo na 
sua maioria do tipo convencional, como no âmbito das relações sociais a exclusão é vista 
como um fato natural, possível de ser eliminado pelo crescimento a longo prazo. 2 

Em segundo lugar, assim como Tavares, vários autores chamam a atenção para o fato 
de que esse "novo paradigma industrial e tecnológico" se baseia crescentemente na 
"melhora apreciável dos recursos humanos, tanto em termos educacionais como de 
qualidade de vida"(Tavares, 1993:22). Neste caso específico, a introdução dessa dimensão 
- que associa como parte da política de ajuste a questão da qualificação e da qualidade de 
vida como garantia da competividade (seletiva) na nova ordem transnacional da economia 
- remete à questão das políticas públicas de corte econômico e social para a necessária 
formulação de um projeto para a sociedade. Isso porque, se é difícil imaginar que simples 
ajustes e reformas de cunho liberal sejam capazes de propiciar vantagens comparativas 
dinâmicas à economia brasileira, 

muito menos se pode pretender reduzir as disparidades de renda e resgatar a chamada dívida 
social sem uma maior cooperação entre governo, empresas e trabalhadores e mais do que 
isso, sem um projeto nacional de mais longo fôlego que inclua o combate à miséria com 
dimensão estratégica e não crie falsas oposições entre mercado interno e mercado 
externo, e entre crescimento e distribuição. Evidentemente falamos é da necessidade de 
um novo padrão de desenvolvimento que permita incluir os excluídos e tornar 
virtuoso o novo paradigma. (Tavares, 1993:22) 

Em que pese a discordância sobre a utilização da expressão dívida social, que traz 
consigo uma visão restritiva da construção de uma ordem democrática no País, 3 a associa
ção articulada de um projeto econômico a um projeto social remete à questão da relação 
entre desenvolvimento e democracia. Tem-se, aqui, duas dimensões de uma mesma 
questão: uma primeira, que diz respeito à necessidade urgente de se associar democracia 

2 No caso específico das relações de trabalho, a questão da relação entre ciência, tecnologia e trabalho vem 
sendo objeto de interessantes investigações, reabilitando-se a metodologia das "etnografías de empresa'' 
e buscando-se aprofundar a questão da sujeição da ciência e da técnica aos signos e significados culturais, 
resgatando-se, de outra perspectiva, a importância das experiências dos sujeitos como um elemento 
constitucional do âmbito do trabalho. Ver, a respeito, CASTRO (1992). 

3 Ver, a respeito, COHN (1987:55-58). 



política à democracia social, sob pena de as enormes desigualdades sociais que crivam a 
sociedade brasileira, como de resto as latino-americanas, ameaçaram os tenros regimes 
democráticos prevalecentes; a segunda, em decorrência, diz respeito à urgente necessidade 
de se superar falsa dicotomía entre intervenção estatal no setor econômico e no setor social, 
o que, no caso brasileiro, vem reduzindo as políticas sociais ao enfrentamento - ineficaz -
dos efeitos perversos inerentes ao próprio modelo de acumulação no País. 4 Introduz-se, por 
essa via, na relação entre desenvolvimento e democracia o enfrentamento da pobreza. 

Num diálogo com os conservadores liberais, Belluzzo trata da tensão - indissolúvel, 
segundo Habermas - que perpassa as relações entre capitalismo e democracia. Ressalta a 
importância de como para os liberais parece ser possível diminuir o conflito reduzindo o 
tamanho e as funções do Estado, "despolitizando a economia'', que seria regida pela lógica do 
mercado. Enfatiza também que, para os progressistas, a solução dessa tensão residiria na 
Reforma do Estado, isso podendo significar, por exemplo, a separação entre as funções 
econômicas e sociais do Estado: aquelas regidas pelo mercado e estas pelas normas de 
representação popular e pelos critérios de utilidade social. E valendo-se uma vez 
mais de Habermas, destaca-se que a tecnificação do mundo da vida resulta na introjeção, nos 
aparelhos de Estado, dos conflitos entre as esferas de integração social e da liberdade do 
mercado, expressos numa separação das burocracias: uma "social" e outra "econômica" 
(Belluzzo, 1991). Reitera, juntamente com os autores anteriormente citados, agora sob um novo 
ângulo, que naquelas sociedades que se industrializaram a partir de um esforço originário do 
Estado, as crises tendem a ser solucionadas por Estados que suprimem os procedimentos 
democráticos, ao contrário do que ocorre nas sociedades democráticas avançadas. 

Longe de vislumbrar um horizonte sombrio para a democracia dos países periféricos, 
trata-se de remeter a discussão de volta à centralidade do Estado, despida agora das 
antinomias que a vêm marcando. Num instigante - e do ponto de vista formal, pouco 
convencional - artigo, Guimarães chama a atenção para a dupla dimensão do Estado 
enquanto relação social de dominação: como aparelho institucional, dotado de maior 
autonomia em relação ao aparelho "polít ico", mais enfatizada do que a autonomia deste 
em relação à própria sociedade. E retornando ao papel do Estado como agente de modernização, 
o autor remete às características da própria sociedade latino-americana, que apesar de ser 
industrial e capitalista, segue tendo sua "fisionomia patrimonial", reforçando por vezes 
seus traços autoritários, que "se revelam em síndromes catatônicas, alternando, freqüen
temente, fases de estupor (autoritário) com outras de excitação (democrática), mas a rigidez 
muscular (burocrática) estará sempre presente (Guimarães, 1990:11). 

Depreende-se daí, portanto, que o enfrentamento da crise do Estado autoritário 
latino-americano supõe tanto a democratização social como a democratização do próprio 
Estado. O primeiro caso diz respeito ao fortalecimento das organizações sociais e sua 
capacitação para a tomada de decisões; o segundo diz respeito à permeabilidade do aparelho 
estatal ao controle público e às reformas políticas. E para que se supere a hipertrofia das 

4 Ver, a respeito, COHN ( 1 9 9 1 : 4 3 - 4 9 ) . 



funções estatais, o autoritarismo, o corporativismo e o burocratismo, assumindo-se que o 
Estado na América Latina "continua representando um ator privilegiado para ordernar as 
disputas de interesses e orientar o processo de desenvolvimento", registra o autor a 
necessidade de: fortalecer a capacidade política do Estado (aperfeiçoamento de sua capa
cidade de ordenar as relações entre as organizações da sociedade civil e as instituições 
políticas); fortalecer sua capacidade técnico-administrativa (descentralização aqui constitui 
um instrumento-chave); fortalecer sua capacidade de planejamento sem cair no tecnocra¬ 
tismo, enfatizando, portanto, a capacidade de negociação e persuasão sobre a do comando 
hierárquico; e redefinir as relações entre as Forças Armadas e a sociedade (tanto pela 
dimensão da moderna e complexa tecnologia requerida pela produção de armamentos 
quanto pela dimensão política envolvida, na medida em que " o projeto de sociedade 
gestado nas academias militares segue condicionado ao surgimento de projetos democrá
ticos alternativos" (Guimarães, 1990:23 e segs.). 

Regressando ao primeiro autor citado, Peter Evans, após analisar comparativamente 
experiências concretas do perfil de atuação estatal, concentra ele sua atenção sobre a 
"capacidade do Estado", "enquanto fator importante na decisão e nos resultados políti
cos" , sugerindo que a capacidade de transformação "demandada pelo ajuste" exige uma 
combinação de coerência interna e conexão externa que pode ser chamada de autonomia 
inserida" (Evans, 1993:150). Após as análises comparativas, Evans destaca algumas 
evidências das características dos Estados do Terceiro Mundo, quais sejam: que a burocra
cia estatal está em escassez de oferta, e não em excesso; em decorrência, que a capacidade 
do Estado em desempenhar funções administrativas e outras deve ser abordada como um 
bem escasso; que quase todos os Estados do Terceiro Mundo tentam fazer mais do que são 
capazes. A partir daí conclui o autor que, portanto, o que está na ordem do dia hoje nessas 
sociedades é a reconstrução, não o desmantelamento do Estado. 

Contrariando, portanto, boa parte da literatura sobre ajustes, segundo a qual se 
suspeita da capacidade do Estado, temendo-se que o aumento de sua capacidade poderia 
levar a uma ampliação do seu papel, o que é interpretado como algo negativo em si mesmo, 
Evans afirma que: "mesmo que o Estado aceite um repertório mais limitado, as demandas 
de ação estatal excederão o que pode ser fornecido pelas capacidades existentes", sendo 
necessário o fortalecimento da sua capacidade mesmo na existência de maior seletividade 
das políticas de ajuste (Evans, 1993:151). 

Defende o autor, de maneira enfática e fundamentada, que dotar o Estado de 
capacidade de transformação exige que se combine coerência interna de sua burocracia 
com conexão externa - é o que denomina de "autonomia inserida". Mas se capacidade 
significa organizações capazes de ação coletiva sustentável, contrastando com liberdade 
para aquelas que tomam decisões seguirem a lógica objetiva da situação econômica, a 
inserção faz-se necessária na justa medida em que "as políticas devem responder aos 
problemas detectados nos atores privados e dependem, no final, destes atores para a sua 
implementação. Uma rede concreta de laços externos permite ao Estado avaliar, monitorar 
e modelar respostas privadas a iniciativas políticas de modo prospectivo e após o fato. Ela 
amplia a inteligência do Estado e aumenta a expectativa de que as políticas serão imple
mentadas. Admitir a importância da inserção coloca de pernas para o ar argumentos em 



favor da insolução. As conexões com a sociedade civil se tomam parte da solução em vez 
de parte do problema" (Evans, 1993:152). 5 

Não obstante, a eficácia da "autonomia inserida" depende, como aponta o próprio 
autor, da estrutura social abrangente e do caráter interno do Estado, na medida em que este 
não se reduz a um componente passivo com relação à estrutura social. 

Assim, "autonomia inserida" revela-se como "um conceito relacional", enquanto 
estruturas e estratégias de Estado acabam por exigir contrapartes sociais complementares, 
implicando no difícil projeto de construir os partidos e movimentos operários, e acrescen
te-se organizações não-governamentais, que formem a base de u m a ' ' autonomia inserida'' 
mais ampla. 

Lechner, por outra vertente, assinala que o desafio atual dos países latino-americanos 
consiste em compatibilizar a integração na economia mundial com a integração social. 
Nesse sentido, nem o Estado nem o mercado, por si só, revelam-se capazes de compartilhar 
as exigências de desenvolvimento socioeconômico com as condições de consolidação de 
uma ordem democrática, tampouco existindo uma divisão de funções que atribua ao Estado 
a integração nacional, e ao mercado a inserção internacional (Lechner, 1993:243). 6 

E se o desenvolvimento, hoje, para os países latino-americanos significa essa dupla 
integração, o debate sobre Estado/mercado - e em conseqüência, o lugar do Estado hoje 
- não pode ficar restrito a um jogo de soma zero. Isso porque não só o desenvolvimento 
desigual é resultado do livre mercado, como o próprio mercado não pode ser isolado da 
sua inscrição numa ordem social achando-se condicionado pelas normas morais da própria 
sociedade. Assim sendo assume-se aqui a conclusão de Lechner, segundo a qual " o 
mercado por si só não gera nem sustenta uma ordem social e, pelo contrário pressupõe 
uma política de ordenação" (Lechner, 1993:245). 

Tal fato traz consigo algumas implicações: não mais circunscrever o debate sobre a 
construção da ordem democrática ao âmbito político (democracia), mas articulá-lo ao novo 
padrão de desenvolvimento econômico, tematizando a relação entre ambos; por outro lado, 
não reduzir o debate sobre a intervenção estatal como compensatória da tendência estrutural 
dessas sociedades à desintegração social; por fim, não limitar o tema - controverso - sobre 
a Reforma do Estado ao modelo de um "Estado subsidiário" (o termo é de Lechner). O 
que está em jogo aqui, portanto, é repensar o próprio conceito de Estado, um outro Estado, 
" u m Estado democrático que integre efetivamente todos os cidadãos" (Lechner, 
1993:247). E na ausência de uma resposta a esse desafio - na medida em que esta é uma 
inquietação recém-inaugurada entre os especialistas na área - o que o autor propõe, e vai 
ao encontro do até aqui apontado, é uma agenda de indagações que perpassa desde as 
funções do Estado após o ajuste estrutural da economia, até o enfrentamento do crescente 

5 Aqui, vale um registro. O autor não deixa de alertar para o perigo de a inserção transformar-se em 
clientelismo. Mas enfatiza que é exatamente a combinação de inserção e autonomia que é eficaz, e não 
cada uma de per si. 

6 Consultar, também, LECHNER ( 1 9 9 0 ) . 



divórcio entre processos decisorios e legitimidade política, mudanças nos padrões culturais 
sobre as transformações produtivas e as reformas da institucionalidade política num jogo 
que se evidencia hoje e onde estão presentes a privatização econômica e político-cultural 
e, simultaneamente, a busca de modalidades não estatais da esfera pública. 

Mas um Estado democrático "que integre efetivamente todos os cidadãos" pressu
põe, de um lado, o estabelecimento de uma nova relação Estado/sociedade (e no caso 
brasileiro a superação da crise do próprio Estado e da crise de governabilidade), e de outro, 
que se imprima ao Estado capacidade de gestão e de captação de necessidades e demandas 
sociais. 

Neste segundo aspecto, não dissociado do primeiro, ganham destaque a necessi
dade de fortalecer a capacidade política do Estado (aperfeiçoamento de sua capacidade 
para ordenar as relações entre a sociedade civil organizada e as instituições políticas), 
bem como de sua capacidade técnico-administrativa e de planejamento (Guimarães, 
1990:266-269). 

Em decorrência, esse Estado democrático exige como um de seus atributos uma 
maior permeabilidade às demandas sociais - políticas macroeconômicas, tecnológicas, 
científicas e sociais stricto sensu, dentre outras, bem como capacidade de detectar 
necessidades de médio e longo prazos que garantam o desenvolvimento sustentado e 
sobretudo maior justiça distributiva. 

Em ambos os casos o que está em questão é a construção social de um projeto 
para a sociedade que possibilite nortear critérios legítimos de hierarquização das 
necessidades e das demandas - respeitada sua temporalidade distinta - e a negociação 
política dos distintos interesses em jogo. À guisa de exemplo, um projeto para a 
sociedade que buscasse o desenvolvimento sustentado com crescimento da democracia 
e da justiça social implicaria, de imediato, o deslocamento da reflexão segmentada 
sobre as distintas áreas setoriais no âmbito das políticas públicas de corte social - saúde, 
habitação, educação etc. - e do cálculo custo-benefício em termos meramente contá
beis, para uma formulação mais geral em que pensar o planejamento social significa 
pensá-la no interior daquele projeto. Caso contrário, essas políticas sociais seguiriam 
condenadas a se traduzirem em ações aleatórias, de baixa eficiência quanto aos seus 
objetivos definidos, subordinados à disponibilidade eventual de recursos, e sob o 
império da dicotomia investimento produtivo/investimento improdutivo; público/pri
vado; Estado/mercado (Cohn, 1991:45 e segs.). 

Ademais, independentemente da equação setor público/mercado na execução 
desses bens de consumo coletivo, essas políticas públicas de corte social seguem sendo 
simultaneamente regulatórias e distributivas. O que está em pauta, aqui, é a questão da 
compatibilidade entre democracia e desenvolvimento nas "novas democracias" lati
no-americanas, e em especial no caso brasileiro, tendo em vista os constrangimentos 
até o momento presente nas iniciativas de reformas dessas políticas públicas, que as 
condenam ao fracasso. 

Não obstante, se as políticas de ajuste estrutural e de estabilização demandam 
a presença do Estado, e de um Estado forte, essa exigência é maior na área social, 



dada a incapacidade do mercado de integrar produtivamente os mais pobres num prazo 
eticamente aceitável (Laurell, 1992).7 

Dessa forma, se para os países do Terceiro Mundo a capacidade ampliada do Estado 
continua sendo uma exigência, inclusive do ajuste estrutural sustentável e de uma política 
econômica eficaz, tal como registra também Evans, o mesmo ocorre com maior ênfase na 
área social. O que se trata aqui é dessa presença de um Estado (forte) democrático assumir 
não só a coordenação da disputa de interesses presente nessas sociedades, como enfrentar 
o conflito entre as esferas de integração social e da liberdade do capital, tal como aponta 
Belluzzo. Nesse sentido, o enfrentamento das questões provocadas pela extrema desigual
dade social transformam-nos em problemas coletivos, exigindo portanto, para sua solução, 
práticas coletivas solidárias, e não como problemas individuais, solúveis pela garantia de 
maior acesso, via mercado, à educação, à saúde, à moradia etc. tal, como aponta Guimarães. 

Estudo recente, publicado pela Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) 
também vai ao encontro dessa tese (Altimir, 1994:29): demonstra, por meio de vários 
indicadores, que as políticas de ajuste na América Latina, para absorverem tanto as 
mudanças exógenas quanto aquelas relativas à disponibilidade e utilização de recursos e 
as mudanças estruturais ainda em curso, acabaram por redundar numa distribuição social 
mais desigual da renda e numa maior incidência da pobreza. Assim, destaca a necessidade 
da presença de políticas sociais "vigorosas" nesse processo. Isso porque 

... as perspectivas de aliviar a pobreza somente através do crescimento, sem melhorar a distribuição 
relativa da renda e sem vigorosas políticas sociais, parecem tão distantes que causam desalento 
e se tornam contraproducentes para a integração social e, em definitivo, para o crescimento 
sustentado... Diante das escassas perspectivas de que as rendas primárias se tornem menos 
desiguais, inclusive sob a tutela das políticas econômicas, a melhoria da eqüidade e particular
mente a redução da pobreza absoluta terão que depender muito mais das políticas sociais e de sua 
eficácia [apesar dos reduzidos recursos fiscais disponíveis]. (Altimir, 1994) 

Vários outros autores defendem teses semelhantes, como é o caso de Ignacy Sachs, 
quando afirma: 

Ao invés de tratar Welfare States como um luxo acessível apenas aos países ricos, os países 
em desenvolvimento poderiam inverter a seqüência histórica seguida pelos países industria
lizados. Aonde grassam a pobreza, a exclusão e o desemprego, o Welfare State é uma 
necessidade imediata. (Sachs, 1994:12) 

Se as políticas sociais assumem um lugar de destaque na atual conjuntura dos 
países de industrialização tardia, e se é pródiga a literatura sobre Welfare States 
latino-americanos - ou sobre os modelos de proteção social latino-americanos - , cabem 
aqui algumas observações. 

7 Ver, ainda, VERGARA (1994). 



Em primeiro lugar, o registro da necessidade de cautela na importação do debate 
internacional para a América Latina. De fato, a discussão neoliberal dos países centrais 
está nucleada pelo tamanho e papel do Estado na área social, num contexto de 
globalização e numa conjuntura de profundas reformulações dos Estados nacionais. 
Daí deriva, por exemplo, a centralidade atribuída à noção de utilidade no tema da 
avaliação dos padrões de bem-estar social; à concepção do grau de satisfação de 
determinadas necessidades básicas; à concepção de que uma parcela eqüitativa dos 
recursos sociais escassos deve ser assegurada à vida de cada pessoa, dentre outros (Vita, 
1993). Derivam, ainda, análises que apontam para algumas questões essenciais que, se 
não são suscetíveis de serem transplantadas automaticamente para as realidades do 
capitalismo tardio, têm a relevância de apontar para elementos fundamentais da relação 
entre políticas sociais e desigualdades sociais. 

Dentre esses elementos, destaca-se o fato de que o Welfare State incorpora critérios 
não pertencentes àqueles do mercado quando da alocação e produção de bens - no geral 
de consumo coletivo - , redundando num entrelaçamento entre suas estruturas e benefícios 
e as estruturas sociais que ele próprio remodelou. Outro elemento seria a presença de uma 
contradição de interesses de dupla ordem: de um lado, a desmercantilização dos direitos 
sociais dos trabalhadores, o que os fortalece politicamente na medida em que enfraquece 
a autoridade absoluta dos empregadores; e de outro, a resistência que as forças sociais 
apresentam às iniciativas que buscam restringir o próprio Welfare State, na medida em que 
este "tem uma legitimidade pública e uma posição estrutural nas democracias modernas 
que torna sua eliminação extremamente difícil (King, 1988:56).8 

Dessa perspectiva, três dimensões das políticas sociais devem ser recuperadas: sua 
articulação com a economia política, a intervenção em cada setor específico que compõe 
o conjunto da área social, e a dimensão política que contempla a questão da Reforma 
do Estado com ênfase na perspectiva do controle público, vale dizer, da democratiza
ção do Estado e da sua relação com a sociedade, isto é, com os cidadãos. 

Com isso, desfoca-se o debate do matiz ideológico Estado versus mercado, público versus 
privado, focalização versus universalização, incompetência estatal versus eficiência privada, 
dentre outros. Em decorrência, outra implicação consistiria em buscar a construção de um novo 
projeto para a sociedade que seja também capaz de suplantar a atual crise - social, política e do 
próprio Estado - nos países latino-americanos. O'Donnell, ao analisar os casos da Argentina, 
Brasil e Peru, registra que esses países estão atravessando uma crise social de seus Estados, e 
argumenta que um Estado incapaz de impor sua legalidade sustenta uma cidadania de baixa 
densidade, projetando o governo "uma curiosa imagem que mistura onipotência com a mais 
pura impotência". Assim, a crise política, também uma crise do próprio Estado, vem acompa
nhada de uma "exasperada atomização da sociedade... outro lado da moeda da crise do Estado, 
não só enquanto conjunto de burocracias, mas também - e até mesmo mais - enquanto fonte 
legal de previsibilidade social" (O'Donnell, 1993:140). E se esse fenômeno é acentuado pelo 
processo das últimas décadas de enorme "complexificação da sociedade brasileira", utilizando 

8 Ver, também, ESPING-ANDERSEN ( 1 9 9 1 ) . 



a terminologia de Wanderley Guilherme dos Santos, como resultado tem-se, hoje, a 
atomização da sociedade espelhando e acentuando a própria desagregação do Estado, sendo 
este o caso das políticas de corte social e de ciência e tecnologia, dentre outras. 

Em decorrência desse processo, à fragmentação do aparelho de Estado associa-se 
uma perda de sua autonomia com relação aos inúmeros segmentos em torno dos quais as 
classes capitalistas e subalternas se agregaram, representando severos obstáculos à supe
ração da crise atual. Daí impor-se a redefinição da relação Estado/sociedade e a necessidade 
urgente de se forjar um novo projeto para a sociedade que paute um novo modelo de 
intervenção pública na área social e que redefina a relação até hoje prevalecente do Estado 
com a pobreza, ou com os pobres, para uma relação do Estado com os cidadãos. 

Em resumo, se a presença do Estado segue sendo central nos processos de ajuste 
estrutural, e se estes demandam sua forte presença na área social, há que se buscar novas formas 
de articulação das políticas sociais - aí incluídas as de saúde - com a economia política, o que 
no caso específico significa buscar novas articulações entre políticas científicas e tecnológicas 
do setor, que contemplem não só demandas e necessidades sociais já acumuladas, mas também 
aquelas pautadas pelo novo projeto para a sociedade. 

E se esse novo projeto pressupõe, como afirma O'Donnell (1993), a descoberta de 
áreas importantes em seu impacto sobre a situação geral nas quais a ação competente 
possibilitaria um aumento dos horizontes de tempo e do escopo de solidariedades, 
fortalecendo as instituições políticas e sociais, ele também pressupõe a ousadia dos 
especialistas das distintas áreas para que não se encare "os novos problemas com os olhos 
do passado", o que significaria atribuir ao Estado a antiga capacidade de regulamentar e 
dirigir a sociedade nos velhos moldes do Estado desenvolvimentista (Sallum Jr., 1994). 
Pois dessa forma estar-se-ia condenando as políticas sociais a serem políticas compen
satórias das crescentes desigualdades sociais promovidas por um modelo de acumula
ção excludente, numa política de ajuste estrutural que em si é altamente seletiva, 
perseguindo-se portanto, uma vez mais, uma modernização que "chega à sociedade 
por meio de um grupo condutor, que, privilegiando-se, privilegia os setores dominan
t e s " , enquanto a 

recuperação da modernidade, para desvendar-lhe o leito por onde ela corre, não faz do alto 

pela revolução passiva, prussianamente ou pela burocracia. O caminho que leva a ela é o 

mesmo caminho no qual trafega a cidadania: essa via, que só os países modernos, e não 

modernizadores, percorreram, não tem atalhos. (Faoro, 1992:21 e segs.) 

E se a busca da modernidade não exclui, ao contrário, pressupõe a presença ativa do Estado, 
de um Estado democrático que incorpore os cidadãos, ela pressupõe também uma política científica 
e tecnológica na área da saúde que se assente simultaneamente no pilar da regulação e no pilar da 
emancipação, pilares fundamentais do projeto sociocultural da modernidade.9 

9 Segundo SANTOS (1991), O pilar da regulação é constituído pelo princípio do Estado, do mercado e da 
comunidade; o pilar da emancipação é constituído por três lógicas de racionalidade: a estético-expressiva, 
a moral prática da ética e do direito, e a cognitivo instrumental da ciência e da técnica. 
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