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Capítulo II 
Modalidades de transição e padrões de incorporação de demandas sociais 

 
Sônia Fleury 



C A P I T U L O I 

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

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

Nosso objetivo neste capítulo é analisar diferentes vias de transição para o capi

talismo, que tiveram lugar na história mundial, configurando distintas modalidades de 

relacionamento entre Estado e Sociedade. A importância deste estudo, para nós, reside 

na possibilidade de identificação de padrões de incorporação estatal de demandas so

ciais relacionados às vias de transição adotadas em cada caso, em função da emergência 

do processo de industrialização cm contextos que se distinguem por seus legados 

históricos, incluídos aí as relações político-econômicas, a ideologia e a cultura. Em 

outras palavras, na medida em que as transições para o capitalismo geraram diferentes 

modelos de relação Estado/sociedade, estes Estados trataram de forma distinta as de

mandas sociais originadas nas sociedades, o que configurou padrões diferenciados de 

políticas sociais. 

Mesmo que o resultado final, a longo prazo, tenha sido muito similar, se com

parados o conjunto de bens e serviços colocados ao alcance da população, queremos res

saltar em que medida um percurso histórico distinto vai imprimir uma certa marca à 

política social, de forma a podermos falar de padrões sociais alternativos, para além das 

semelhanças apontadas quanto à pauta de serviços oferecidos pelos Estados. 

Neste sentido criticamos os estudos que tomam por base exclusivamente a com

paração de indicadores sociais em diferentes países, desconhecendo os processos históri

cos nos quais se originaram, e as relações sociais que assim se conformaram. Em outras 

palavras, a existência de políticas sociais idênticas quanto à oferta de serviços não cor

responde a uma mesma identidade no plano das relações político-ideológicas de ci

dadania. 

Compreendemos as políticas sociais como uma relação social que se estabelece 

entre o Estado e as classes sociais, em relação à reprodução das classes dominadas, que 

se traduz em uma relação de cidadania, isto é um conjunto de direitos positivos que 

vincula o cidadão a seu Estado. 

O surgimento dos Estados nacionais, com a transição para o capitalismo, teve 

como correspondente o reconhecimento do status de cidadão ao povo (Donnangelo, 

1976:49) sendo que a cidadania implicou no estabelecimento de uma pauta de direitos e 

deveres entre o cidadão e seu Estado, no reconhecimento da igualdade humana básica e 



até mesmo na busca de uma participação integral do indivíduo na comunidade (Marshall, 

1967:64). 

Assim, ao tratarmos da cidadania estamos nos referindo tanto à relação entre o 

Estado e os membros da sociedade, quanto também ao que nas palavras de Katznelson 

(1981:526) diz respeito às regras de transação bem como aos objetivos valorizados que 

caracterizam esta relação. 

Entretanto, desde que a cidadania é vista por nós como resultante de um processo 

histórico concreto, podemos afirmar com Peirano (1982:3) que os Estados e nações estão 

sempre em processo de constituição, o mesmo podendo ser dito da cidadania:" como 

cada Estado usa critérios diferentes de seleção e de exclusão no status de cidadão, as 

variações também podem ser vistas contextual e historicamente." 

A o considerar a cidadania como uma relação social que resulta de uma dada cor

relação de forças, em seu desenvolvimento histórico concreto, não pretendemos, no en

tanto, reduzi-la a mero resultado da luta de classes, como se as classes e as relações en

tre elas e o Estado fossem geneticamente anteriores a sua identificação como cidadãos. 

A o contrário, concordamos com a argumentação de Landi (1981:174) de que "toda 

política pressupõe determinados princípios dc individuação através dos quais se aceitam 

e se estimulam certas identidades sociais e políticas, se alternam e ressignificam outras, 

se estigmatizam as não-desejáveis". 

Desta maneira, compreendemos que ao mesmo tempo que produto da luta de 

classes, a cidadania enquanto parte da ordem simbólica, atua dialeticamente, confor

mando identidades sociais e políticas das classes dominadas, no processo intersubjetivo 

de interpelação, no qual uma classe assimila um conjunto de atributos através dos quais 

se individualiza, se reconhece e é reconhecida pelos demais componentes da sociedade. 

Em resumo, a construção da cidadania resulta da dinâmica das relações de poder, sendo 

ao mesmo tempo parte do processo de constituição e consolidação da hierarquia de 

poder na sociedade. 

Ainda segundo Landi (1981:186) "as interpelações formam as diferentes identi

dades através das quais os agentes sociais se inscrevem - consensual ou conflitivamente 

- na ordem das formações sociais. A noção de ordem se desdobra em dois sentidos: 

como distribuição de funções na divisão social e técnica do trabalho e como indicação 

de hierarquias, como ética, como seleção de poder. Em suma, os sistemas interpelativos 

constituem as formas em que os indivíduos são nomeados, designados na órbita laboral, 

na sociedade civil, no sistema institucional estatal, em sua condição nacional, etc". 

Compreendendo assim a cidadania como um processo no qual se estabelece uma 

certa relação social entre Estado e classes dominadas e que ademais toma parte na consti

tuição da identidade social e política destas classes vis-à-vis os demais componentes da 

sociedade, buscaremos analisar os padrões históricos que originaram distintos signifi

cados para as políticas sociais ali implementadas, como materialização destas trajetórias. 

Por outro lado, não se trata de abordar a cidadania como um processo em con

strução enquanto se enfoca o Estado como uma entidade acabada e dotada da capacidade 

de constituir os cidadãos a partir de sua própria lógica ou vontade racionalizadora. A o 

contrário, como veremos, trata-se de um processo duplo, no qual a constituição do ci

dadão é um dos lados da moeda e a construção do Estado nacional é o outro. Ou seja, a 



relação de cidadania, enquanto configuração juridico-política que requer um aparato ad

ministrativo, um corpo de funcionários especializados e o domínio de um saber, é por

tanto um dos aspectos essenciais do processo de state-building. 

Como bem expressou Esping-Andersen (1985:245) o Welfare State não é mera

mente um produto do poder de mobilização política mas é, mais propriamente, poder insti

tucionalizado. 

E M E R G Ê N C I A D A Q U E S T Ã O S O C I A L 

O surgimento da necessidade de algum tipo de proteção social, legal ou assisten¬ 

cial, para regular as condições de trabalho e minorar os sofrimentos decorrentes da si

tuação de miséria, isto é, a emergência da pobreza como problema social, está associada 

ao fenômeno da industrialização e ao conseqüente rompimento das relações tradicionais 

do feudalismo. Portanto, trata-se de um fenômeno historicamente situado e datado, 

c o m o afirma Gomes (1979 :31 ) " . . . a chamada "Questão Social", nos termos do re

conhecimento de um conjunto de novos problemas vinculados às modernas con

dições de trabalho urbano e dos direitos sociais que daí adviriam originou-se na 

Europa do século XIX, a partir das grandes transformações sociais, políticas e 

econômicas trazidas pela revolução industrial. Portanto, o "problema da pobreza" nem 

sempre fora considerado um "problema", ou um fenômeno disfuncional para a vida das 

sociedades, devendo, por esta razão, ser enfrentado e resolvido para sua segurança e 

progresso material". 

A o contrário, a existência de um certo número de pobres era vista como dese

jável já que esta era a condição para que se tornassem laboriosos, e conseqüentemente, 

uma das bases do enriquecimento das nações. Estas idéias a respeito da pobreza tiveram 

uma grande importância na conformação das ideologias empresariais (Bendix, 1966.66), 

constituindo-se na chamada "doutrina da utilidade da pobreza". 

Neste sentido, as preocupações acerca da população, originadas no mercan

tilismo e expressas nas estatísticas populacionais da época, não implicavam em minorar 

as adversidades dos pobres, mas sim em contabilizar o número de pessoas aptas, que 

com seu trabalho ou no exército, aumentariam a produção e a riqueza nacionais. 

Ademais de incentivo ao trabalho, a pobreza era vista como oportuna politi

camente, desde que tornava o indivíduo disciplinado e dependente dos "homens de 

qualidade". Já que o homem comum era visto como preguiçoso, cheio de vícios, desre

grado e sem ambições, a pobreza aparecia como condição pedagógica de discipliná-lo 

ao trabalho e condição política de aceitação da autoridade da elite. 

Esta relação entre os homens de qualidade e os homens comuns constitui a base 

das relações de autoridade tradicionais que são próprias ao feudalismo, e que fundamen

tam-se no binômio que troca proteção por dependência (Bendix, 1964:47). A este respeito é 

ilustrativo o texto que reproduzimos de John Stuart Mill, em seus Princípios de 

Economia Política, citado por Bendix (1964:47): "... a sorte dos pobres, em tudo o que 

lhes afeta de forma coletiva, deve estar regulada para eles, não por eles. Não se deve 



exigir-lhes que pensem por si mesmos nem alentar-lhes a fazê-lo, nem permitir-se que 

suas reflexões ou prognósticos exerçam influência na determinação do seu destino. É 

dever das classes superiores pensar por eles e fazer-se responsável de sua sorte, como o 

comandante e os oficiais de um exército se fazem responsáveis pelos soldados que o in

tegram. Para cumprir esta função, as classes superiores devem preparar-se consciente

mente, e todo seu proceder deve inculcar nos pobres a confiança nelas, para que, ao 

prestar acatamento passivo e ativo às regras, que lhe são prescritas, se entreguem em to

dos os demais aspectos a uma confiada despreocupação, e descansem ao amparo de seus 

protetores. Só em parte esta relação entre ricos e pobres há de basear-se na autoridade; 

deve ser uma relação amável, moral e sentimental; tutela afetuosa de um lado, agrade

cida e respeitosa deferência de outro". 

Os pobres são considerados como crianças, aos quais os ricos deverão fornecer 

uma moral e uma ética, ademais das condições de proteção social necessárias à 

manutenção da ordem laborai. Estas relações tradicionais de autoridade estavam fun

dadas na crença da desigualdade natural entre os homens e na reciprocidade de expecta

tivas radicadas nas diferentes funções que cada um deveria cumprir na sociedade. 

A proteção social embutia-se nesta matriz relacional, sendo que os homens de 

espírito deveriam tomar a seu encargo a proteção aos pobres, que incluía desde a pro

teção social até a proteção dos pobres de si mesmos. Assim, o Estado não era chamado a 

intervir nas condições de pobreza, seja porque esta não fora elevada à categoria de 

problema social, seja porque a proteção necessária à preservação da ordem social e 

econômica estava adscrita às relações paternalistas de dependência pessoal, situando-se 

portanto na própria sociedade civil. 

Com o advento dos Estados nacionais e o governo dos déspotas esclarecidos, o 

paternalismo deixa de ser uma justificação das relações domésticas para converter-se em 

uma ideologia do governo nacional (Bendix, 1964:53). 

Estavam lançados os germes da revolução burguesa liberal, com a separação en

tre o público e os interesses privados e com a difusão das idéias igualitárias que ganharam 

corpo com a Revolução Francesa. 

A igualdade formal defendida pela burguesia, como condição da constituição do 

mercado, foi a chave para o rompimento da matriz de relações tradicionais de autoridade 

cujo binômio de troca de dependência por proteção fundava-se na suposta desigualdade 

natural entre os homens. A luta empreendida pela burguesia contra a servidão teve como 

corolário a destruição das relações paternalistas de proteção, desde que entre cidadãos 

iguais não se espera que um venha a prestar assistência ao outro, já que isto reverteria à 

situação repudiada de servidão. 

A transformação das relações econômicas teve como conseqüência o rompi

mento do modelo de relações sociais e políticas tradicionais, no qual a proteção social 

situava-se na esfera civil, mas não as substituiu imediatamente por um conjunto de 

medidas estatais correspondentes. A o contrário, este período de transição caracterizou-

se pelo abandono dos pobres à sua própria sorte. São típicos desta época os romances e 

relatórios descrevendo a horda de miseráveis que perambulava pelas estradas e invadia 

as grandes cidades, transformando Paris e Londres em centros de banditismo e crimi

nalidade (Guimarães, 1981). 



A impossibilidade de absorver todos os trabalhadores, expulsos no processo de 

cercamento das propriedades rurais em um mercado de trabalho urbano, bem como a 

não substituição imediata das relações tradicionais de autoridade por um padrão mo¬ 

derno, no qual a coerção ao trabalho e a disciplina laboral são produzidos na esfera 

econômica, foram os fatores responsáveis pela agudização e visibilidade da 

problemática da pobreza. 

Novas interpretações teóricas para as causas da pobreza foram então formuladas, 

sendo que Bendix (1964:64) destaca os argumentos que apareceram no pensamento so

cial inglês dos fins do século XVIII, quando as antigas regras de assistência aos indigen

tes passaram a ser questionadas. 

O primeiro enfoque destacado vê a causa da pobreza nos mesmos esforços que 

buscam aliviar o padecimento dos pobres, já que as medidas de caridade eliminam os in

centivos ao trabalho. 

O segundo enfoque combina os efeitos perniciosos da caridade com a teoria do 

mercado de trabalho: trata o trabalho como uma mercadoria cuja retribuição dependerá 

da relação entre oferta e demanda e não das necessidades do trabalhador, além de consi¬ 

derar que a fome é o único incentivo ao trabalho. Assim, os interesses do capital e do tra

balho se identificam. 

O terceiro enfoque é representado pelo pensamento de Malthus, que vincula a 

teoria do mercado de trabalho com a teoria da população. Afirma a existência de uma lei 

natural pela qual os pobres aumentam em quantidades muito maiores do que as reservas 

alimentícias disponíveis, o que levaria a crises periódicas inevitáveis. Ora, além dos 

efeitos morais deletérios da caridade, desestimulando ao trabalho, qualquer medida de 

proteção social, privada ou estatal, tenderia a agudizar a crise iminente. 

A prevista progressão geométrica da população ocorreria em um período de 25 

anos e se aplicava apenas àquelas populações cujo crescimento não fora sujeito a obstáculos 

ou restrições (checks). Estes obstáculos aparecem descritos nos ensaios de Malthus 

(1982:15) como sendo de dois tipos: os positivos que são os que fazem crescer a mor

talidade (como a fome, a miséria, as doenças, etc.) e os preventivos, que são os que con

tribuem para reduzir a natalidade (contracepção, controle moral, celibato virtuoso, e tc ) . 

Todos os três enfoques apontados tratam de repudiar as medidas paternalistas de 

proteção social e tiveram profunda influência em países onde a burguesia conduziu 

hegemônicamente o processo de industrialização. Outras variantes podem ser encon

tradas como o neodarwinismo que grassou nos Estados Unidos da América e que, baseado 

nas idéias de Spencer adotadas por seu discípulo Summer, sustentava a postura não in

tervencionista na problemática social, já que o mercado trataria de eliminar seu próprio 

excedente em termos quantitativos, além de ser este um mecanismo automático de me¬ 

lhorar a qualidade da espécie, desde que os melhores elementos seriam os que sobre

viveriam no mercado sem necessidade de proteção (Rimlinger, 1971:48). 

Entendemos a emergência da pobreza como questão social como parte do processo 

mais geral de desenvolvimento capitalista, no qual as relações sociais e econômicas 

foram duramente afetadas pelos processos de industrialização e urbanização, rompendo 

com as relações tradicionais de autoridade e de solidariedade existentes no interior das 

famílias e das pequenas comunidade, dando lugar a processos de constituição de novas 



classes e atores coletivos em uma nova ordem social e política Nosso objetivo neste es

tudo é buscar explicar o surgimento de novas demandas sociais bem como os determi

nantes responsáveis pela constituição de diferentes padrões de incorporação de tais de

mandas emergentes, através das políticas estatais. Para tal, necessário se faz compreen

der as diferentes vias de transição ao capitalismo. 

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

Diversos autores preocuparam-se com o problema das modalidades de transição 

para o capitalismo, buscando identificar os fatores determinantes em cada um dos casos, 

seja ao nível estrutural seja ao nível superestrutural, além de procurar demonstrar em 

que medida estas diferenças de origem marcaram o curso subseqüente do desen

volvimento capitalista em cada caso. 

Embora a terminologia empregada varie muito entre os autores, certo é que há 

uma convergência na identificação de dois processos distintos de se chegar ao Modo 

Capitalista de Produção, assim como das conseqüências inerentes a cada um deles. 

Lenin (1980:7) falava da via prussiana e da via americana sendo que o fator distintivo 

seria o papel desempenhado pelo latifúndio na transição. No primeiro caso, a solução 

junker se daria com a progressiva transformação do latifúndio feudal em agricultura 

capitalista, passando das relações de servidão ao trabalho assalariado. No caso da via 

americana o processo de transição teria como agente principal os camponeses, que, ou 

destruiriam o latifúndio feudal onde ele existisse, ou simplesmente iniciariam a pro

dução capitalista em pequenas propriedades (na inexistência do latifúndio), transfor

mando-se progressivamente em "farmers", isto é, constituindo uma burguesia rural de 

um lado e o proletariado agrícola do outro. 

Para Lenin as conseqüências destas duas vias seriam observadas por exemplo, em 

termos econômicos, com maior desenvolvimento das forças produtivas ocorrendo 

através da via americana. 

Gramsci (1968) retoma esta discussão sobre as conseqüências político-ideológi¬ 

cas dos processos revolucionários que ele nomeia de Revolução Jacobina - que implica 

na mobilização das massas - e a Revolução Passiva ou Revolução-Restauração, para 

destacar a ausência das massas no processo de transformação. No segundo caso, que se 

identifica com a via prussiana de Lenin, ocorreria uma situação de equilíbrio catas

trófico entre as forças tradicionais (o latifúndio feudal) e as forças progressistas (a bur

guesia) o que implicaria em uma solução do tipo "Cesarismo" (um terceiro elemento que 

articula a aliança entre as duas forças em equilíbrio) para dar continuidade ao processo de 

transformação. A ausência de uma classe progressista hegemônica que impulsionasse e 

conduzisse o processo de transformação teria como conseqüências o atraso no desen

volvimento das forças produtivas e a reprodução de elementos tradicionais, atrasados, 

nas relações de produção. 

A burguesia chegaria a implantar o seu domínio a nível econômico e político, no 

caso das revoluções passivas, através de um processo político e social que Gramsci 



chamou de "transformismo" e que teria sérias conseqüências nas relações subseqüentes 

entre Estado e sociedade. 

Tanto aqui como no pensamento de Lenin repete-se a associação desta via de 

transformação com o atraso no desenvolvimento das forças produtivas e relações de pro

dução. Sc bem é certo que são preservadas relações tradicionais de dominação, ademais 

da manutenção da estrutura agrária caracterizada pelo predomínio da grande pro

priedade, não nos parece que estas características determinem necessáriamente um atraso 

no desenvolvimento das forças produtivas (o desenvolvimento industrial alemão superou 

em muito pouco tempo este atraso frente as nações já industrializadas). 

Coutinho (1980:57) indica as principais características do transformismo tratadas 

na análise gramsciana: "mediante processos de cooptação dos dirigentes políticos e/ou 

intelectuais das camadas subalternas que se tenta conservar à margem das grandes de

cisões, ou das camadas aliadas, que se tenta manter cm posição de inferioridade no seio 

do bloco no poder, a classe dominante esvazia as condições da luta política "decapita" 

os seus inimigos reais ou eventuais, e, desse modo, enfraquece a sociedade civil e a 

mantém umbilicalmente ligada ao Estado. A combinação do transformismo com a 

violência aberta é o modo específico pelo qual se dá a articulação de hegemonia e domi

nação, com evidente predomínio do segundo termo, no quadro de um regime resultante 

do processo de "revolução passiva" ou "revolução restauração" (ou ainda revolução pelo 

alto")." 

Assim, a importância da luta ideológica que a classe dominante emergente veio a 

desenvolver em busca de sua legitimação vai depender não só da sua capacidade 

própria, mas da relação que ela estabelece com os demais atores sociais envolvidos no 

exercício do poder. Bendix (1966:21/22) formula sobre o tema uma proposição geral: 

"ali onde a industrialização é obra de uma nascente classe empresária, é provável que 

esta classe busque o reconhecimento social dos grupos governantes ao mesmo tempo 

que suas idéias e atividades econômicas desafiem muitos aspectos das tradições destes 

grupos. ...Quando a industrialização tem lugar em um país com um regime centralizado 

e autocrático, a classe empresária buscará o reconhecimento de suas atividades 

econômicas por parte do governo especialmente sob a forma de privilégios que facili

tarão tais atividades". 

Finalmente, um outro autor que deu uma contribuição importante ao estudo da 

transição capitalista foi Barrington Moore (1966:430), cujas análises históricas compara

tivas levaram-no a identificar cinco condições necessárias para a implantação da 

modernização do tipo liberal-burguês. São elas: 

1. Equilíbrio de poder entre autoridade central e os grandes proprietários rurais. Ou 

seja, a construção do modelo de democracia liberal implicaria a emergência de um 

sistema de pesos e contra-pesos entre as forças políticas principais. 

2. Uma transição bem-sucedida para a agricultura comercial, seja por parte das classes 

dos grandes proprietários rurais, seja por parte do campesinato, o que para Reis (1982) 

representa a superação das formas extra-econômicas de coerção nas relações de tra

balho. 



3. Enfraquecimento oportuno da classe proprietária rural, isto é, uma mudança na 

coalização de poder no sentido de fortalecer os interesses urbano-industriais. 

4. Derivada da condição anterior seria a inviabilizaçâo de uma coalizão reacionária en

tre elites agrárias e industriais. Onde esta coalizão ocorreu, casos denominados por ele 

de modernização conservadora os interesses das classes subalternas foram excluídas 

através de uma presença ativa e repressiva do Estado. 

5. Alguma forma de ruptura revolucionária com o passado teria que ocorrer para 

cimentar a vitória da democracia liberal. Nesta condição o autor chama atenção para os 

aspectos simbólicos desta transformação, que vão imprimir sua marca na ideologia, cul

tura e instituições posteriores, de sorte que se pode dizer com Reis (1982:336) que sem 

isto o capitalismo teria triunfado mas não o capitalismo liberal. 

Para este autor ainda é possível identificar uma terceira via de transição, repre

sentada pelas revoluções camponesas que deram origem ao comunismo, como con

seqüência tanto da ausência de uma revolução comercial na agricultura levada adiante 

pelos senhores feudais proprietários de terra, quanto pela sobrevivência das instituições 

camponesas submetidas às pressões da era moderna (Barrington Moore, 1966:477). 

Não parece muito proveitosa a discussão acerca de qual das classes é definidora 

das diferentes vias de transição, já que estamos supondo que este é um processo re

lacional, no qual as relações e a estrutura do poder vão ser definidas a partir dos enfren¬ 

tamentos e alianças que se establecem entre as classes, e não em razão de sua "essen¬ 

cialidade", o que nos remeteria a uma viés economicista. 

Estruturalmente, a transição ao capitalismo coloca a questão do enquadramento 

das relações e estruturas de poder, levando em conta a matriz anterior na qual sobres

saíam as relações entre elites rurais e camponeses, e a nova matriz que configurará as re

lações entre burguesia industrial e proletariado urbano. Evidentemente, todas as combi

nações relacionais possíveis, no interior dc cada uma dessas matrizes, bem como entre as 

duas, colocam-se como possibilidades. As diferenciações poderão ser explicadas a partir 

da consideração destas combinatórias político-econômicas e culturais. 

Resumindo, nas indicações dadas pelos autores mencionados podemos dizer que 

são identificadas duas vias de transição para o capitalismo, com suas respectivas carac

terísticas a via liberal-burguesa e a modernização conservadora. 

A V I A L I Β E R A L - Β U R G U E S A 

Nesta, a burguesia, sendo a classe economicamente dominante, tem que se en
frentar com o latifúndio feudal para romper as amarras representadas pelas relações 

tradicionais de autoridade e a ideologia própria do feudalismo. A burguesia economi

camente dominante torna-se também politicamente hegemônica sendo vitoriosa neste 

embate, no qual tem que se desenvolver um corpo doutrinário, a ideologia liberal, com o 

qual fundamenta sua ação de classe revolucionária. Este processo é dito revolucionário 

na medida em que se instaura em oposição à ordem anteriormente vigente, rompendo 

com as relações econômicas, políticas e sociais tradicionais, quase sempre em aliança 



com os setores populares nesta primeira etapa de rompimento com o padrão de organi

zação social anteriormente prevalente. 

A hegemonia conquistada pela burguesia exprime-se na construção do Estado 

moderno capitalista, que prove as condições gerais de funcionamento do mercado, e que 

caracteriza-se basicamente pela postura não intervencionista no nível das relações entre 

as classes. Esta postura, contrária às relações tradicionais de proteção e a qualquer 

forma de protecionismo e intervenção, impede que o Estado assuma uma política social 

agressiva face à problemática da pobreza. 

A ideologia igualitária postulada pela classe hegemônica, a burguesia, é a base 

da construção das instituições que vão consolidar o modelo de democracia liberal 

europeu e norte-americano. As diferenças entre os distintos casos serão analisadas poste

riormente, considerando-se a composição da classe trabalhadora, os valores culturais 

prevalentes, a estrutura institucional, etc. 

A M O D E R N I Z A Ç Ã O C O N S E R V A D O R A 

Trata-se da modernização ocorrida em sociedades onde o processo de industriali

zação se deu com algum atraso em relação aos demais países industrializados: capitalismo 

retardatárío, o que agravava ainda mais a debilidade política e econômica da burguesia, 

face ao vulto da mobilização de capital requerido para introduzir-se em um processo que 

já andava a caminho desde o início da Revolução Industrial inglesa. Dada a ausência de 

uma burguesia hegemônica, a modernização se faz sem alijar as classes tradicionais do 

bloco no poder. A o contrário, há uma modernização da elite agrária que estabelece uma 

coalizão com a burguesia industrial débil, através da mediação do Estado, denominada 

revolução pelo alto, via Estado, embora não se trate propriamente de uma revolução, mas 

de um processo de modernização que restaura e conserva aspectos essenciais das re

lações de autoridade tradicionais. 

Já que a burguesia não se opõe às classes tradicionais, a presença da ideologia 

liberal é muito fraca e, ao contrário, a presença estatal é enorme. A debilidade e 

equilíbrio catastrófico das elites rurais e urbanas é compensada por um desenvolvimento 

desmesurado do aparato estatal, seja na sua burocracia civil, seja no seu aparelho, já que 

o Estado é o promotor desta coalizão reacionária e aparece como autonomizado das 

classes. 

A forte presença estatal, implicando dependência da sociedade ao Estado, li¬ 

gando-a umbilicalmente a ele, é decorrente tanto das necessidades econômicas com vis

tas à mobilização dos recursos necessários à industrialização, quanto das necessidades 

políticas de reprimir as classes subalternas como condição de manutenção do bloco 

reacionário no poder. 

Com relação ao problema da pobreza, não existe por um lado a presença da 

ideologia liberal como impedimento para intervenção estatal; ao contrário, as relações 

de dependência tradicionais são preservadas, mas, por outro lado, não existe lugar para 

os interesses das classes subalternas no interior da coalizão de poder dominante. 

Vejamos agora as conseqüências destas duas vias de transição no desen

volvimento histórico das políticas sociais e na conformação de diferentes relações de ci¬ 



dadania cm dois casos europeus que são tomados como padrões: o caso da democracia 

liberal inglesa e o caso da modernização conservadora alemã. Posteriormente, tratare

mos de abordar a solução de mercado que persistiu no caso americano, vista até recente

mente ora como excepcional idade ou. diante da crise do Welfare State, como paradig

mática. O objetivo principal deste estudo de casos é o de percorrer os cursos históricos 

dc constituição de certos padrões de proteção social, para posteriormente tratar de con

frontá-los com os modelos criados pela teoria social e com as explicações acerca das 

variáveis que determinaram cada uma destas configurações. Neste sentido, justificamos a 

escolha dos três casos históricos - Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos - na medida 

em que são freqüentemente utilizados como paradigmáticos tanto pela teoria social 

quanto na interpelação ideológica. 

Por outro lado, procuramos da mesma forma justificar a ausência da experiência 

dos países escandinavos, com seus sistemas corporativos de organização social, já que 

enquanto modelo dc proteção social poderiam ser inscritos no interior do mesmo modelo 

universal e institucionalista. embora a organização social que lhes de sustentação seja 

fundamentalmente distinta do caso da Inglaterra, que trataremos com mais detalhes. 

Além do mais. caberia apontar outra diferenciação fundamental que diz respeito ao falo 

de que nos países escandinavos não se pode dissociar a política social da política 

econômica, constituindo-se mais bem em uma intervenção estatal reguladora da 

dinâmica global de uma sociedade com alto nível de organização, a partir dos interesses 

corporativos. 

No entender de Quadagno (1988), a possibilidade de levar adiante uma política 

Keynesiana tão radical, decorreu, entre outras razões, da ausência dc programas anteri

ores de proteção social nos países escandinavos - considerados retardatários, no con

texto europeu - o que permitiu aos decisores mais altos graus de liberdade de ação, no 

momento em que se colocaram os problemas dc forma dramática, durante a crise dos 

anos trinta. 

D O C A P I T A L I S M O L I B E R A L A O R E F O R M I S M O S O C I A L : 

O E X E M P L O D A I N G L A T E R R A 

Nos diferentes países em que a transição se fez sob a hegemonia da burguesia o 

Estado capitalista constituiu-se à luz do credo liberal, no qual postulava-se a primazia 

do livre jogo das forças do mercado como mecanismo necessário e suficiente para or

ganização e reprodução da ordem econômica e social. O poder político, conseqüente

mente deveria restringir sua ação à garantia do funcionamento do mercado. 

Tal postura não-intervencionista abarcava tanto as questões de ordem econômica 

como as sociais, já que pressupunha a auto-regulação do mercado, seja em relação às 

mercadorias, seja em relação ao trabalho, este regulado no seu mercado próprio. 

Embora uma análise mais acurada dos processos históricos, nos países caracteri

zados como dc regime liberal, dê conta de importantes diferenças decorrentes das con

dições de origem da transição e do seu desenvolvimento posterior certo é que se pode 



identificar uma origem comum a todos eles, que é a negação da proteção social frente 

às demandas colocadas no início do processo de industrialização. Posteriormente, al

guns países mudaram esta posição com a criação de poderosos sistemas de bem-estar 

social, enquanto outros mantiveram o modelo liberal de mercado combinado com algum 

tipo de assistencialismo. 

Analisando-se o caso da Inglaterra poder-se-ia afirmar que em um certo estágio 

o legado liberal atuou como barreira à emergência dos modernos direitos de seguro so

cial; no estágio seguinte ele possibilitou a conformação da natureza universal desses di

reitos, já que propiciou a moldura necessária à consolidação de um pacto reformista in¬ 

terclasses. 

Na Inglaterra a emergência da dominação burguesa implicou na destruição do 

aparato político-ideológico de representação da ordem feudal. Do ponto de vista social, 

a revolução industrial inglesa deu origem a uma contradição difícil dc ser resolvida nos 

marcos do Estado liberal recém-constituído: a destruição das relações econômicas e so

ciais inerentes ao feudalismo gerou, por um lado, um brutal aumento da demanda social, 

e, por outro lado. implicou no repúdio das relações tradicionais de servidão e proteção, 

deixando a descoberto a problemática social assim criada. 

No entanto, um dos postulados centrais do Estado capitalista era a existência dc 

um certo nível dc igualdade entre todos os cidadãos, necessária à própria formulação do 

contrato social. A necessidade de extração do excedente econômico por meio da suposta 

troca de equivalentes, imprescindível para constituição do mercado, requereu a postu¬ 

lação da igualdade como condição para vigência desta relação econômica, que e tam

bém jurídica e política. À esta época, entretanto, o liberalismo não comportava uma 

feição democrática, ao contrário, o pressuposto da liberdade individual, e mesmo o da 

igualdade, opunham-se às medidas de proteção social. Ora, se todos eram iguais ao nível 

das relações dc mercado, medidas protecionistas não só reduziriam o grau dc liberdade 

individual, como retornariam o novo cidadão à condição de servidão à qual se associava 

o protecionismo. 

A associação liberal-democrático é pois muito mais recente e realizou-se apesar 

e cm contradição à filosofia liberal de preservação da liberdade individual. Se podemos 

afirmar que a burguesia foi a classe revolucionária que buscou no liberalismo funda

mentar a nova ordem social, podemos da mesma forma acreditar que foi o surgimento 

da classe operária como ator político coletivo o elemento de pressão necessário para 

transformar o liberalismo na doutrina liberal-democrática. Como apontou bem Friedman 

(1980), esta revolução acirrou a contradição entre os dois pilares do liberalismo, 

igualdade e liberdade, tornando sua doutrina mais humanitária, mas muito menos c o 

erente. No entanto, a possibilidade desta transformação radica-se no pressuposto 

igualitário necessário às relações de troca e constituição do mercado. A construção do 

Estado como fruto dc um pacto social supõe a existência de cidadãos que, a um certo 

nível, se igualam. Este nível restringia-se originalmente ao reconhecimento e garantia 

dos direitos civis mas, mesmo assim, o Estado capitalista diferenciava-se das outras for

mas de Estado que o precederam ao pressupor, em algum nível, a relação de direito, 

recíproca, entre o soberano e os cidadãos. 



O reconhecimento da cidadania, conjunto de direitos positivos que a sociedade 

atribui àqueles que são seus membros integrais (Marshall 1967:76) é o traço marcante 

da nova sociedade. O que vai variar ao longo da história, e com especificidades 

próprias a cada um dos Estados nacionais, é a amplitude da pauta de direitos embutidos 

na condição de cidadania, bem como o grau de inclusividade na sua extensão aos di

ferentes segmentos da sociedade. A condição de cidadão, no entanto, é atributo da so

ciedade capitalista. 

No caso da Inglaterra, Marshall formulou uma tipologia dos direitos de ci

dadania, decompondo esta noção geral em três elementos constitutivos, ressaltando que 

a sua separação em tais elementos decorreu da própria evolução histórica distinta que 

cada um deles atravessou, no caso inglês. A o surgimento de cada um dos elementos o 

autor associou também a correspondência com instituições públicas responsáveis pela 

garantia da sua vigência. São eles: 

"O Elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual-

liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e 

de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Este último difere dos outros porque é 

o direito de defender e afirmar todos os direitos em termos de igualdade com os outros e 

pelo devido encaminhamento processual. Isto nos mostra que as instituições mais inti

mamente associadas com os direitos civis são os tribunais de justiça. 

Por elemento político deve-se entender o direito de participar no exercício do 

poder político, como um membro de um organismo investido de autoridade política ou 

como um eleitor dos membros de tal organismo. As instituições correspondentes são o 

parlamento e conselhos do governo local. 

O elemento social refere-se a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de 

bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por completo, na herança so

cial e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na so

ciedade. Com as instituições mais intimamente ligadas com ele são o sistema educa

cional e os serviços sociais (Marshall, 1967:28-29) (grifos meus). 

Ainda para este autor, o divórcio entre os três elementos constitutivos da ci

dadania permitiu que cada um deles seguisse um curso próprio, o que o leva a afirmar 

que foram formados em momentos distintos: os direitos civis no século XVIII, os 

políticos no X I X e os sociais no X X (Marshall, 1967:29). 

Além disso, Marshall levanta uma tese não apenas histórica, mas que pressupõe 

uma relação causal entre os três elementos. Assim, os direitos políticos seriam um pro

duto do exercício dos direitos civis, da mesma forma que os direitos sociais foram o re

sultado da participação política na sociedade democrática. 

Como já afirmamos anteriormente, os direitos de cidadania surgiram com o esta

belecimento da igualdade perante a lei. Mas, como também já apontamos, o surgimento 

da igualdade jurídica rompeu com os padrões tradicionais de relações sociais, fazendo-

se pois acompanhar do aumento da desigualdade social e econômica. Ou seja, a 

igualdade de cidadania e desigualdade de classe se desenvolveram juntas, aparente para

doxo corretamente assinalado por Marshall. 

Esta contradição radica-se na necessidade da sociedade burguesa, segmentada 

em classes distintas e com relações de exploração, constituir-se a partir de uma ordem 



econômica que pressupõe a existência de igualdade entre os proprietários de mer

cadorias que se encontram no mercado. 

Mas os direitos civis, necessários ao funcionamento da economia de mercado, 

adequavam-se a esta ordem enquanto parte do status individual, ou seja, na pressu

posição de que o mercado se constitui de unidades individuais independentes. 

No entanto, o desenvolvimento dos direitos civis se deu por adição de um novo 

componente, que rompia com a associação entre direito civil e individualismo, qual seja, 

o direito de associação e organização. 

Para Bendix (1964:81-83), o princípio abstrato da igualdade formal entre in

divíduos independentes tinha como corolário a acentuação das desigualdades, nos níveis 

econômico e social, já que sob a base da igualdade formal negou-se aos trabalhadores o 

direito de se organizarem para negociar com seu empregadores. À época, procurou-se 

distinguir entre o direito de associação (unir-se a pessoas que professem fins privados 

afins), compatível com os demais direitos civis, e o direito de organização, entendido 

como incompatível com a nova ordem, já que remetia à defesa de privilégios corpora

tivos, como os defendidos nos grêmios feudais. 

Mas a história inglesa mostrou ser insustentável a diferenciação entre associação 

e organização, já que a associação possibilitava a agitação política em defesa da existên

cia de sindicatos. 

O reconhecimento do direito de sindicalização pode ser visto tanto como uma 

ampliação dos direitos civis, da representação individual à coletiva, como o surgimento 

do novo elemento, os direitos políticos. Na realidade, os direitos políticos existiam 

desde o século XVIII, só que não eram extensivos a toda a população masculina. O di

reito de voto era garantido inicialmente a um pequeno grupo monopólico fechado, mas 

em 1832 tornou-se extensivo a todos que detinham certa posição econômica, consti

tuindo direito para um grupo monopólico aberto, e em 1918 adotou-se o sufrágio uni

versal independentemente da posição econômica, associando-o apenas ao exercício dos 

direitos civis. 

Por outro lado, a universalização do sistema de representação constituiu-se em 

um poderoso instrumento de luta dos grupos organizados, contra as desigualdades ine

rentes à economia de mercado, encaminhando progressivamente a sociedade para a acei

tação dos direitos sociais como parte da cidadania. 

Em outras palavras, poderíamos resumir a interpretação marshalliana do desen

volvimento da cidadania na Inglaterra ao afirmarmos que enquanto a cidadania política 

originou-se no exercício dos direitos civis, os direitos sociais seriam uma conseqüência 

da própria eficácia da cidadania política. No entanto, essa leitura na qual a cidadania se 

construiu em um curso ascencional cumulativo é negada pelo próprio Marshall quando 

ele aponta uma ruptura do encadeamento mencionado, na medida em que ao final do 

século XVIII, houve uma luta entre a velha ordem feudal, suas relações tradicionais de 

proteção social e a economia competitiva. "Έ nessa batalha a cidadania se dividiu con
tra si mesma; os direitos sociais se aliaram à velha ordem e os civis à nova" (Marshall, 
1967:71). 



Em outras palavras, tratava-se de impor os princípios que fundamentavam a 

economia liberal de mercado (igualdade, liberdade, individualidade) à velha ordem pro

tecionista e estamental. 

As medidas de proteção social foram vistas como um retorno ao protecionismo 

feudal, o que feria tanto o princípio de igualdade como o de liberdade, na medida em 

que implicava em tratar parte dos cidadãos de maneira especial, e tinha como con

seqüência a necessidade de uma intervenção direta do Estado sobre a sociedade. 

O argumento que procuramos desenvolver é o de que foi preciso, no caso inglês, 

romper inicialmente com o tripé de valores liberais (individualismo, igualdade, liber

dade), no tocante ao individualismo, para que as noções igualitárias pudessem incorpo

rar a ação social governamental como parte integrante dos direitos de cidadania. Em ou

tros termos, concordamos com Marshall quando analisa que a proteção social só deixou 

dc sc opor aos elementos civis da cidadania conduzida pelo elemento político. 

O que merece ser discutido, no entanto, é o conteúdo deste elemento político, 

como veremos adiante. Antes porém, restaria extrair do caso inglês a própria evolução 

das medidas dc proteção social, já que ela é extremamente ilustrativa a este respeito. 

Senão vejamos: 

A proteção social ainda no velho regime emergia e definia-se em um contexto cm 

que a doutrina mercantilista afirmava que a riqueza e o poder de uma nação repousava 

no número de pobres industriosos e disciplinados que eram mantidos empregados. 

As doutrinas de utilidade da pobreza justificavam o infortúnio das classes baixas 

na base de falhas em seu caráter pessoal. Mesmo assim, considerando as causas da po

breza como dc natureza individual, o Estado era chamado a lidar com o número cres

cente de pobres que ameaçavam a ordem econômica e social. As medidas tomadas ori

entavam-se, pois, pelo duplo objetivo dc encorajar o trabalho através da punição e 

através da reforma de caráter. 

Assim, as principais leis inglesas da época, as Poor Laws de 1536 a 1601, e o 

Statute o f Artificiers de 1563 - podem ser vistas como um Verdadeiro código do tra

balho, aplicando-se a Poor Law para desempregados e o Statute para os empregados. É 

isto que leva ao consenso dos estudiosos no entendimento de que as Leis dos Pobres 

foram mais um sistema de manutenção do emprego do que um sistema de proteção so

cial. Desta mesma maneira devem ser compreendidas as leis trabalhistas do século XIX, 

que regulavam o trabalho infantil. 

A ambigüidade do espírito das Leis dos Pobres estava em que pretendiam ajudar 

a criar a sociedade de mercado a partir da atuação junto àqueles que falharam em con

seguir sua sobrevivência no mercado, aliviando a pobreza e punindo a vadiagem. 

Estes eram recolhidos nas workhouses, que eram administradas e financiadas 

pelas paróquias, que passavam a ser responsáveis pela administração da pobreza, e de

veriam prover empregos aos que eram capazes e oferecer abrigo aos incapazes. 

Essa experiência das Leis dos Pobres, onde quer que tenha existido - c existiu em 

quase todos os países europeus e também nos Estados Unidos - levou ao desen

volvimento de todo um conjunto de saberes e técnicas, cujo objetivo central era o dc 

separar a pobreza do pauperismo, considerando-se a primeira como aceitável e até ne

cessária c o segundo como inevitável, porém inaceitável. 



No entanto, a necessidade de impedir que uma paróquia bem-sucedida fosse in

vadida por pobres de outras levou a que se decretasse a impossibilidade dos pobres as

sistidos no âmbito local deslocarem-se para outras paróquias. 

Nestes termos, a política de prover emprego público como forma de atenuar os 

efeitos do mercado de trabalho em constituição não pode ser vista propriamente como 

uma medida de política social. A proteção social assim alcançada não se fundava na 

noção dc cidadania e até se contrapunha a ela, já que o pobre não tinha o direito social 

de requerer tal proteção e, quando a ela se submetia, ficava impossibilitado de exercer o 

direito civil de ir e vir, passando à condição que se chamou de "servidão paroquial". 

Polanyi (1980:90) chama a atenção para o significado de uma lei promulgada em 

1795, a Speenhamland Law, que vigorou até 1834 e conseguiu impedir a formação de 

um autêntico mercado de trabalho. 

Esta legislação era uma medida de emergência que assegurava ao pobre uma 

renda mínima, independentemente do seu salário, através de subsídios públicos por 

meio de um abono que completava o valor mínimo, deduzido o salário real. Tal legis

lação tinha como fontes de origem, de um lado a persistência do legado protecionista na 

organização das relações de trabalho, e, por outro lado, a necessidade de proteger o fa

tor trabalho do próprio mercado capitalista. 

Foi neste ponto que Marshall teria visto a dissociação entre os elementos da ci

dadania, tendo a proteção social representado uma volta à velha ordem. Ademais, aviltou 

de tal forma os salários, mantida a reprodução da força dc trabalho às custas do abono, 

que o mercado de trabalho não chegou a se constituir realmente na sua vigência. 

A reforma e emenda da Lei dos Pobres (1832 e 1834) representaram a alteração 

deste quadro ambíguo, face às demandas do processo industrial pela constituição do 

mercado de trabalho competitivo, através de uma legislação mais adequada à ordem li

beral. 

A reforma inspirou-se na necessidade de não se interferir no sistema salarial, ao 

mesmo tempo em que na necessidade de se atender à demanda crescente por proteção 

social. Isto foi alcançado distinguindo-se pobreza de pauperismo. de sorte que a ação 

estatal passou a se restringir ao último, considerado um efeito social indesejável, en

quanto a pobreza era vista como necessária e como um incentivo à laboriosidade das 

classes baixas. 

O princípio central que orientou a reforma foi proposto por Chadwick e denomi

nou-se o princípio de less eligibility, pelo qual considerava-se que a proteção seria dada 

a um indivíduo na condição de que sua situação global não pudesse ser comparável à de 

um trabalhador pobre. 

Ou seja. os miseráveis receberiam a proteção social sob a condição dc perda dos 

seus direitos civis e políticos, o que tomava possível reconciliar a proteção demandada 

pela sociedade, com a constituição do mercado de trabalho, dando origem à moderna 

classe trabalhadora. 

É neste sentido que sc afirma que o legado liberal foi um impedimento ao reco

nhecimento da cidadania plena c ao gozo dos direitos sociais, já que opôs a eles o exer

cício dos direitos civis. Assim, embora a proteção social nunca tenha sido eliminada, a 

sua adequação ao credo liberal só se tomou possível na medida cm que esta proteção as¬ 



sumiu a forma assistencial. A assistência social é, pois, na história do capitalismo, a 

primeira forma de proteção social que se origina com a concepção de que a pessoa está 

em necessidade por causa de problemas de seu caráter, o que acarreta que seja provida 

assistência em condições que tentam parcialmente compensar falhas passadas e prevenir 

contra falhas futuras. 

O caráter punitivo das medidas de assistência social revelam-se na ideologia 

transmitida através das instituições e procedimentos onde o indivíduo toma-se objeto 

de proteção social desde que se reconheça a sua incapacidade pessoal de prover seu 

sustento e reprodução no mercado. Desta forma, reconciliou-se a necessidade 

econômica dc proteção social aos trabalhadores, criada a partir da desestruturação das 

relações tradicionais e da voracidade da produção capitalista, com a necessidade 

ideológica dc disciplinar a classe trabalhadora emergente através de incentivos ao tra

balho c da punição aos que não se submetiam a esta lógica. 

As idéias defendidas por Malthus e outros liberais apontavam o perigo das medi

das protecionistas funcionarem como um incentivo negativo, que premiaria aqueles 

que não se subordinassem à dinâmica produtiva. No entanto, o advento da forma assis

tencial solucionou o dilema, preservando os princípios liberais de liberdade e individu

alismo da ameaça causada por uma "deturpação" da visão original do princípio liberal, a 

igualdade civil. 

Para que a transformação do princípio igualitário ocorresse no capitalismo li

beral, sem que se chocasse com a liberdade pretendida, foi necessário que fosse rompida 

a falsa concepção do individualismo possessivo. Em outras palavras, foi preciso que a 

história demonstrasse a existência dos atores coletivos para que liberdade e igualdade se 

reencontrassem em uma nova dimensão da cidadania: os direitos sociais. 

Voltando à história inglesa encontramos os anos finais do século XIX como 

cenário de grandes conquistas políticas do movimento sindical, relativamente forte em 

relação aos outros países europeus. Em torno de 1880 o liberalismo enfrentou-se com a 

força do movimento operário organizado nas famosas trade-unions - que incluía apenas 

os trabalhadores especializados, os mineiros e os têxteis - e que se concretizaria princi

palmente na criação do Partido Trabalhista na década seguinte. 

Restaria lembrar que o Partido Trabalhista não possuía um programa socialista 

até 1918, tendo trabalhado em estreita colaboração com o Partido Liberal antes de 1914 

(Ritter, 1983:132). 

A conquista dos direitos políticos pela classe trabalhadora representou tanto uma 

democratização do poder quanto uma alteração na concepção social sobre a pobreza que 

impregnara a Lei dos Pobres. 

Esta alteração foi crucial para a reformulação da modalidade vigente de proteção 

social, a assistência fornecida nas workhouses. A primeira década do século X X retomou 

o problema da indigência como central no debate sobre a dissolução da Lei dos Pobres, 

recomendada no relatório da Comissão Parlamentar da Minoria em 1990. 

Progressivamente, foram sendo revistas as medidas punitivas e estigmatizantes 

aplicadas indiscriminadamente aos miseráveis, incluindo crianças, doentes, desempre

gados, etc. Segundo Marshall (1967:48), as comissões que se dedicaram à revisão da Lei 

dos Pobres reivindicavam "a transferência da administração da Lei dos Pobres para as 



autoridades locais comuns, a abolição do asilo misto geral, o abandono do princípio de 

repressão, a adoção de medidas preventivas e saneadoras, além dos paliativos (ou sim

ples auxílios), a ampliação dos serviços médicos públicos e a introdução das aposen

tadorias e de algum tipo de facilidades para o seguro contra o desemprego. No entanto, 

apesar do seu nível de urbanização e industrialização, do poder das trade-unions e 

mesmo da legislação laborai desenvolvida neste país, muitos autores tomam o exemplo 

inglês exatamente como negação de qualquer relação mecânica entre grau de desen

volvimento econômico e implementação de medidas de proteção social. A o contrário, o 

que se busca compreender é a relativa demora no desenvolvimento das instituições 

públicas referentes à Seguridade Social. 

Ritter (1983:134) encontra como fatores explicativos tanto a forte tradição liberal 

baseada nas idéias do laissez-faire quanto a ausência de uma burocracia estatal efetiva 

que permitisse ao Estado tomar um papel mais construtivo, para além daquelas medidas 

que vinham sendo executadas pelas autoridades locais. Outro fator apontado pelo autor 

diz respeito à forte tradição de auto-ajuda, fortalecida pelas Friendly Societies e pelos 

fundos sindicais para benefícios, além das organizações privadas de caridade. 

Surgia aí a defesa, e posterior aprovação, de uma segunda modalidade de pro

teção social, o seguro social em muitos aspectos distintos da assistência social. 

Finalmente, os estudiosos (Marshall, Ritter) apontam a relativa adaptabilidade da 

Poor Law, submetida a inúmeras reformas, face às mudanças sociais no sentido rural-ur

bano, como um dos fatores que permitiu a sua permanência até 1929. 

O processo de reforma da Lei dos Pobres, através da constituição de comissões, 

pode ser apontado como um importante espaço para consolidação das ideologias refor¬ 

madoras - capitaneado pela liderança de personalidades como os Webb - fortalecendo a 

alta burocracia, utilizando-se e ao mesmo tempo impulsionando o desenvolvimento das 

estatísticas e teorias sociais. Assim sendo, a expansão das idéias reformadoras e das ati

tudes coletivistas começava a extrapolar o movimento operário, identificando-se ampla

mente como a corrente socialista dos fabianos. 

No período de 1906 a 1914, sucessivos governos liberais foram sensíveis às 

mudanças que se estavam processando e, em nome do "Novo Liberalismo", iniciaram 

um programa de amplas reformas da atuação do Estado nas questões sociais, procurando 

estabelecer para isso um compromisso com os interesses consolidados tanto dos sindica

tos quanto das companhias de seguro privado e das Friendly Societies (Ritter, 

1983:147). 

Este programa de reformas dos governos liberais culminou com o esta

belecimento do programa de pensões para idosos em 1908 (Old Age Pensions Act) e o 

seguro social de desemprego e doença de 1911 (National Insurance Act). Embora a 

cobertura destes programas ficasse restrita a uma minoria, devido à adoção de estritos 

critérios de qualificação, as reformas liberais haviam inaugurado um novo marco na 

história da política social inglesa, com a adoção da modalidade de Seguro Social. 

O seguro social constituiu-se um novo fenômeno econômico e político, na 

medida em que interferiu no contrato de trabalho, criando uma obrigação mútua, e deu 

origem a uma nova relação entre Estado e cidadão. Esta relação, embora restrita aos 

empregados assalariados, caracteriza-se como uma norma contratual, implicando na 



existência de uma pauta de direitos positivos entre aqueles que contrataram através do 

Estado. Ademais, colocava a proteção social sob a égide da eqüidade e da justiça, distin¬ 

guindo-se do caráter repressor da assistência. 

Do ponto de vista político, o seguro social representou uma importante alteração 

nas relações conflitivas entre capital c trabalho, na medida em que transpôs o conflito da 

esfera da produção para a da reprodução, além dc tornar as questões relativas à repro

dução passíveis de serem tratadas tecnicamente e não só politicamente. 

Em outras palavras, até a Primeira Guerra Mundial, os princípios que fundamen

taram a Lei dos Pobres foram sendo substituídos por dois novos princípios, ambos evo

cando a noção de direitos sociais: um deles garantia um mínimo vital universal (Old Age 

Pension Act), o outro garantia proteção para a parcela da população mais carente (Na

tional Insurance Act). 

Até a Segunda Guerra Mundial assistiu-se a um processo dc gradual relaxamento 

do princípio de elegibilidade. ampliando-se assim a cobertura do sistema. 

A garantia dos direitos sociais dos trabalhadores, mesmo que de forma restrita, 

representou a consolidação de um longo processo de reformas das formas de proteção 

social. Mais do que uma vitória do trabalhismo, o caso da Inglaterra parece apontar o 

caráter reformista e pactado das mudanças que se processaram neste período, conduzidas 

pelos governos liberais, em um trabalho dc engenharia política e institucional que 

buscou contemplar os interesses investidos - como no caso dos fundos sindicais e das 

Friendly Societies - e atenuar as contradições emergentes através da incorporação destes 

interesses ao novo sistema - ,como no caso dos médicos c companhias seguradoras. As

sim, quando as medidas foram promulgadas encontraram pouca oposição. 

Segundo Rittcr (1983:170), a aprovação do National Insurance Act. em 1911, teste

munhou a ampla cooperação entre os diferentes interesses envolvidos: as Friendly Societies, 

as trade-unions, as companhias seguradoras e a Associação Médica. Este mesmo autor 

atribui esta situação à existência do parlamentarismo e do sistema bipartidário, cujo balanço 

entre os poderes e a competição pelos votos teriam sido responsáveis pela criação das con

dições para a construção de tal pacto social. Além disso, salienta a ausência de uma proposta 

revolucionária e mesmo de um programa reformista por parte do Partido Trabalhista, muito 

embora o papel tanto dos sindicatos quanto do Partido Trabalhista tenha sido decisivo para a 

aprovação e implementação da legislação social. 

Além dos interesses políticos envolvidos, outro determinante crucial nesta al

teração foi colocado a partir das necessidades inerentes ao próprio processo de acumu

lação capitalista em relação à produtividade da força de trabalho nele engajada. A pas

sagem da fase concorrencial da acumulação capitalista para a fase monopolista transfor

mou a modalidade preponderante de extração do excedente, que passou crescentemente 

a se dar em função do aumento da produtividade do trabalho. 

Ora, a obtenção de maiores taxas de produtividade requereu um trabalhador mais 

qualificado, mais hígido, cm melhores condições de manutenção e reprodução, além de 

demandar um maior controle social sobre o processo dc trabalho. 

Assim, o Relatório Beveridge. de 1942, pode ser compreendido como um novo 

modelo de ordem social, para usar a expressão de Marshall (1967:98). Tratava-se de um 

rompimento com os formatos de proteção social que lhe antecederam, tanto a assistência 



quanto o seguro social, ao propor uma nova modalidade: o Welfare State. O Estado de 

Bem-Estar Social consagrou os direitos sociais ao desvinculá-los da relação contratual 

estabelecida para os assalariados e estendê-los a todos os cidadãos. Assim, os direitos 

sociais incorporaram-se à condição de cidadania, na medida cm que a sociedade reco

nheceu a necessidade do Estado fornecer as condições mínimas de sobrevivência a todos 

os cidadãos. 

Contrariamente a autores como Marshall, cuja leitura induz ao entendimento do 

Welfare State como uma vitória dos trabalhadores contra as desigualdades inerentes ao 

sistema capitalista, outros autores como Parry (1986) procuram desmistificar este pro

cesso e relativizar o papel desempenhado tanto pelos sindicatos quanto pelo Partido Tra

balhista. Para este autor (1986:158), o Welfare State "expressa a experiência nacional 

britânica nos anos 30 e 40, representando uma aliança da retórica política com processos 

burocráticos dc massa em um período histórico específico - a Segunda Guerra 

Mundial". 

Ainda segundo Parry, a idéia do Welfare repousa na fusão das seguintes 

tradições: a social democrata, representada pelos expoentes como Tawney, Marshall, 

Titmus, Crosland; o movimento fabiano e a racionalização administrativa defendida por 

Beveridge e Keynes, entre outros. 

A Lei de Educação, a Lei do Seguro Nacional e a Lei do Serviço Nacional de 

Saúde, da década de 40, constituíram-se nos pilares do Estado de Bem-Estar Social, cu

jos princípios básicos foram a existência de um plano de seguros contributivo, compul

sório e universal; a prestação de contribuições e benefícios dc valores fixos ao nível da 

subsistência, e a suplementação deste mínimo por poupança voluntária. 

As características centrais deste sistema podem ser apontadas em relação ao seu 

caráter igualitário, através da desvinculação tanto das contribuições quanto dos bene

fícios dos salários recebidos, com patamares mínimos de contribuição e benefícios (flat-

rate), na sua diferenciação com o seguro privado, estabelecendo um sistema financeiro 

de repartição ao invés de acumulação (pay-as-you-go), financiado parcialmente por con

tribuições sobre a folha de salários c por subsídios diretos advindos dos impostos. 

Este sistema adequar-sc-ia a uma política econômica dc corte keynesiano. que su

punha o pleno emprego garantido pela intervenção estatal na economia como condição 

da eficiência do Estado de Bem-Estar Social, ao mesmo tempo em que o próprio 

sistema de serviços sociais constituir-se-ia em poderoso instrumento para implemen

tação desta política. Por outro lado. o Welfare State combinava-se com a política fiscal 

keynesiana que pressupunha "a criação de deficits orçamentários para estimular a de

manda agregada durante a recessão e superávits orçamentários para estabilizar a de

manda quando a economia estivesse em perigo dc superaquecimento" (Judge, 1987:1). 

Todos estes requisitos dc manipulação do gasto público como instrumento de 

política econômica cm busca do progresso social levavam à terceira característica deste 

sistema, que diz respeito ao consenso estabelecido em relação ao papel do Estado tanto 

na definição das políticas quanto no estabelecimento do sistema dc taxação e, até 

mesmo, na prestação dos serviços. Portanto, a característica que estamos salientando 

trata tanto do caráter público quanto do burocrático-estatal do sistema de proteção social, 



cuja configuração institucional pressupunha a existência de um fundo único e de uma ad

ministração centralizada. 

Além da pressuposição do pleno emprego, a adoção de um Estado de Bem-Estar 

Social implicava que o Estado assumiria em grande parte os custos do sistema, já que as 

contribuições individuais mínimas não dariam para cobrir encargos tais como saúde e o 

cuidado infantil. Por outro lado, a inclusão no sistema representava o direito de ser 

coberto, e não o direito absoluto a uma certa quantidade ou valor de benefícios, segundo 

a observação de Rimlinguer (1971:152). 

Todas estas idéias combinavam-se em um novo padrão coletivista de abordagem 

da questão social, no qual a solidariedade nacional estaria sendo mobilizada não mais em 

proteção ao pobre ou ao trabalhador, mas em atenção ao cidadão. A idéia da coesão so

cial consensual pretendia ser uma resposta eficiente aos desafios colocados para a preser

vação da hegemonia no Ocidente, com a emergência de novas alternativas colocadas 

tanto pela Revolução Russa quanto pelo nazismo. Assim, neste contexto de crise de 

hegemonia, o liberalismo pagou o tributo necessário à preservação da hegemonia bur

guesa ao abrir mão do radicalismo individualista e liberal em busca de valores de orien

tação igualitária e solidária. 

Com os problemas colocados pelo pós-guerra - que acarretaram um pesado custo 

humano e material para a Inglaterra - ,tornaram-se necessárias mudanças estruturais que 

caracterizaram-se pelo maior controle estatal tanto da economia, com as nacionalizações, 

quanto da proteção social; mudanças que foram sustentadas por uma estrutura de impos

tos altamente progressiva. 

Mesmo com todas estas reformas sociais e ideológicas não se pode dizer que a 

tradição liberal tenha sido superada por um modelo socialista de organização das re

lações sociais. As reformas econômicas e sociais introduzidas no pós-guerra acomo

daram-se à estrutural liberal ao invés de suplantá-la. Assim, no caso do Welfare State, 

pode-se perceber que apesar de representar uma nova concepção de proteção social, ba

seada na cidadania, ela continua convivendo com as antigas formas dc proteção à po

breza, baseadas em processos discricionários (means-test), para preenchimento dos re

quisitos de elegibilidade. a fim de obter os benefícios oferecidos pela assistência pública. 

Na concepção de Beveridge, o benefício deveria ser mínimo e desvinculado do 

salário, mas não deveria representar um desincentivo ao trabalho e à liberdade indivi

dual. Assim sendo, só deveria ser concedido àqueles que tivessem contribuído minima

mente para o sistema, que seriam incentivados a suplementar o benefício através de con

tribuições voluntárias. A preservação de algum vínculo entre contribuição e benefício 

serviria para manter o senso de responsabilidade, e esperava-se que, com a expansão da 

economia em uma sociedade afluente, o número daqueles que restariam para atendi

mento pela assistência pública tenderia progressivamente à extinção. 

Desde a promulgação do National Insurance Act em 1946 e do National Health 

Service Act em 1949, seguido de outras leis sobre acidentes e assistência, a Inglaterra 

colocou as bases institucionais do que seria considerado o mais moderno sistema social 

do mundo, cuja estrutura básica persiste até hoje. A análise do gasto social comparati

vamente ao indicadores econômicos de Produto Nacional Bruto e Gasto Público Total 

demonstram a enorme expansão do Welfare State desde o final dos anos 40 até meados 



dos anos 70 (Parry, 1986; Judge, 1987; Hemming & Kay, 1982). Tanto Parry quanto 

Judge procuram demonstrar que não houve diferenças significativas, com relação ao 

gasto social, entre os governos de diferentes partidos políticos, no caso, entre trabalhistas 

e conservadores. A o contrário, as diferenças parecem persistir muito mais no plano dou

trinário do que expressar-se em políticas concretas na fase de expansão do ciclo 

econômico e do sistema de Welfare State, voltando a cobrar importância em termos dc 

políticas apenas nos meados dos anos 70, durante a prolongada fase de desaquecimento 

da economia inglesa e da revisão do modelo keynesiano. 

No entanto, mesmo durante a fase expansionista, o modelo beveridgeano foi 

sendo progressivamente reformulado. A o final de dez anos de existência apareceram as 

primeiras críticas ao princípio da subsistência por ele adotado e essa insatisfação trans

formou-se em reivindicação por reformas durante os anos 50, concretizando-se em 1961, 

com a introdução de um sistema suplementar de aposentadorias, relacionando o bene

fício com o salário. Essa mudança, por sua natureza complementar, não alterou a estru

tura básica do sistema, representado mais bem uma solução de compromisso. Seguiram-

se medidas relacionando também aos ganhos, benefícios suplementares de doença e de

semprego. 

Esse processo de reformas culminaria com a criação, em 1978, do SERPS - State 

Earning Related Pension Scheme, que representa a mudança dos princípios orientadores 

do sistema desde um mínimo vital para um benefício relacionado ao salário, rompendo 

finalmente com a concepção igualitária e estatal do sistema original. No entanto, este 

sistema não eliminou o anterior, de caráter compulsório e valores básicos, acoplando-se 

a ele como um sistema suplementar. 

Finalmente, restaria lembrar que um sistema dc suplementação baseado nos 

salários já existia previamente a 1978 para grupos profissionais e empregados do setor 

público. 

Se bem tanto a fase dc expansão quanto a de revisão do sistema estejam re

lacionadas ao ciclo econômico, alguns fatores merecem destaque na análise do desen

volvimento do Welfare State britânico: 

Na fase de expansão: 

• o favorecimento da organização tanto dos interesses dos trabalhadores quanto dos em

presários e dos profissionais diretamente ligados ao sistema; 

• a expansão da burocracia e do aparato estatal coincidentemente com um processo de 

centralização; 

• a articulação dos diferentes grupos de interesse com a burocracia, como um dos prin

cipais elementos no processo dc continuidade e dc expansão do sistema. 

Na fase de revisão: 

• As mudanças demográficas que representaram uma diminuição dos contribuintes ao 

mesmo tempo em que o aumento no número de dependentes idosos acarretou um 

volumoso custo adicional para o sistema; 



• O ampliação dos benefícios, a melhoria do padrão dos serviços, as mudanças de 

natureza tecnológica e os custos administrativos contribuíram para o desequilíbrio fi

nanceiro das instituições; 

• As mudanças nos critérios de elegibilidade e as conseqüências da crise econômica 

acarretaram um aumento do número de pessoas cobertas pela assistência pública, ao 

invés da diminuição prevista originalmente. 

Apesar de o SERPS ser ainda muito recente para permitir uma avaliação segura 

do seu desempenho, uma vez que um esquema só amadurece quando as primeiras 

gerações de contribuintes começam a receber seus benefícios, pode-se, no entanto, anali

sar o seu significado político e ideológico. 

A resposta britânica ao prolongado período de desaquecimento da economia na

cional e de crise internacional, desde meados dos 70 a meados dos 80, representou o des

moronamento das idéias keynesianas que haviam preponderado desde metade do século, 

com a ascensão dc políticas econômicas monetaristas e de governos conservadores. Pela 

primeira vez desde o pós-guerra um governo elegia-se com a plataforma dc redução do 

gasto social, o que representava para o eleitorado a possibilidade de evitar um aumento 

dos impostos e talvez uma redução do controle estatal centralizado sobre o sistema de 

provisão social. 

Apesar dc este fato ter representado uma profunda mudança dc proposta político-

ideológica explicitamente assumida pelo governo conservador, os cortes previstos nos 

gastos sociais não sc fizeram sentir da mesma forma, afastando o fantasma inicial de que 

o Welfare State estaria sendo desmantelado. Na realidade, os cortes foram altamente di

ferenciados por programas, afetando principalmente os programas habitacionais e em 

parte os de educação (Judge, 1987:16). O mesmo autor aponta um crescimento dos gas

tos com saúde e seguridade social e uma tendência para reformulação do sistema em di

reção a uma economia mista do Welfare, ou seja, um novo arranjo das relações entre 

Estado e sociedade. 

Ainda é relativamente cedo para se avaliar o impacto socioeconômico destas 

medidas, embora alguns autores venham chamando atenção para o aumento da iniqüi

dade como resultado dos cortes seletivos nos programas sociais, atingindo mais profun

damente programas dc assistência social do que aqueles como os dc aposentadoria que 

beneficiam a população empregada e com mais altos níveis de renda: No entanto, o 

sistema de saúde também continuou a ser beneficiado, o que contradiria este tipo dc ar

gumento, dado seu caráter universal. 

Talvez o mais importante nesta mudança tenha sido exatamente seu impacto 

ideológico, ao recolocar a contradição entre igualdade e liberdade nos termos liberais 

clássicos, optando por um modelo de mercado e abrindo mão da proposta coletivista 

com a qual os governos europeus responderam à crise do pós-guerra. 

Nas duas situações, no entanto, a forma de atendimento às demandas sociais, na 

medida em que expressa o padrão socialmente aceito de relação Estado/sociedade, bem 

como as conseqüências dc seu processo de institucionalização, estiveram no centro da 

crise e da redefinição dos modelos de política pública. 



P O L Í T I C A S O C I A L D O C A P I T A L I S M O A U T O R I T Á R I O : O C A S O 

D A A L E M A N H A 

A história do desenvolvimento da política social alemã tem sido tomada recente

mente pela ciência social, não apenas como um caso singular, associado à personalidade 

e visão estratégica de Bismarck e à sua antecedência de quase um século em relação aos 

demais países europeus, ambos fatores levando a seu tratamento como um caso espúrio, 

mas como um padrão alternativo de construção de um sistema de proteção, social. 

O desenvolvimento de um padrão de política social fora dos marcos liberais vem 

a ser uma conseqüência das características que marcaram o processo de industrialização 

alemã, a principal delas sendo o atraso (timing) no irrompimento deste processo, em re

lação às demais economias européias ocidentais. 

Como decorrência mais imediata do atraso está a rapidez com que as transfor

mações de uma sociedade agrária em industrial ocorreram neste caso. Para se ter uma 

idéia, no início do século XLX existiam, na maior parte dos estados alemães, instituições 

como a servidão, direitos e serviços feudais, e predominava o sistema de guildas (a 

servidão só foi abolida legalmente em 1807). Já no final do século, a Alemanha havia su

plantado as maiores nações industriais como país exportador industrial e produtor do aço 

(Rimlinguer, 1971:90). 

Diferentemente dos países onde a burguesia conduziu hegemonicamcntc o pro

cesso de construção do Estado liberal-burguês após a unificação nacional, que é um re

quisito básico para constituição do mercado, no caso da Alemanha a unificação foi um 

processo concomitante à industrialização. 

A ausência de uma burguesia hegemônica seria, pois, outra característica funda

mental que contribuiu decididamente para a impossibilidade de penetração das idéias li

berais. No caso da Alemanha não existia uma burguesia economicamente forte que im

pulsionasse o processo dc industrialização; ao contrário, a burguesia consolidou-se como 

resultado da industrialização. 

O repúdio ao liberalismo é. pois, decorrência desta situação peculiar da bur

guesia, que necessitava, ela mesma, de um Estado protetor que deslanchasse e pro

movesse a industrialização. Diferentemente do caso inglês, onde a burguesia utilizava o 

liberalismo como arma contra o protecionismo feudal que deveria ser destruído, na Ale

manha não havia oposição às medidas protecionistas. A o contrário, a promoção da in

dustrialização dependia de um Estado forte, burocratizado e intervencionista que 

tomasse cm suas mãos a condução do processo. Não houve a destruição do arcabouço 

ideológico do protecionismo feudal, mas sim sua adequação à nova situação do pro

tecionismo estatal. Isto porque a presença das classes tradicionais foi requerida como 

principal ator econômico que deveria ser conduzido pelo Estado burocrático a uma nova 

forma de acumulação, do tipo capitalista. 

A necessidade de tutelagem do Estado ao processo de industrialização e à 

coalizão elitista abria o caminho para a pronta aceitação ideológica da proteção em nível 

individual. 



Finalmente, outra característica marcante no caso alemão foi a radicalização do 

movimento operário. Segundo Engels (1975:27), este fenômeno tem como explicação, 

de um lado, o legado teórico da filosofia alemã, do qual o movimento operário se tor

naria herdeiro, e, de outro, o próprio atraso no tempo de constituição do movimento 

operário, posteriormente à Revolução Francesa e às trade-unions inglesas. Tal asso

ciação entre teoria e prática possibilitou ao operariado alemão condições para for

mular uma proposta revolucionária. 

Diferentemente do movimento operário inglês, politicamente reformista, que al

cançou os direitos sociais enfrentando-se com o pensamento liberal, o movimento 

operário alemão deparou-se com outros problemas e diferentes soluções. 

Em primeiro lugar, havia um consenso sobre a necessidade de proteção estatal 

que perpassasse toda a sociedade, caminhando para a defesa de uma monarquia social, 

como foi proposta pelo economista Johan Karl Rodbertus e o historiador Leopold Von 

Ranke. 

A depressão atravessada pela Alemanha nos meados de 1840 apressou a 

Revolução de 1848, onde os tecelões foram derrotados, mas tornou-se o fator principal 

da conscientização acerca dos problemas gerados pela industrialização. Além de expor a 

fraqueza econômica e também política dos trabalhadores, a revolução de 1848 eviden

ciou o seu potencial de ameaça ao Estado. 

A visibilidade destes problemas, no entanto, foi alterada pela rápida expansão da 

economia no período de 1850/1873, considerado o take off da industrialização alemã; no 

entanto, o liberalismo mais uma vez sucumbiu diante da incapacidade do operariado 

alemão de se autoproteger (Rimlinguer, 1971). 

A emergência da questão social, como conseqüência da severa depressão 

econômica depois de 1873, refere-se fundamentalmente ao problema da integração dos 

trabalhadores industriais na ordem social e política existente (Ritter, 1983:1). Diferentes 

causas precisam ser buscadas para explicar tanto o problema que foi posto como também 

as soluções encontradas, dentre as quais Ritter menciona a dissolução da sociedade 

baseada nos estados tradicionais e no sistema de guildas, o deslocamento para as novas 

cidades que não ofereciam a vida segura dos lugarejos, a superação do celibato imposto, 

a desintegração da família tradicional como unidade produtiva e a conseqüente perda de 

sua função de provedora nos tempos de infortúnio, a quebra da comunidade doméstica 

entre patrões e empregados, além das transformações geradas pelo novo sistema de mer

cado de trabalho em relação à remuneração e mesmo ao aumento dos acidentes dc tra

balho. 

Ritter (1983:3) procura ressaltar os fatores de natureza sociológica que carac

terizaram esse rápido processo de transformação econômica e social, negando assim uma 

conexão imediata entre o seguro social estatal e as transformações decorrentes da so

ciedade ter atingido um certo estágio de desenvolvimento (se esse fosse o caso, teriam 

sido outros os países a desenvolver os primeiros sistemas de seguro, e não a Alemanha). 

O movimento socialista operário encabeçado por Lassalle defendia a necessidade 

de o Estado fazer pelo operário o que ele, como vítima, não podia fazer por si. Por volta 

de 1849 foram criados na Prússia fundos mutualistas de proteção social com um sucesso 

apenas limitado. O novo sistema estatal de seguro tomaria emprestado elementos das três 



formas previamente existentes de resposta ao problema da pobreza: o sistema de so

ciedades mútuas de origem feudal, a obrigação do empregador prover seus empregados 

com proteção, conforme previsto no Código Geral da Prússia de 1794, de caráter nitida

mente paternalista, e a experiência dos governos locais no auxilio aos pobres (Ritter, 

1983:4). Diferentemente dessas experiências prévias, o novo sistema caracterizava-se 

pela sua maior abrangência, seu caráter nacional e sua base legal, que não estava fundada 

nos princípios paternalistas. 

Como fatores explicativos da emergência precoce do seguro social na Alemanha 

encontramos não apenas a ausência da tradição liberal e o tradicional papel inter¬ 

vencionista e protecionista do Estado, bem como a existência de uma burocracia estatal 

poderosa e capacitada a desenvolver um projeto de tal envergadura. 

Com Bismarck, em 1862, foram então criadas condições para a revisão das re

lações existentes entre o Estado e os indivíduos, já que ele percebia a necessidade de di

minuir o vigor do movimento operário, buscando ligá-lo de maneira mais estreita ao 

Estado. Além do mais, buscava formas de utilizar o proletariado como instrumento do 

Estado contra a burguesia liberal. 

O papel de árbitro destinado à burocracia estatal na condução de uma coalizão 

não-hegemônica é mais um fator explicativo de por quê o Estado seria aquele quem pro

poria a legislação social. 

No final dos anos 60, início dos 70, alguns fatores acentuaram este processo in¬ 

tervencionista: em 1869 o Partido Operário Socialista adotou as idéias marxistas revolu

cionárias; em 1873 iniciou-se uma depressão que atingiu a economia alemã com severi

dade; ocorreu então um crescimento do protecionismo como parte de um movimento por 

uma economia mais planejada. 

O sucesso da social-democracia nas eleições para o Reichstag em 1874 e 1877 

mostraram claramente a ameaça que a organização do operariado representava. A 

resposta a essa ameaça através de uma legislação repressiva, anti-socialista, parecia uma 

medida necessária porém claramente insuficiente para controlar sua penetração nas mas

sas insatisfeitas. 

Bismarck tinha clara consciência da necessidade do Estado de tomar medidas que 

pudessem evitar uma revolução, bem como acreditava que isso seria possível através do 

atendimento aos interesses materiais dos indivíduos, que seriam, no fundo, a razão do 

seu afastamento do Estado e conseqüente aproximação ao socialismo. Porém, não foi 

apenas para aumentar o controle social sobre os trabalhadores que ele encaminhou o pro

jeto do Seguro Social. Este atendeu também aos objetivos da política econômica e fiscal 

de Bismarck (Ritter, 1983:49), encontrando novas fontes de taxação e estabelecendo a 

Prússia como controladora da economia germânica, além, evidentemente, de procurar 

aumentar a lealdade dos trabalhadores ao Estado. 

Embora seja inegável o papel desempenhado por Bismarck na concepção do 

sistema e na sua viabilização política, não se pode esquecer que o resultado final 

aprovado representou o somatório dc inúmeros interesses e pressões concorrentes, dis¬ 

tanciando-se em muitos pontos do projeto defendido por ele e pela alta burocracia esta

tal. 



Bismarck e a burocracia queriam atar o trabalhador o mais possível às novas 

instituições estatais, que deveriam ser financiadas por contribuições estatais em um 

esquema tripartite, mas controlado exclusivamente pela burocracia. 

No entanto, tal projeto não foi aprovado pelo Parlamento, que o via como uma 

ameaça, já que representava um aumento do poder da burocracia estatal. O projeto final

mente aprovado reduzia a participação financeira estatal a um subsídio e aceitava a par

ticipação dos trabalhadores na gestão, como conseqüência de sua contribuição financeira 

ao sistema. No entanto, o controle sobre esta participação seguia nas mãos do Estado, 

enquanto a administração ficava com os empregadores. 

Segundo Ritter (1983:72), os trabalhadores, representados pela social-democra¬ 

cia, não tinham desenvolvido um projeto próprio de proteção social, pouco podendo in

fluenciar na definição das leis do Seguro Social de 1880. Eles rejeitavam os fundos de 

pensão por estarem controlados pelo Estado, por sua ligação com a legislação repressiva, 

por sua baixa cobertura, e pela necessidade dc contribuição dos beneficiários. Os so

cialistas consideraram o projeto inaceitável baseando-se em argumentos teóricos do 

marxismo, pelos quais negava-se a possibilidade de uma melhoria na condição social do 

trabalhador nos marcos do capitalismo. Ademais, recusavam-se a usar parte do seu 

salário para participarem na manutenção do sistema de seguro. No entanto, em termos 

práticos, a social-democracia considerou taticamente importante participar das repre

sentações de trabalhadores nos órgãos colegiados dos seguros, tendo sido também inten

samente envolvida no detalhamento da legislação trabalhista no Parlamento. 

O fortalecimento do protecionismo de uma maneira geral, como resposta à crise 

econômica, gerou as condições necessárias para vencer as resistências ao projeto estatal 

de seguro compulsório: o seguro de saúde foi aprovado em 1883, o seguro de acidentes 

em 1884, o seguro de velhice e invalidei em 1889. 

Segundo Rimlinger (1971:112), "se houve condições no início dos anos 1880 

para a instituição de novos direitos sociais, isto se deveu principalmente a pressões vin

das de baixo. Entretanto, a justificação ideológica destes direitos, para Bismarck, vinha 

de cima, da concepção patriarcal dos deveres do Estado. Sua preocupação política cen

tral não era com a criação dc novos direitos, consistentes com uma nova interpretação da 

cidadania, mas com a preservação da relação tradicional entre indivíduo e Estado. Em 

certo sentido, os direitos sociais foram garantidos para prevenir o possível alargamento 

dos direitos políticos. É claro que Bismarck também pretendia reduzir a pobreza, e neste 

sentido seu seguro social visava reduzir a desigualdade econômica. Mas o verdadeiro 

sentido de suas medidas era preservar o sistema tradicional dc desigualdades políticas". 

Neste sentido, o padrão de política social emergente em um contexto de industri

alização retardatária foi marcadamente distinto daquele que se originou na liberal-de¬ 

mocracia. Em primeiro lugar, a permanência das classes tradicionais no poder e o não-

rompimento liberal com a filosofia protecionista facilitaram a implantação de um amplo 

esquema de seguro social. A Alemanha em oitenta anos saiu da servidão feudal para o 

seguro social, enquanto a Inglaterra demorara quase trezentos anos para fazer esta 

travessia. A manutenção da ideologia dominante expressava-se no Seguro Social, ao re

afirmar a distinção entre o pobre e o trabalhador, ao mesmo tempo em que tratava a pro¬ 



teção social ao trabalhador não como um direito de cidadania, mas em consideração à 

sua posição vulnerável que deveria ser protegida socialmente. 

Em segundo lugar, foi o Estado alemão quem elaborou o projeto do Seguro So

cial, não sendo uma conquista dos trabalhadores como conseqüência da ampliação dos 

seus direitos políticos. 

Neste caso. foi uma forma de o Estado buscar com os direitos sociais impedir a 

penetração das idéias revolucionárias no proletariado. 

Foi por estas razões que o projeto governamental do Seguro Social obteve, final

mente, amplo apoio da indústria pesada do grande capital, sendo viabilizado em nível 

parlamentar através da coalizão entre católicos e conservadores. 

Em terceiro lugar, o Seguro Social alemão estruturou-se, apesar das pequenas 

variações entre os seguros de acidentes, saúde e invalidez, e pensões, com as seguintes 

características que definem um padrão de proteção social marcadamente voltado para a 

preservação e/ou recuperação da posição do indivíduo no mercado de trabalho (vale a 

pena lembrar que a Alemanha só introduziu o seguro desemprego em 1927): 

• quanto ao financiamento: contribuições dos empregadores, dos empregados e do 

Estado, sendo que este último participava com um subsídio para aposentadorias e 

pensões mas não no financiamento do seguro saúde; 

• quanto a administração: comitês corporativos com representação de empregados e 

empregadores sob o controle estatal, realizado por meio de um pesado aparato buro

crático, refletindo a idéia do Estado como árbitro entre os conflitos dc classe: 

• quanto aos benefícios: diferenciados de acordo com a contribuição, no caso dos em

pregados, enquanto independia dos ganhos para o caso dos operários. É neste sentido 

que se pode afirmar que tal seguro é um mecanismo dc reprodução das 

desigualdades existentes geradas na esfera da produção, embora tenha um caráter de 

política compensatória face às maiores discrepâncias ali originadas; 

• quanto à cobertura: restrita a algumas categorias ocupacionais. incluindo aposen

tadoria seguro saúde e acidentes, saúde. A dinâmica dc expansão neste caso se dá 

tanto pela inclusão dc novos grupos ocupacionais (vertical) como principalmente pela 

melhoria e ampliação dos benefícios daqueles que já estavam incluídos no sistema 

(horizontal). No entanto, esta expansão preservou o caráter discriminador do sistema, 

mantendo até os anos mais recentes uma profunda diferenciação - em termos de con

tribuições e benefícios - entre os trabalhadores blue-colors e os white-colors. 

• quanto ao sistema financeiro e institucional: organizou-se em inúmeros fundos iso

lados, em uma estrutura altamente fragmentada e desigual, cuja maior característica 

foi preservar as diferenças entre as clientelas. Inicialmente montado com as mesmas 

características dc um seguro privado - riscos compartilhados entre os indivíduos, com 

as contribuições pagas de acordo com a probabilidade de ocorrência do evento 

assegurado. Ou seja, como um mecanismo de acumulação e não um sistema de repar

tição, mas acabou convertendo-se em um sistema pay-as-you-go, em função, entre ou

tros motivos, da hiperinflação de 1948 (Juttemeier & Petersen, 1982:183). 

Analisando as conseqüências da Lei Bismarckiana Ritter (1983:104-126) conclui 

que, se é verdade que inicialmente o projeto do Seguro Social não pareceu atender aos 



objetivos políticos dc sua concepção, acarretando, ao contrário, um aumento da afiliação 

aos fundos sindicais, no longo prazo foi inegável seu papel na fragmentação dos tra

balhadores e na mercantilização de suas demandas. Em suas palavras, teve como efeito a 

emancipação social dos trabalhadores ao mesmo tempo em que facilitava sua integração 

política e social, separando os trabalhadores do lumpen-proletariado. 

Outras conseqüências apontadas teriam sido o fortalecimento do controle estatal, 

o aumento da centralização, o desenvolvimento das estatísticas econômicas e sociais, 

mente de ter contribuído para o desenvolvimento dos seguros privados que freqüente

mente complementam os estatais. Além disso, os fundos de capitalização foram, em 

muitas oportunidades, aplicados para financiar atividades econômicas e sociais externas 

ao sistema de seguridade social, como crédito à agricultura, construção dc casas popu

lares, sistemas de saneamento e hospitais. 

Depois da virada do século o sistema entrou em expansão, tanto estendendo os 

benefícios a novos grupos ocupacionais quanto aumentando o nível dos benefícios, es

timulando a organização dos empregados de colarinho branco cm busca de sua inclusão 

no sistema de proteção social. A primeira grande reformulação ocorreu em 1911, com a 

consolidação dos três seguros compulsórios em um Código Nacional. Estabelecia tam

bém um esquema de seguro específico para os trabalhadores assalariados, em muitos as

pectos mais generoso do que o existente para os operários. Em 1913 ocorreu a reformu

lação da legislação sobre o seguro-doença, procurando reduzir os conflitos com os médi

cos, organizados desde 1900 em uma associação central, introduzindo um sistema de 

barganha coletiva no qual os médicos foram reconhecidos como parte contratante dos 

fundos de seguro (Alber, 1986:6). 

Este sistema de seguro social permaneceu praticamente inalterado até depois da 

Segunda Grande Guerra, embora a ascensão ao poder de um governo democrático depois 

da Primeira Guerra Mundial, mesmo que representando um pacto entre as elites, tenha 

criado as condições para o atendimento das reivindicações dos trabalhadores pela 

melhoria do sistema de proteção social, bem como no sentido de maior eqüidade. 

A República Democrática de Weimar alcançou a consolidação do sistema em um 

código nacional, muito embora diferenciações entre as categorias ocupacionais con

tinuassem existindo. 

Os fatos mais importantes deste período foram a aprovação de um programa de 

seguro desemprego em 1927, bem como modificações no sistema de assistência pública, 

como resultado das mudanças na própria concepção da pobreza decorrente da alteração 

da estrutura social no pós-guerra. Apesar disso, os ideais de justiça social postulados 

pela República de Weimar foram sendo deixados de lado como conseqüência da grave 

crise econômica e dos efeitos da inflação e do desemprego sobre o financiamento do 

sistema social. 

O déficit do sistema de seguro social foi coberto pelo governo, mas também 

foram introduzidas reduções nos benefícios e aumento das contribuições para fazer 

frente à grave crise e à insolvência do sistema, fatos estes que se colocaram como parte 

dos conflitos que levaram ao rompimento da coalizão governante e à conseqüente perda 

de sua legitimidade política. 



Durante o período seguinte, com a ascensão de Hitler (1933-45) e do nazismo, 

houve flagrante retrocesso político, com a dissolução dos partidos, o controle do mer

cado de trabalho e a destruição do mecanismo de barganha coletiva que vinha sendo 

praticado desde o final da Primeira Guerra. 

Hitler procurou usar o sistema de seguro mais uma vez como instrumento 

político, especialmente como política populacional e controle social, mantendo porém 

inalterada sua estrutura fragmentada e discricionária. Segundo Alber (1986:10), a estru

tura básica do sistema resistiu a todas as tendências de unificação e centralização, sub

metendo-se apenas à mudança administrativa e à perda do controle de empregados e em

pregadores sobre sua gestão. 

Não se pode no entanto falar de um desmantelamento do Seguro Social, já que a 

estrutura geral permaneceu intacta e que houve mesmo um aumento na cobertura, com a 

inclusão de novos grupos, além do aumento no valor dos benefícios. 

A derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial recolocou o problema da pro

teção social, agudizado pelo enorme contingente populacional desenraizado de suas 

províncias. A ideologia prevalente neste período buscou combinar a presença estatal 

com uma economia de mercado, de sorte que a existência do mercado não entrasse em 

contradição com um amplo programa de proteção social (economia social de mercado). 

A rejeição a toda forma de estatismo e de totalitarismo expressa-se na Consti

tuição de 1949, como ausência de referências à ordem social. A reforma do Seguro So

cial que se iniciou por volta de 1949 restaurou os princípios de participação de empre

gadores e empregados e, embora buscasse ser um instrumento da criação de uma nova 

ordem social, não aceitou os princípios do plano Beveridge inglês, que postulavam a 

cobertura universal e a idéia de um mínimo vital. 

Prevaleceu a noção de que a proteção visa a manter o status econômico do in

divíduo, e mesmo não aceitando a diferença em níveis de proteção, preservou-se a or

ganização e administração descentralizada (por exemplo, entre operários, trabalhadores 

assalariados e outros grupos). 

Para Alber (1986:13), o restabelecimento de um sistema de seguros específico 

para empregados assinala a persistência da estrutura fragmentada, enquanto duas leis de 

1955 confirmam a tradicional estrutura do sistema de saúde c o m dominância de 

prestadores privados de serviços, barganha coletiva entre médicos e fundos de seguro e 

o limitado papel de supervisão reservado aos serviços públicos. 

Na segunda legislatura. Adenauer criou uma comissão para reformulação do 

Seguro Social e desde o final dos anos 50 até meados dos 60 o sistema de proteção social 

passou por um processo de reformas que reduziram as diferenças internas e ampliaram 

os benefícios. Necessário se faz lembrar que esse período representou um dos momentos 

de maior crescimento da economia alemã, que, tendo saído destruída de duas guerras 

colocou-se posteriormente entre as primeiras e mais pujantes economias no cenário 

mundial. Este contexto de sociedade afluente influenciou a reformulação da legislação 

social, a tal ponto que desde 1975 as pensões e aposentadorias foram indexadas de forma 

a refletirem automaticamente tanto a inflação quanto também o crescimento real da 

renda nacional. Juttesmeier & Pettersen (1982:183) vêm neste fato, associado à ausência 



de uma correspondente indexação das contribuições salariais ao sistema o principal mo

tivo do desequilíbrio financeiro que se fez sentir a partir dos meados dos anos 70. 

Sendo atualmente considerado um dos sistemas, mais avançados em termos da 

sua cobertura e benefícios, o sistema germânico todavia não alcançou eliminar total

mente suas diferenciações internas, embora desde 1971 as principais diferenças entre 

empregados e operários tenham sido minimizadas para todos os grupos, recebendo 

acima do mínimo nacional (Alstetetter, 1974:48). 

Assim, embora o escopo de benefícios oferecidos pelos sistemas de proteção so

cial dos países centrais tenha se tornado progressivamente muito similar, há que diferen

ciá-los do ponto de vista do seu significado jurídico e politico, que reflete a história do 

seu desenvolvimento e as ideologias que informaram sua trajetória e conformaram o apa

rato institucional e legal. Segundo Abranches (1978), os sistemas diferenciam-se quanto 

ao grau dc iniqüidade embutida em cada um deles, e os benefícios caracterizar-se-iam 

ou como privilégios garantidos pelo Estado, ou como direitos de cidadania. 

No entanto, o que se pode observar na evolução subseqüente no caso da Ale

manha é um esforço no sentido, senão de superar, pelo menos de minimizar o nível de 

desigualdade inerente a esse processo de desenvolvimento do Seguro Social. Anali¬ 

sando-o, a partir de 1950, Alber (1986:55) encontra quatro fases distintas de acordo com 

o comportamento dos indicadores do gasto social: de 49 a 57 - fase dc expansão ou take

off do sistema; de 57 a 69 - fase de menor crescimento mas de consolidação deste pa

drão; de 69 a 75 - nova fase de expansão; e finalmente, com a crise econômica de 

meados dos 70, o sistema ingressaria em uma fase de austeridade. Procurando identificar 

o papel desempenhado neste processo pelos maiores partidos políticos, esse mesmo 

autor encontra que a história recente da Alemanha pode ser dividida em duas fases: de 

49 a 69, quando a União Cristã controlava o governo, e de 1969 a 1982, quando o con

trole da coalizão governamental passou para a social-democracia. Alber então conclui 

que "os social-democratas tenderam a perseguir um curso mais expansionista da política 

social, mas a longo prazo, o crescimento do Welfare State no período do pós-guerra só 

pode ser entendido como o resultado comum dos esforços feitos por ambos os partidos 

políticos líderes" (1986:100). 

Apesar de as propostas doutrinárias dos partidos políticos distinguirem-se en

quanto defesa de um sistema institucional público e abrangente em um caso, ou de um 

sistema residual à ação do mercado no outro caso, os dados parecem indicar que as 

diferenças ideológicas tenham sido atenuadas na prática política, sendo as mudanças 

decorrentes mais bem de soluções consensuais. 

A partir de 1974 o governo eleito propôs a eliminação do déficit público através 

do corte de gastos, inclusive sociais, o que recolocou a questão do modelo de proteção 

social, da mesma forma que em outras sociedades. Como as propostas de alteração da si

tuação atual de correspondência entre contribuições e benefícios não têm passagem na 

sociedade alemã, assim c o m o não há aceitação política para medidas contencionistas, 

existe atualmente todo um conjunto de propostas que buscam alterar o Welfare State em 

direção a uma Welfare Society, ou uma mistura dos esforços do governo e sociedade, 

além de propugnarem pela descentralização dos serviços sociais. 



Estas tendências seriam posteriormente alteradas com a profunda mudança repre

sentada pela unificação da Alemanha. 

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

D O S E S T A D O S U N I D O S 

A necessidade de considerar os Estados Unidos, mesmo que pertencendo ao já 

tratado padrão liberal, como um caso à parte, decorre de sua especificidade relativa à 

preservação do modelo residual de assimilação das demandas sociais, não tendo portanto 

sofrido as transformações que caracterizaram a mudança européia desde um liberalismo 

restrito até uma ordem político-econômica social-democrata. Em outros termos, não se 

constituiu, no caso dos Estados Unidos, um padrão de proteção social que assegurasse a 

cidadania quer universal, quer através dc um modelo corporativo. 

Neste sentido, o caso dos Estados Unidos é fundamental para desfazer qualquer 

ligação implícita entre o desenvolvimento econômico industrial e a automática alteração 

do padrão de incorporação das demandas sociais. A o contrário, a preservação do mesmo 

modelo liberal em uma sociedade altamente desenvolvida e complexa vai ilustrar tanto 

os fatores que contribuíram para isso quanto os dilemas e contradições que vêm sendo 

enfrentados. 

A primeira característica da política social americana é o seu desenvolvimento 

tardio em relação seja aos países europeus seja aos latino-americano: lá o Seguro Social 

iniciou-se apenas em 1935. São também marcantes os fatos de que até então o poder 

público tinha uma reduzida participação nos esquemas dc proteção social existentes e 

que o sistema inaugurado em 1935 não tenha sofrido desde então reformas profundas, 

tendo, portanto, mantido a sua estrutura original. 

Finalmente, vale ressaltar que, apesar de seu retardado início, o seguro americano 

manteve, desde sua promulgação até os dias atuais, uma tendência expansionista tanto 

em termos de gastos quanto de cobertura e tipos de benefícios concedidos. A ausência dc 

uma mudança profunda no modelo original de seguro de caráter restritivo, apesar de uma 

tendência constante à ampliação do seu escopo - incrementalismo - marcam a contra

ditória e singular trajetória americana, diferenciando-a daquela que caracterizou a 

política social dos países europeus. 

A explicação para estas diferenciações no timing da emergência e evolução das 

políticas sociais entre Europa e Estados Unidos residiria, para Kudrle & Marmor 

(1986:81), segundo as hipóteses de Lipset, "na ausência de feudalismo, em um sistema 

político democrático que emergiu antes que uma numerosa classe operária, um nível re

lativamente baixo de diferenciação por status, e uma alta renda per capita". Também 

Barrington Moore (1966:111) assinala como principal diferença entre a democracia 

americana e a experiência liberal da Inglaterra e França o início tardio e o fato de não ter 

tido que enfrentar a desmontagem de uma complexa sociedade agrária e as formas feu

dais e burocráticas de organização social. Além disso, ressalta que a existência de uma 

agricultura comercial desde o início do desenvolvimento americano, assim como o 



caráter revolucionário assumido pela Guerra Civil no rompimento com os valores pré-

capitalistas que reforçavam as distinções com base no status, foram fatores cruciais na 

conformação de uma sociedade capitalista fortemente arraigada aos princípios liberais. 

A cultura do capitalismo americano foi capaz de transformar em um código social 

os pressupostos teóricos do liberalismo, dando corpo e alma a valores como o individu

alismo, a proteção à propriedade privada e a necessidade de governo mínimo. Para Toc¬ 

queville (1969), o individualismo é fruto da igualdade e do conseqüente rompimento das 

instituições aristocráticas, nas quais o pertenecimento e, delimitação eram condições que 

garantiam a ligação entre os indivíduos e evitavam o individualismo. No caso da so

ciedade americana, esse autor analisa (1969:511) que os possíveis efeitos maléficos do 

individualismo sobre a democracia seriam combatidos pela existência de uma enorme 

liberdade em nível local, com a proliferação de inúmeras instituições e associações 

livres. 

A arguta observação de Tocqueville sobre a sociedade americana pode ser vista 

nesta passagem de seu livro (1969:516): 

"a primeira vez que eu ouvi na América que cem mil homens tinham prometido 

publicamente nunca mais tomar bebida alcoólica, pensei que isso era mais uma brin

cadeira do que um assunto sério, e naquele momento não vi por que esses senhores 

abstêmios não se contentavam em tomar água em frente às suas lareiras. Por fim, con

segui entender que esses cem mil americanos, lutando contra o progresso da embriaguez 

entre eles, queriam apoiar a sobriedade com seu patrocínio.... Nós podemos supor que, se 

eles morassem na França, cada um desses cem mil teria feito representações individuais 

ao governo pedindo-o para supervisionar todas as casas públicas em seu domínio". 

Essas características da sociedade americana vão influir decisivamente sobre a 

maneira como as demandas sociais vão ser tratadas neste contexto. O individualismo, 

seja como teoria do comportamento humano, seja como doutrina que postula o governo 

mínimo - o bom para todos será melhor alcançado se cada indivíduo perseguir seu 

interesse com um mínimo de interferência - atuou tanto no sentido de retardar o surgi

mento da legislação social quanto, posteriormente, como forma de restringir o seu 

escopo (Wilensky & Lebeaux, 1958:41). 

A confiança no mercado e na família, e como extensão nas múltiplas organi

zações comunitárias como canais naturais dc atendimento às demandas sociais, determi

nou o predomínio das instituções privadas filantrópicas no tratamento dos problemas 

emergentes. Assim, até 1904, das 4.207 instituições beneficentes nos Estados Unidos, 

apenas 485 eram públicas e atendiam a menos de 1/3 dos internos, e até 1927 o gasto pri

vado filantrópico excedia 1 bilhão de dólares, enquanto as despesas públicas em todos os 

níveis governamentais não passavam de 161 milhões (Weaver, 1982). Essas ações 

estavam inspiradas nas Poor Laws inglesas e tratavam de criar mecanismos dc taxação 

para financiar a criação de abrigos para os miseráveis (almshouses) e casas de trabalho 

para os pobres (workhouses). Essa política partia da classificação dos indivíduos nas 

categorias de poor e pauper - em outros termos, imprevidentes e preguiçosos - bus

cando restaurar aos pobres o status de self-supporting e desencorajar a pauperização com 

a punição e a perda dos direitos civis daqueles que recebiam assistência pública. 



Apesar de a demanda por assistência ter se ampliado consideravelmente nos anos 

subseqüentes à Guerra Civil, mudando inclusive o caráter da dependência, j á que ela não 

decorria de uma falha individual, ainda assim a expansão da cobertura se fez pelo 

mesmo mecanismo anterior, baseado na ação filantrópica e suplementada pelos governos 

locais, sem alterar a filosofia predominante de auto-sustentação. 

Piven & Cloward (1971:46) chamam atenção para um outro aspecto que também 

atuou como reforço à crença no individualismo como solução para os problemas de as

censão social, que diz respeito à inexistência de um proletariado rural que tivesse que ser 

expulso para a cidade com o processo de industrialização, já que a produção agrícola 

neste país caracterizou-se pela unidade familiar produtiva e a transformação industrial 

foi sendo capaz de absorver, mal ou bem, esse contingente que migrava para as cidades. 

À medida em que o desemprego crescia nas cidades desde o inicio do século X X , 

os governos locais tinham que tomar a seu cargo medidas de proteção, mesmo que se re

sumissem basicamente às almshouses, aumentando por um lado o gasto social e por ou

tro lado a reivindicação pela mudança no tratamento das reivindicações sociais por parte 

do poder público. 

Neste sentido, os anos que vão de 1900 a 1929 assistiram a emergência da 

questão dos velhos como uma questão pública, enquanto se desenvolvia, com menor 

vigor, uma luta paralela dos trabalhadores pelo Seguro Social. Neste último caso, a or

ganização que deu origem ao movimento pelo Seguro Social na América foi a American 

Association for Labor Legislation, filiada à associação internacional européia. Embora 

seu foco fosse a luta pela melhoria das condições salariais da classe trabalhadora, chegou 

a formular um modelo de legislação sobre Seguro Saúde e Seguro Social durante os anos 

20. Tais projetos, no entanto, foram bombardeados pelas organizações empresariais e 

não conseguiram o apoio nem mesmo entre os trabalhadores organizados (Weaver, 

1982:35-40). 

Outro movimento que se organizou nesta época foi em torno do problema do de

sempregado com o apoio dos grupos e partidos de esquerda, chegando a criar primeira

mente Ligas de Desempregados e posteriormente uma Federação, em 1932 (Piven & 

Cloward, 1971:101). No entanto, todos estes movimentos foram pouco expressivos em 

face à relevância política e social assumida pelo movimento dos idosos, que se desen

volveu como se fora uma classe social isolada do movimento dos trabalhadores, diferen

temente dos casos europeus. 

Essa particularidade mostra a especificidade da cultura individualista americana 

(Rimlinguer:1969), na medida em que enfatiza a importância do consumo dos velhos e 

não a justiça social, além de demonstrar a importância dos grupos de pressão no 

processo de definição de políticas em vez da presença de classes sociais organizadas. Di

versos autores apontam o envelhecimento da população, os custos representados pela as

sistência em nível local, a influência das idéias européias e a existência de provisões 

especiais para veteranos, como fatores cruciais na inclusão da questão dos idosos na 

agenda das políticas públicas. 

O certo é que, a partir da iniciativa do congressista Townsend em enviar uma 

medida propondo ajuda federal para apoiar assistência aos idosos, em 1933, criou-se um 

movimento de massas sem precedentes, com a fundação de inúmeros clubes em todo o 



país, sensibilizando a opinião pública e formando uma coalizão favorável à definição de 

uma política em nível federal. 

No entanto, o marco inicial na definição de uma legislação social só viria a ocor

rer em 1935, depois do ano eleitoral de 1934, quando a questão social tornou-se uma 

peça importante na campanha eleitoral do Presidente Roosevelt e posteriormente no seu 

programa de governo. 

O que havia acontecido em termos de mudança nestes anos, que possibilitou a 

emergência da política social, tinha sido um resultado direto dos efeitos da crise de 1929 

sobre a economia e a cultura americanas. O desemprego massivo provocado pela crise 

econômica encontrou um sistema de assistência pública baseado no voluntariado e nas 

ações locais, sem capacidade para responder ao brutal aumento da demanda. Mesmo as

sim, o aumento do gasto com assistência efetuado pelos governos locais foi de tal forma 

exponencial que acarretou a mudança na forma da assistência, passando do internamento 

para ajudas financeiras diretas aos velhos, na esperança de redução dos custos assisten¬ 

ciais. 

Por outro lado, a intensidade do desemprego, a percepção deste fenômeno mas

sivo como involuntário e as explicações sobre a natureza da crise como decorrência da 

ausência de demanda, foram fatores cruciais na mudança da atitude da maioria da so

ciedade sobre a necessidade de intervenção federal no equacionamento das demandas cm 

um novo formato dc proteção social. 

Eleito, Roosevelt criou um comitê para estudar a questão do Seguro Social, que 

havia se tornado tão central na campanha eleitoral, o Committee on Economic Security 

(CES), em cujo relatório se baseou para formular sua proposta encaminhada ao Con

gresso. A proposta presidencial era composta de três programas distintos: um programa 

federal de subsídios aos estados na prestação da assistência; um programa federal com

pulsório de Seguro Velhice (old-age insurance); e um programa voluntário de comple¬ 

mentação das aposentadorias. 

A pressuposição era de que o primeiro deles, de natureza assistencial, fosse su

plantado ao longo dos anos, com a vigência dos dois outros (Weaver, 1982). 

O debate no Congresso trouxe à tona os pontos centrais de enfrentamento da 

ideologia do individualismo com a política de proteção social: individualismo e volunta¬ 

rismo versus centralização e coerção; contrato voluntário e defesa da propriedade pri

vada versus seguro compulsório: seguro social versus assistência social. A resultante foi 

a eliminação do programa voluntário de suplementação das aposentadorias, visto como 

representando uma ameaça ao mercado privado de seguros, e a inclusão de uma ajuda 

para os cegos. 

O sistema compulsório era bastante abrangente, excluindo porem trabalhadores 

rurais, domésticos, temporários, autônomos e empregados em organizações não-lucrati¬ 

vas. Chama atenção a não-regulamentação do seguro desemprego como um programa 

uniforme de nível federal, ficando apenas como um repasse para os estados que regula

mentariam sua aplicação, abrindo assim a porta para diferenciações. Isto mais uma vez 

demonstra que, apesar da mensagem do Presidente ao Congresso representar uma ino

vação, ao introduzir a noção do direito constitucional do indivíduo à segurança 

econômica, a política social não tinha um cunho redistributivo e não se propunha a bene¬ 



ficiar o trabalhador sadio em sua fase produtiva, restringindo-se ao que não podia 

trabalhar. 

Segundo Weaver (1982:92-93), o Social Insurance Act, promulgado a 14 de 

agosto de 1935, constituiu uma expansão sem precedentes no papel do governo federal, 

além de ter tirado a questão da velhice do âmbito do voluntariado. Observa também a 

simplicidade da proposta, cujos objetivos estavam claramente definidos: "os benefícios 

deveriam ser diretamente relacionados com os ganhos e pagáveis somente àqueles que 

tenham contribuído para custeá-los; a cobertura deveria ser limitada; o sistema deveria 

acumular reservas substanciais e permanecer autofinanciado". 

A evolução posterior da legislação do Seguro Social, embora tenha mantido uma 

continuidade na preservação do mesmo sistema básico de proteção social, não obedeceu 

aos princípios estabelecidos na formulação original, introduzindo contradições que estão 

presentes até o momento atual. 

A maioria dos estudos analisa esta evolução como tendo um curso totalmente impre

visto diante da proposta original, considerando que as dificuldades atualmente enfrentadas 

pelo sistema deveriam ser solucionadas com a simples volta aos princípios originais. Neste 

sentido, desconsideram os fatores de ordem Sociopolitica que foram responsáveis pela 

evolução do sistema, sendo poucos os autores que procuraram analisar estes fenômenos, 

como Weaver & Piven and Cloward, cujos estudos serão tratados concomitantemente ao 

breve relato da seqüência histórica dc reformulações da legislação original. 

Sc o curso histórico fora realmente de caráter imprevisto e descontrolado, como 

se explicaria este fato quando se tem em conta a argumentação de Malloy (1985) de que 

a elite administrativa do Seguro Social foi capaz dc controlar e manipular dc acordo com 

seus interesses a agenda decisória desde os primórdios do sistema até a privatização dos 

programas e benefícios? 

Um olhar sobre os acontecimentos mostra-nos o papel preponderante exercido 

pela tecnocracia do Seguro Social. 

O Social Securít Act de 1935 caracterizou-se, em termos de cobertura, por 

abranger todos os empregados do comércio e indústria com mais de 65 anos (cerca de 

1% dos idosos) em um programa de natureza contratual, com os benefícios calculados na 

base do rendimento variando desde um mínimo de 10 ao máximo de 80 dólares mensais, 

preservado o princípio da "eqüidade individual" que significava a manutenção da pro

porcionalidade entre benefícios e contribuições. O sistema financeiro era previsto como 

um fundo de capitalização, com as contribuições advindas da taxação sobre a folha 

salarial (payroll tax) pagas na mesma proporção ( 1 % sobre os primeiros 3.000 dólares 

recebidos) por empregados e empregadores, mas sem previsão sobre contribuições ad

vindas dc rendas captadas pelo Estado. A administração do sistema, no entanto, seria in

teiramente estatal, sem participação dos contribuintes. 

A estrutura do sistema de proteção social refletia o compromisso entre as idéias 

prevalentes na sociedade americana acerca do individualismo, liberdade e dependência e 

o impacto causado pela crise de 1929, abalando as crenças na infalibilidade do mercado, 

na culpabilidade do necessitado e na não-interferência estatal. 

A evolução do seguro desde então mostra como tendências principais: a am

pliação da cobertura, a diversificação dos benefícios, a inclusão de benefícios não re¬ 



lacionados a contribuições pretéritas, o aumento contínuo no valor dos benefícios simul

taneamente ao aumento das contribuições, e, finalmente, a mudança do sistema fi

nanceiro para repartição simples (pay-as-you-go). Tudo isso, no entanto, sem promover 

uma alteração profunda do sistema original, compatibilizando-o com as demandas atuais. 

Analisando essa evolução, Ferrara (1980:5) identifica no sistema atual um con

flito inerente de objetivos, na medida em que o sistema tenta servir ao mesmo tempo a 

duas funções, a seu ver, contraditórias - uma função de assistência social e uma função 

de seguro - não alcançando atingir a qualquer uma delas adequadamente. 

Assim, nem todos os benefícios são baseados nas contribuições passadas ao 

mesmo tempo em que nem todas as pessoas que necessitam têm acesso aos benefícios. 

Em outros termos, há uma unanimidade nos estudos em apontar a conflituosa 

compatibilização entre os princípios de individual equity e social adequacy na definição 

da política social. Recuperemos rapidamente o curso dessa evolução. 

Segundo Kudrle & Marmor (1986:107), o aspecto mais saliente sobre a experiên

cia dos Estados Unidos é que, com exceção do programa food stamp, todas as demais 

medidas foram emendas (amendements) ao ato original de criação do Seguro Social. 

Neste ato foram criados os seguintes programas: Old Age Insurance (federal e 

uniforme); Old Age Assistance, Unemployment Compensation, Aid to Dependent Chil

dren e Aid to the Blind (todos eles como ajuda federal a programas estabelecidos pelos 

estados). 

Em 1939 foi promulgada uma emenda com o objetivo de beneficiar, através do 

sistema de seguro, a viuvez, aos dependentes e aos incapacitados (Survivors and Disability 

Insurance). Esta emenda, embora tão próxima no tempo ao ato inicial, diferia em muito 

dos princípios básicos ali consagrados; fato este que requer uma explicação. A difer

ença básica é que na emenda de 1939 rompia-se com a pressuposição inicial de vincular 

benefícios às contribuições, mantendo um sistema de capitalização, passando agora para 

uma sistema redistríbutivo, com os benefícios sendo concedidos a partir das necessi

dades, em um sistema do tipo pay-as-you-go, isto é, sem acumulação de reservas e man

tido através de um compromisso intergerações. 

As razões para tão pronto redirecionamento do sistema poderiam ser encontradas 

no estudo de Rimlinguer (1969:232), que defende a tese segundo a qual a maior resistên

cia ocorre inicialmente com relação à aceitação do principio da proteção social em uma 

sociedade onde predominam os valores liberais. Uma vez aceito, no entanto, as forças fa

vorecendo a expansão passam a ter como vantagem comparativa a natureza técnica do 

problema, que vai requerer um corpo de especialistas na condução do processo. Corrobo

rando esta tese encontramos o estudo de Weaver (1982), no qual destaca o papel rele

vante assumido pela burocracia proveniente do CES, que manteve a direção do Social 

Security Board, controlando assim a informação e a agenda política na direção da sua so

brevivência e da expansão da cobertura. 

Acrescenta, no entanto, a importância do processo eleitoral como canal para en

caminhamento das demandas e propostas de ampliação do plano de benefícios e da 

cobertura. Essa seria, no seu entender, a principal razão pela qual o ano eleitoral de 1948 

representou um turning point neste processo, refletindo-se nas emendas dos anos 1950, 

que passaram a incluir a ajuda para os permanentemente e totalmente incapazes, nos 



mesmos moldes de repasse de recursos federais para programas estaduais. Foram tam

bém aumentados os valores dos demais benefícios e abrandadas as condições para sua 

concessão. Paralelamente, assistiu-se à ampliação tanto das porcentagens quanto do teto 

das contribuições: agora seriam 4,5% sobre os primeiros 4.200 dólares ganhos. 

O conjunto dessas emendas (1952, 1954, 1956, 1958), todas elas de caráter libe¬ 

ralizante, teve como efeitos o aumento real da despesa, o aumento exponencial da cober

tura, o aumento das taxas de contribuição e a erosão dos critérios de elegibilidade. No 

entanto, como apontado por Weaver (1982:135), o efeito político mais importante foi o 

de ter tornado a questão do seguro um problema bipartidário. Isto porque, iniciado por 

um presidente democrata em 1935, teve sua expansão consagrada pelo primeiro presi

dente republicano a ser eleito depois de mais de vinte anos, o Presidente Eisenhower, 

que apoiou todas as medidas liberalizantes desde sua eleição. 

Assim, à estrutura do seguro inicial para velhice - OASI - foi acrescentado o pro

grama para incapacitados e dependentes, passando então a ser conhecido como OASDI. 

A grande lacuna ficou por conta da incapacidade dc se vencer o poderoso lobby organi

zado pela A M A - American Medical Association, junto aos congressistas, alardeando a 

ameaça da socialização da medicina, impedindo assim qualquer tentativa de se criar um 

seguro de saúde público. 

Foi necessário aguardar até a década seguinte, os famosos anos 60, de guerra no 

Vietnam e guerra interna à pobreza, para que as resistências fossem vencidas e surgissem 

os programas de saúde no interior da estrutura do Seguro Social (passando então a ser a 

OASDHI). A tendência à ampliação da assistência iniciou a década com os programas de 

assistência médica para os idosos em 1960, seguindo o plano de cuidado da mãe e da cri

ança em 1963, e, finalmente, o seguro de saúde para os idosos (Medicare) e a assistência 

médica para os pobres (Medicaid), ambos de 1965. 

A conjuntura dos anos 60, que permitiu a criação de tais programas, vencendo re

sistências e abalando os alicerces da ideologia liberal, merece ser analisada em mais de

talhes. Foi durante essa década que a igualdade apareceu pela primeira vez como uma 

questão política (Bénéton: 1984) como parte das estratégias de combate à pobreza e à dis

criminação das minorias, em conseqüência da politização da questão racial. 

O sonho americano de uma sociedade aberta e unida assumiu no governo do 

Presidente Johnson o caráter de uma cruzada social para construção da "Grande So

ciedade" (Bénéton: 1984). Pela primeira vez a problemática da equalização dos direitos 

deixou de ser vista como mera conseqüência da igualdade de oportunidades, requerendo 

medidas políticas e econômicas de discriminação positiva. Daí a emergência de pro

gramas concedendo benefícios em espécie que viriam a se juntar aos do New Deal, tais 

como o Medicare, o Medicaid, benefícios em dinheiro, os projetos habitacionais e o pro

grama de food stamps. Mesmo programas anteriormente existentes ganharam outro 

caráter, como o programa de ajuda a crianças sem pais, existente desde 1935, que pas

saria a partir de então a ser tratado como um programa para assistência a lares e famílias 

situadas abaixo da linha de pobreza, tornando-se o coração do que os americanos 

chamam Welfare State (assistencialismo). 

É preciso recordar que os governos dos presidentes Kennedy e Johnson carac

terizaram-se por algumas circunstâncias especiais, tais como a volta dos democratas ao 



poder, a ampla maioria que tiveram no Congresso, a promessa de libertação dos povos 

do Vietnam e de prosperidade para os pobres na América e o ativo apoio da burocracia 

do Seguro Social às medidas expansionistas. 

A explosão dos programas assistenciais nesta década é vista por Bénéton 

(1984:75-76) como resultante da subestimação da clientela potencial, da mudança de ati

tudes provocada pela atuação do movimento dos direitos civis instigando a população à 

cobrança dos seus direitos, além dos efeitos da atuação do próprio sistema. O estudo 

mais conhecido sobre o período é, no entanto, o de Piven & Cloward (1971), no qual os 

autores combatem as explicações tradicionais sobre o fenômeno expansionista, 

atribuídas geralmente à continuada migração dos pretos desde o sul, ao aumento do nível 

dos benefícios e à deterioração da família negra. Para eles (1971:189), essas explicações 

partem da premissa equivocada de que o acesso aos benefícios é uma função do aumento 

da demanda. A razão para a expansão, no entender dos autores (1971:196), seria encon

trada na resposta à desordem civil provocada pela modernização da agricultura sulista, 

acarretando o desemprego massivo, a migração, e, mais que tudo, a ameaça de distúrbios 

e de instabilidade política. 

Em outras palavras, a atuação dos movimentos dos direitos civis e dos movimen

tos negros fez com que a desordem dos anos 60 fosse politizada e tivesse como resposta 

a expansão do sistema assistencial. Observam ainda que essa resposta criou uma ligação 

direta do governo federal com os guetos negros, passando por cima da tradição 

federalista e das resistências de alguns governos estaduais e locais. 

É importante assinalar que a hipótese de Piven & Cloward. mesmo que corrobo

rada em evidências empíricas estabelecendo a relação causal entre desordem civil e 

políticas sociais, não é capaz de ir além da compreensão das políticas sociais como uma 

função de controle social. Respondendo às acusações feitas por Leiby (1983) sobre o po

sitivismo deste raciocínio e ao discurso militante dos autores, estes admitem, então, que 

a conquista dos direitos sociais seja um processo dc aprendizagem e politização para os 

usuários dos benefícios sociais, afirmando finalmente (1983:145) que suas hipóteses 

centrais "representam uma melhor caracterização do passado do que do futuro". 

O importante a considerar neste caso não é apenas a função dc controle social e a 

regulação do trabalho através das políticas sociais, mas a natureza dos conflitos políticos 

que levam à sua emergência e que, a nosso ver, determina o seu significado político. As

sim, a inexistência dc um movimento socialista de base operária na América do Norte, e 

a conseqüente ausência de um partido social-democrata nas coalizões governantes 

toma-se o principal fator explicativo do fenômeno ali observado, no qual a expansão do 

sistema social, como resposta à politização da questão racial associada à pobreza, não 

implicou em uma mudança substancial nos valores que organizam as relações de pro

teção social. 

Quadagno (1988) procura explicar este fenômeno fugindo da hipótese que con

sidera simplista, pelo qual se atribui tal fato a uma ausência da classe trabalhadora da 

cena política ou à sua fraqueza constitucional, encontrando como fatores explicativos: 

• a tardia industrialização dos trabalhadores da produção massiva, o que teria atrasado o 

início do Welfare State e explicaria também a exclusão dos trabalhadores da arena de¬ 



cisória (1988:182). Esta demora não pode ser generalizada como fraqueza dos tra

balhadores, já que os trabalhadores especializados estavam organizados em grandes 

agências (AFL e CIO). A tese da autora é justamente no sentido de que é mais 

provável os trabalhadores industriais não-especializados lutem por uma agenda que 

remova o programa de benefícios dos critérios de mercado do que os trabalhadores 

especializados (1988:12). 

• o impacto das iniciativas do setor privado, cuja existência preponderante e antece

dente à ação pública tiveram como conseqüência conformar uma matriz de poder so

cial, antes de 1935, que definiu o formato e a estrutura do Seguro Social. 

• a existência de uma formação econômica de caráter dualístico, representada pela c o 

existência das economias nortista e sulista, associada a uma estrutura de representação 

política que favorecia os setores agrários tradicionais do sul, responsabilizam-se pela 

existência de uma postura anti-estatista e contrária às políticas trabalhistas. 

Conseqüentemente, assim ficariam explicados os principais traços da história 

norte-americana - sua decantada excepcionalidade - em termos tanto do retardo em ado

tar medidas de política social, bem como do próprio formato que ela veio a assumir pos

teriormente. 

Restaria a discussão acerca da eficácia da política americana em sua etapa mais 

agressiva, já que até hoje é intenso o debate nos Estados Unidos sobre os efeitos da 

guerra à pobreza, com alguns afirmando que tais programas virtualmente eliminaram a 

pobreza àquela época e outros dizendo que embora o gasto social tenha quase triplicado 

o número de pobres não foi reduzido (ver Anderson: 1978, Ferrara: 1980 e Bénéton: 

1984). 

Existe ainda o antigo argumento questionando a validade das medidas de com

bate à pobreza, mesmo quando consideradas eficazes, como está proposto em uma das 

teses levantadas por Anderson (1978:43) a respeito do período: "A virtual eliminação da 

pobreza tem tido efeitos colaterais de alto custo social... Há, com efeito, uma "muralha 

de pobreza" que destrói o incentivo financeiro para o trabalho para milhões de ameri

canos. Livres das necessidades básicas, mas altamente dependentes do Estado, com 

pouca esperança de tornar-se livres, eles são uma nova casta, os "americanos de

pendentes". 

Certo é que os custos de manutenção dos programas aumentaram muito, tanto 

como resultado da expansão como da inflação, levando a que o governo seguinte, do 

presidente Nixon, sofresse com uma série de medidas encaminhadas por congressistas 

(69, 71 e 72) buscando ajustar taxas e benefícios, além de elevar o teto dc contribuição. 

Além disso, não conseguiu aprovar seu projeto de assistência, Family Assistance Plan, o 

qual baseava-se no princípio do direito a um certo nível de complementação, até atingir 

um mínimo de renda socialmente definido - o chamado imposto dc renda negativo - in

dependentemente da habilidade para ganhar demonstrada pelo beneficiário. 

Dentre as medidas aprovadas, a mais polêmica de todas, sem dúvidas, foi a de 

1972, que para suplementar o valor dos benefícios para idosos, cegos e incapacitados, 

criou um mecanismo de reajustes automáticos do valor dos benefícios de acordo com a 

inflação, através de sua dupla indexação a salários e preços. As contribuições, no en¬ 



tanto, não foram indexadas da mesma forma, criando uma defasagem entre receita e 

despesa que só viria a ser corrigida no final da década, em plena crise financeira do 

sistema. 

A fase expansionista do sistema vai concretizar-se, finalmente, com o Amend

ment de 1977, que corrige o valor dos benefícios pelos salários e pelo índice de preços, 

desvinculando parcialmente os benefícios das contribuições passadas e subsidiando 

aqueles com baixos ingressos. 

Essas sucessivas emendas que caracterizariam a expansão contínua, porém sem 

transformação radical do sistema provocaram o crescimento da cobertura - que passou 

de 1% para 90,4% em um período de cerca de 30 anos, enquanto o valor dos benefícios 

elevava-se em mais de 12 vezes acima do valor original (Ferrara, 1980) e a evolução do 

gasto público com o Welfare, como porcentagem do Produto Nacional Bruto, saltava de 

8,25% em 1950 para 19,2% em 1982. Também é significativo o dado acerca do aumento 

dos custos individuais de manutenção desse sistema, cujas taxas elevaram-se em cerca 

de 180%, entre 1959 e 1973. 

As maiores mudanças teriam sido, pois, a extensão da cobertura e a mudança de 

filosofia desde a idéia de prover um piso básico de renda para os idosos para prover a 

renda total do aposentado e dos dependentes. Para Ferrara (1980:251), estas alterações, 

que desestabilizaram o sistema são uma conseqüência da preponderância da lógica 

política como inerente ao fato de que o sistema de seguro seja gerido pelo governo e não 

por instituições do mercado privado, reafirmando assim a ideologia recorrente do indi

vidualismo e do mercado, convivendo conflituadamente com as mudanças ocorridas. 

Rimlinguer (1971:243) também vê o programa Medicare como uma conciliação 

entre os interesses individualistas e colctivistas: "somente a parte do seguro hospitalar é 

paga pelo Seguro Social. O seguro para serviços médicos é na base voluntária mas 

baseado em um subsidio estatal com garantias de liberdade de escolha para médicos e 

pacientes. Companhias privadas dc seguro têm a oportunidade de participar nessa parte 

do programa Medicare, já que a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência tem, por 

lei, que fazer uso das seguradoras privadas para conduzir as principais funções adminis

trativas do plano de Seguros Médicos. Este é um caminho pouco usual e tipicamente 

americano de resolução dos conflitos entre interesses públicos e privados." 

Resumindo, o sistema americano dc proteção social é marcadamente desbalanceado, 

oferecendo predominantemente a proteção em benefícios de aposentadoria e cuidados 

médicos para idosos, e em situações de gravidade para os empregados. Existem pro

visões mínimas para cuidados de adultos em idade laborai para riscos como desemprego 

e doença enquanto há um conjunto de programas assistenciais - incluindo saúde, mora

dia e benefícios em espécie - para aqueles que são considerados elegíveis por se situ

arem abaixo da linha de pobreza. 

A estratégia de combate à pobreza a adoção do critério de adequação social na 

liberalização da concessão dos benefícios, substituindo o critério de eqüidade - que 

neste país significa pagamentos iguais para iguais benefícios - , a indexação de seus 

valores e seu conseqüente aumento a uma velocidade maior que a das taxas são fatores 

internos ao sistema de seguro apontados como causadores da crise financeira que ele 

passou a enfrentar desde o final dos anos 70. Por outro lado, a incapacidade de encarar a 



crise econômica com a qual a sociedade americana passou a conviver desde então cer

tamente foi decisiva para o fracasso das previsões atuariais. Altas taxas de inflação, de

semprego em massa e queda nas taxas de salário real foram fatores externos que 

fragilizaram as bases financeiras do sistema social. Por outro lado, a fragilidade fi

nanceira trouxe à tona a debilidade da base socioideológica da política social, na medida 

em que a difícil conciliação entre individualismo e coletivismo no âmbito do Seguro So

cial teve como conseqüência torná-lo vulnerável à crítica generalizada, dos conser

vadores, dos progressistas, dos liberais e dos protecionistas. 

Esgotada a fase de expansão e predominância dos valores e estratégias ligados ao 

igualitarísmo (1960-1980), inaugurou-se uma nova etapa, com o recrudescimento do in

dividualismo e medidas de redução do gasto social na "era Reagan". Retomava-se assim 

o discurso ideológico de retirada do Estado da promoção social, como forma de for

talecimento da própria sociedade. Neste sentido, pressupunha-se que a retirada do 

governo central dessas atividades implicaria, ao mesmo tempo, na oportunidade de 

prosperidade para qualquer um, promovendo-se o crescimento através do fortalecimento 

do mercado e dos níveis locais (Anderson: 1984; Glazer 1984). 

O importante a assinalar é não apenas o revigoramento e coerência ideológica da 

proposta liberal, como a conseqüente mudança dc estratégia de combate à pobreza, que, 

segundo Glazer (1984:228), caracterizava-se pela rejeição da engenharia social, isto é, a 

idéia de modelar o comportamento humano através de incentivos e desincentivos. As 

principais mudanças seriam, pois, no recuo da proteção exclusivamente para os desti

tuídos; na revisão e restrição dos critérios de elegibilidade; na substituição do papel do 

governo central de promotor de incentivos para o de normatizador, e no retomo dos pro

gramas para os estados e municípios, restringindo a participação direta do governo cen

tral. 

Tais proposições foram acompanhadas pelas expectativas de redução do ritmo de 

crescimento das taxas individuais para financiamento da proteção social, o que impli

caria em que houvesse um aumento da poupança individual e a conseqüente reativação 

da economia através do fortalecimento do mercado. 

Glazer (1984:225) conclui que se a ideologia era tão clara, a realidade foi mais 

complexa, já que a maioria das despesas sociais é quase impossível de ser reduzida por 

razões políticas. Por outro lado, as dificuldades para se efetuar cortes no programa de 

saúde, Medicare, parecem decorrer mais propriamente da própria estrutura deste pro

grama, privilegiando o uso de serviços médicos privados. Assim, os custos exponenciais 

da atenção médica nos Estados Unidos ficam completamente fora do controle do 

governo (tendo ascendido de menos de 20 bilhões de dólares em 1975 a mais de 100 bil

hões de dólares em 1990, segundo dados do Department o f Health and Human Services, 

Congressional Budget Office). 

Uma conferência de especialistas reunida para analisar os resultados da adminis

tração Reagan concluiu que além das mudanças terem sido mais de ênfase do que pro

priamente uma alteração dos objetivos políticos, as reduções orçamentárias não foram 

igualmente distribuídas entre os programas: "os cortes mais profundos foram feitos nos 

programas que requerem uma prova de insuficiência de renda (means-tested programs) 

voltados para os pobres não-idosos, enquanto os programas como o Seguro Social, 



Medicare e benefícios a veteranos foram muito menos afetados, enquanto dentro dos 

programas os benefícios foram mais reduzidos para os menos necessitados" (Gorham, 

1984:3). 

Resumindo, as mudanças ocorridas nas últimas décadas na política social nos 

Estados Unidos tiveram como aspectos centrais o retorno da ideologia liberal na qual a 

intervenção estatal fica restringida aos programas assistenciais para os destituídos, incen¬ 

tivando-se a iniciativa privada e os governos locais a assumirem o papel anteriormente 

desempenhado pelo nível federal. Na verdade, como tentamos assinalar durante a análise 

do curso evolutivo da política social americana, as mudanças ocorridas foram sempre de 

caráter incremental, não alterando a base liberal que fundamentava a estruturação dos 

seus aparatos legais e institucionais. 

Na batalha ideológica entre o individualismo e o coletivismo prevaleceu o ar

cabouço básico que organiza a sociedade americana, fundamentalmente liberal, mesmo 

em períodos em que as medidas protecionistas conformaram o padrão da política social, 

como na "guerra à pobreza". Em outros termos, a expansão da proteção social, mesmo 

como resposta a uma ameaça dc desordem social, não alterou o padrão assistencialista 

prevalente no enquadramento das demandas sociais. 

Finalmente, as medidas tomadas tiveram um caráter basicamente financeiro, de 

cone de despesas, demonstrando por um lado a incapacidade das medidas anteriores, no 

mesmo sentido de encararem a gravidade e duração da crise, e por outro lado, eviden

ciam a dificuldade de se reformar o sistema atual, mesmo que na direção ideológica e 

programática dominante. 

Se bem a hipótese acerca do individualismo liberal seja necessária para explicar 

as origens e evolução da proteção social nos Estados Unidos, ela seria insuficiente se não 

fora cotejada com uma análise da estrutura social e do sistema institucional existentes. 

De outra maneira seríamos levados por uma fantasia culturalista a acreditar que se trata 

de um caso concreto de liberalismo puro, imune às transformações pelas quais tem pas

sado a relação Estado/sociedade no capitalismo moderno. Para invalidar tal hipótese 

basta olhar as evidencias apresentadas em estudos históricos sobre a crise dos anos 20/30 

e a emergência de um "keynesianismo oligárquico" (nas palavras de Quadagno, 1988) e 

a resposta à crise dos anos 70/90, com o corte dos gastos sociais e a preservação de altos 

níveis de despesa pública com o setor militar, configurando o que Navarro (1990) de

nominou "keynesianismo militar". 

Em outros termos, a intervenção estatal, no caso dos Estados Unidos, não tem 

deixado de existir em qualquer momento de sua história. A predominância de valores 

liberais tem, no entanto, dificultado a organização dos trabalhadores em busca dc um 

sistema de proteção social mais igualitária com maior participação estatal. A lógica dc 

mercado que organiza o sistema dc proteção social nos E.U.A tem sido incapaz dc dar 

resposta às demandas sociais cm um contexto recessivo, requerendo uma política social 

pública e igualitária. 


