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1. INTRODUÇÃO

A busca de um ponto de apoio, que me permitisse
ciar a anális

da pollt ca Bocial da Nova República,

numa trajetória
emaranhado
Estado.

de cunho teórico

conceitual

referido

Este texto apresenta

cheguei,

tomando

A literatura

resultou

minimamente,

a este tipo de intervenção

o processo

as explicações

ficar o própridconceito

que iluminou,

ini-

e o resultctdo

correntes

de política

o
do

a

que

como meio para clari

social.

que busca dar conta da atuação

governaI

mental

no campo das pollticas

tris modelos

expllcativos.

tado para uma explicação

sociais

Suscintamente,

ressalta

capitalista

os aspectos

pecialmente

a urbana,

da

força

O

"

segundo

modelo

da vida social moderna,

onde não mais operam

cionais

de solidariedade,

fazendo-se

pública

como substitutiva

de práticas

timação

do poder explicaria,

*

a poll-

d das as caracterIsti

de produçio(l).

desagregativos

de

está vol-

entendida

para a qualificação

bem corno a sua recuperaçio,

cas do sistema

o primeiro

de cunho econômico,

tica social como a açao voltada
de trabalho,

indica a recorrincia

os mecanismos

portanto

de acordo

e~

tradi

necessária a açao

de auxilio

mútuo. A leg~

com o terceiro

modelo,

Aqradeço a Maria Valéria Junho Pena,Luiz Alberto Comea de Souza e a Vera
Pereira os comentáriosalJIT'a
primeira versão deste texto. ~icardo Tolipan
L:unbéIn cont.r ibuí.u para este trabalho, a.inda que inadvertidamente.
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a utuaçao

estatal

constituir

no âmbito das pollticas

uma base valorativa

sociais,

comum na sociedade

capazes

de

bem como

de

o

atender

as demandas

consideradas

~renos recorrentes,
para as pollticas
domesticando

sociais,

sobretudo

da disseminação
las classes

pOde-se

as camadas

das burocracias

'do pelo desenvolvimento

políticas

voltadas

o

presente

social,

d terminante

Estado

@

e discutir

de

institua

sistematizar
pontos

do Welfare

da critica

comparados

se-

tecnológ!

de

polI'tica
como

de industrialização

State.

à premissa
certas

-, a questão

é reintroduzida.

to-

controveE

na sessão

ou do "determinismo

o processo

ser atendidas

esta premissa,

po-

Finalmen

de que são as demandas

dos estudos

ma - qual seja, a de que existem
que precisam

~overnamentais.

de forma a considerar,

a maioria

A partir

investigação des

ste a ser ofctiva-

mas destacar

e que privilegia

principal

pe-

intcr ss

texto não. visa abranger

, a "tese da convergência"

que informa

linha de

que levam a que o

sos. O texto se estrutura

COlO

apropriado

para seu atendimento.

das estas abordagens,

guint

através

sua esfera de

no sentido

organizados

a vida social,

em alargar

de políticas

postulações
,

explicações

sociais periféricas

Uma outra

d r c aumcn nr sua visibilidade,

~ociais

outras

de um modo de vida considerado

taca o interesse

grupos

apontar

como a de normatizar

dirigentes (2).

te, existem

universais.

central

deste

"necessidades
do poder,

paradi~
básicas"

afastada

por

o

3

A última
envolvido po

ff

ment

par

conceituação

a dinâmica

da legitimação

o componente

, minhas

xplicar

que ajuda

da política

Social.

se dão no sentido de apontar

conclusões
de Política

Social,

de

do Wclf re State,

- de "re-mercantilização"
na noçao

concentrando-se
elucidar

apr eavn t ~ el guns pon tos do enf oqu

a

Final

para urna

com base na discussão

efetiva

da.

2. A "TESE DA CONVERG~NCIA"

Os principais
revelaram,

corno resultado

forte a~sociaçio
cas que compoem
em especial
onfo~me

entre montante
esta política

term1nolog

sociais,

tornando-se

reza do sistema político,

do-se constante
fez re-emergir

encontraram

ser o grau de

distintos

receptividade,

de sua aceitação

da política

"desenvolvimen

de despesas,

em

a natu-

capitalistas

'e s~

mante~

descoberta
social - a

a do "fim das ideoloem outros contextos,
sendo a

consequência

a de postular-se

social enquanto

público

considerar

de política

criticadas

ou,

econômico".

Este tipo. de

a que se associa

siunificativa

e renda,

do dispêndio

desnecessário

variável.

fortemente

•

"desenvolvimento

- no âmbito das análises

teses,

saúde e educação,

uma vez que países

a primeira

mais problemática
tabilidade

rubri

preditor

padrões

"tese da convergência",
gias". Estas

de gastos nas diferentes

de industrialização

o melhor

social
de

- previdência,

indicando

não revelariam

de política
a existência

empr gada,

estaria

to" de uma sociedade

clalistas

comparativos

mais espetacular,

- e indicadores

Tal associação

rubricas

estudos

resposta

a inconte~

a necessidades

•

1
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~~sjCU9

do~ se cs humanos.

o

Em poucas p lavras,

a "t.ese de convergência"

pode ser

assim formulada:

... the "welfare
"industrial
communist

state"

society"

is but

'everywhere

and, a pattern

o campo teórico onde a tese é postulada
de duas vertentes

o empirismo

e ~s teorias

A "teoria positiva"
ricas re]ativas
cediment

da modernização

ção dos custos/beneficios
As teorias

durkheimiano

cer a solidariedade

contribui

e para a geração

dades sociais.

Para que a sociedade

nam-se necessários
os diversos

processos

~pecializados.
ciações

de

mecanismos

'nteresse,

estatais,

fas coletivas

constituem,

~
o nucleo

central

ao enfraque-

"
'desigual-

funcione

adequadamente,toE

capazes

de

regular

diferenciados

•

juntamente

e

da troca de bens, as ass~

novos tipos de solidariedade,

que cuidam

d este processo

o argumento

para urna individualiz~

integrativos

compondo

as burocracias

corno para o pla-

de anomia e maiores

r gulador

pr~

determina-

ressaltam

de troca entre sujeitos

O mercado,

ou

empi

mensuráveis,

social do trabalho,

ção continuada

constitui-se

não só para a

da modernização

mecânica,

inter-

lida com questões

dos gastos públicos

de que a divisão

of

de base durkheimiana.

de variáveis

impre~cindIvel

has its

a "teoria positiva",

dos gastos públicos

considerado

nejamento(4).

principais:

ao comportamento

of

It is part of the "logic"

which

managers, its managed
ac t í.on ' (3)

a partir

aspect

as such, be it capitalist,

or any other.

of industrialization

one

da administração
com as políticas

l nt; egra t'lVO (5) •
ln

e

das taresociais,

5

Para a comprovaç~o
enfoque

privilegia

Estado~

de um padrão

empIrlca

como variável

..
. A s varlavelS

ç~es neste padrão
senvolvimento
to

ciclo autopropulsor,
terna de Welfare

no sentido

e pre

.
que exp Lílcam as varla-

relacionadas

ao "de-

para o PNB, o crescimen

var sua clientela,

de que, na medida

dele, provocando
dos orçamentos

contInuo

burocrático,

ao incrementalismo

tal, estratificação

N-o obstante,

50

nto econômico"

zação da classe

trabalhadora,

st ria 17660-

grau de centralização

social, mobilidade

cultie

si. Es a div r iv1d d
variáveis:

fort~

relevantes,

ci d das com niveia sem lhantes de "desenvolvim

ciada às seguintes

ao cresci

sua identidade,

acerca de sua atuação.

por

também

é tão mais acentuada quanto/mais

a forças pollticas

pas-

demanda

sendo que esta tendência

aliar-se

um

em que o sis

urna crescente

for capaz de definir

informações

haveria

cada vez mais, mais pêssoas

de Welfare,

a burocracia

disseminar

ao crescimento

A tendência

afeta o sistema

mente

para todos. Este

saúde, habitação

diretamente

com destaque

"amadurece",

sam a se beneficiar

mento marginal

n t es

pelo

e das burocracias.

Relativamente

serviços.

. d epen d
1n

este

a manutenção,

garantido

à educação,

sâo aquelas

econômico",

demogrãfico

dependente

de vida mInimo

pud rao rc f erc+ se basicamente
. (6)
Vl. dêenCla

dessas postulaç~es,

govername~

social, 'grau de organi-

idade da população

e

situação

dos militares(7).

Uma base empIrica
"tese de convergência"
zada por pryor,

importante

para a sustentação

da

é aquela oferecida pela pesquisa reali-

comparando

dispêndio

governamental

em seis eco

6

nnrtlj

rI ~

I

r ryo r pr c t.cnde

-ut ré\ 1J11011t e J) Ia n f Lcad.ur (8).
í

trado a tese, enfatizando

a irrelevância

er demons

da distinção

entre es

Uma leitura atenta de seu trabalho

sugere,

:J

tes dois sistemas.
entretanto,

Vlu, considere-se
Dentre

gastos

08

monstração
a rubrica

a anãlise
sociais,

mais antiga

excetuando-se

parcela

dos gastos

velhos,

não haveria

que faz dos gastos previdenciárlos.

estes sao os mai· crIticas

e mais universal
a de educação.

previdenciários

de gastos

atendessem

em

politica
que a maior

a proteção

tão "bá-

e de caráter tão humanitário.

que estes gastos visam

for eontinuity

First,

disability

or

short-run

factors

illn@ss.

th re 1s the need
whieh

as

temporary

family expenditures

which

que e p1icam

d

can be • influenced
and

by
its

(Pryor, 1968: 131, 132)

as oscilações

em termos da proporção

do programa

or

foradequate

nestes gastos

de gastos

previden-

sobre o total do PNB) seriam o PNB per capita,

de existência

or by

unemployment

as the size of the famfly

geographical loeationll
(meu grifo).

ean

faets as old age,

death of the bread.winner;

Second there 19 the n

such factors

cobrir:

of fami1y expenditures,

e aff et d by sue h long-range

As variáveis

aos

políticos

a uma necessidade

"two basic human needs.

çao.

constituem

Co~siderando-se

se destina

diferentemente

pryor sustenta

(operacionalizados

para a d~

razão para se supor que sistemas

sica", tão universal

ciários

titulo de exem-

A

da tese, no sentido de que provavelmente

social,

. distintos

é precária.

que sua demonstração

de previdência

e a idade da

o tempo
popu1a-

7

Na justif'cativa

teórica

veis, Pryor se apoia inicialmente
segundo

o

o qual as pessoas,

de renda, passam

e manutenção
entretanto,

mento não explicaria

porque

le-se então da proposição

maj r d mRnd

por gastos

o "desenvolvimento
há sempre

a questão

o que pryor

públicos

e

de vida na

veargu-

aum ntam

mais

não-agrlcolas,

o que i~lica

afetada

também

resultante

:finalmente, Pryor considera
reduza

o número

relativa.

sugere e que a previdência

V!;!

da renda per capita

da população,

da pobreza

nível

(públic s e privados).

de 'que o aumento

econômico"

seu

para o fato de que tal

previdenciários,

umcnto de trabalhadores
de "desenvolvimento".

de seu padrão

totais

leva ao aum nto da idade mêd.ía

Galbraith,

de

com a sobrevivência

os gastos

previdênciários

destas variá-

em que elevam

menos

lhice. pryor aponta,

que os gastos

no argumento

na medida

a se preocupar

mais com o conforto

para a seleção

em
pelo

~o processo
qu~ ainda que

de

destituídos,

Mas, fundamentalmente,

não visa a destituição,
I

nem a redistribuição
se, propoe
estaria

que do lado da demanda

um "clima de opinião

de expandir
oferta

e sim a socialização

o escopo

estaria

operando

por gastos

favorável",

de cobertura

dos riscos.

uma estrutura

previdenciários

bem como

da oferta

Em sínte

o

"desejo"

e que do lado

de custos muito

da

onerosa

"
para o setor privado.

A análise

dos dados leva-o

o nível de desenvolvimento
n~o causalmente

d1spõe rx-me
<]1: umas

determinante

econômico

a concluir,entretanto,

é um fator subjacente,

dos gastos. As evidências

m para a relevância

do tempo de existência

e para u ldéftde da popu Laç âo , nesta ordem.

r es s ant.e

está nas considerações

que

•

O

que faz a respeito

ponto

e

de que
dos Px:9.
inte-

do primeiro

8

fator, que encobre,
ca. Nos quatro

segundo

parágrafos

172/3)~, somos informados
vel de "desenvolvimento
tência

à velhice.

ses europeus,

,

que pryor dedida

a dimensão

econômico"

os Estados

Unidos

um.i var

í

por amostra

e a Comunidade

important@ 6 o gr

ável polittcn(9).

t empo ra I sua pr í.nc pai
í

ca - economias

com alto nI

tinham programas

tomando

de

e PNB per

Por outro

e economias

Lado , com este

centralmente

da despesa

governamental,

posto que é dela que o Estado

seu dispêndio.

capi-

do aindicaliz ç-o, ia-

li

cor t.c

planificada tese .

é que a renda é ex

.Ao fim e ao cabo, o que Pryor está provando

correto,

nao

Britânica,

variável. de control _ da d.imensão pollt!

de mercado

"
prcditor

assis-

todos os pai

. das - não tem vigência, r 'v Lando-ue assim a fragilidade

cclente

polIt!

a esta questão (pags.

de que em 1913, só palses

No entanto,

ta. ~ variãvel mai
ê

pryor,

laç-o êntre progr m s previdenciários

há cor

to

o próprio

o que obviamente

depende

para

e

financiar

Só que, a este nível de generalidade., a tese pe!,

de relevância.

Ao que tudo indica,
ram países

como unidade

cas referidas
mente,

enfoque,

norte-americana.

que propoe

a relevância

explicação

das políticas

za do proc SSQ polIticQ
.impor an

de compração

ao estudo de gastos

sob o mesmo

da federação

as análises

Reedita-se

toma-

as

críti-

realizados

por base

as

ant~rior
unidades

o "modelo ecológico",

sócio-econômicas

independentemente

(lO)
de sua formulaçao

a este mod 10 foi d senvolvida por

(1968), apontando para a mediação
e políticas

públicos

de variáveis

que

não absorveram

mas tomando

públicas,

emplricas

a

da natur~

• A cr ítica
Jacob e

ntre v riáveis

que nao pode ser desconsiderada,

para

ma i s
L1psky

"ecológicas"

mesmo que um tes-

9

te empirico

determinado

nivel agregado,

não dê conta dela. De um modo geral,

o aumento

dos recursos

~ o melhor

preditor

a
do

o

aumento

de gastos,

lativamente

estável

falácia do modelo
tatação

pois a receita oepende
e de um montante

"ecológico"

a proposição

Em outras

(dosempr go,

condições

novus

e autonomia

em função da cultura

"

cionais

existentes

em cada sociedade.

ter se dado nos palses
]a a dimensão

pollt'co-ideológica,

que explicam

Esta

é

uma problemática

", anunciada
por Daniel

Mas esta si-

tal

pe-

instit~
evolução
não an~

em uma certa 'e~

distintas

desta di

entre, por exemplo,

inglês e americano.

lItica social. Tal premias

temente

diminuin

mais avançados

marcantes

Ln-

dependência

e dos arranjos

são estruturações

,.. 1mediata
.
missa de uma conexao

ide010gi

de

a ser resolvido

mas implica

as diferenças

os "casos" japonês,

de

O fato de

industrializados

trutura.ção desta dimensão.
mensao

pQlitica

A

não importa.

do grupo familiar.
um problema

re

desta cons

-te.)

'tuação será ou não considerada
10 Estado

a polltica

d

~um nt

de recursos.

é Lncqâve I que o processo

palavras,

do a independência

variável

está em fazer decorrer

de que, então,

riJ.

dugtriâlização

de uma legislação

descartada

quando vinga ~ pr~

entre ,.necess id ades b"
as i cas \\e po-

permei

também a

da

t se do "fim

nos anos 60, entre outro

e mais eminen-

Bel1, seyundo quem

"there is today a rough consensus
tua1s on p01itio
We1fare
power;

State;

arnong int:elleo-

1 iaBU s: the aoceptance

the desirability

a system of mixed economy

of

a

of decentralized
and of political

p1ura.lism" (11) •

•

I
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Ou ainda na formulação

feita por Lipset,

"the fundamental

"

problems

para quem:

of the industrial

lution have been solved:

the workers have achieved

industrial

and political

citizenship,

the

servatives

have accepted

the Welfare

State

the democratic
crease

left has recognized

in overall

more dangers

to freedom

left and right

than solutions

madores

e por um curto período
ingleses

social corno antídoto

lIticas sociais

diversific~~o,no

o Welfarc

conservador

sentido

reafirma-se

da intervenção

for

redutor
qUê

economic

(14)

política

rebater

a

dos' processos
das po-

socialista

•

que

do Impeto de luta

es

.

ve

contra

n s pollticas

80-

o pensamento

dos anos 70, encontrando

eco

.

conservadores

estatal,

campo i

ao

tanto a posição

percebe

eco-

little

redistributivo

a idéia do "fim da ideologia"

no final dos anos 70 quando

at ndimento

de

o nensamento

de incluir

a partir

-

Assim,

it

Pois os refor-

de "humaní.z ar t'o c pit li mo,

na reaçao da "nova esquerda"

dr~stica

de tempo.

o potencial

c pital1sta, como a

(' P c í.dad

tais

restrito

Tratava-se

. Na atualidade,

como um paliativo,

acumu l .ç

with

and

por urna reestruturação

demonstrando
(13 )

in-

do início do século viam a

ao socialismo.

deste último

de acumulação,

l:

esteve

and

an

to a

ownership

,

liberais

postulação

entretanto,

con-

issues dividing

(have) been reduced

more or less overnment
planning" (12) .

Este consenso,

that

state power carries

nomic problems ... the ideological

do liberalismo

revo-

é contrariada

clamam pela

e a nova esquerda

de "novas necessidades

básicas",

já

redução

demanda

antitéticas

o
aos

_.- - - -- ~~~~

..~.-=_.~.=._~.-~~~~=
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"undamon t aí s da soo i p.c1ac10.

ve l or e s

ta tese do "fim da ideologia"

; ndu s t r i a l , Não aba tante,

teve um impacto

es

considerável

na

,J

constitulç~o

do campo disciplinar

da polItica

social. Ao

con s ru Lr sua h í.s t.ô r L.i , 1l1ggins opo n t.a pa ra o ethos
rio dominLlntc no serviço
postulava

a

obrigação
ethos,

o Estado

"impulso

humanitário"

de que todas as sociedades

de Bem-Estar

of certain

as people

era visto

fundamental

dos serviços

â-:

que levaria
t~m a

Dentro

deste

como o resultado

"of the

beliefs
of

about the value
their

of

relationship

(Higgins, 1981:28).

S nde tais valores considerados
e universais,

t

í

ethos

civilizadas

dependentes.

and the significance

with each othertl

hurnan

ing16s do p6s-guerra.Tnl

de cuidar de seus membros

application
people

de um

xist~ncia

ao reconhecimento

social

re-

oxplicariam
sociais.

vada por Titmuss,

em última

A conceituação

um dos "criadores"

Ll.e t e a clominância deste ethos.

valores

fundamentais

Lnst.ânc ta o caráter pcrvasivo

de polItica

social,

efet!

da disciplina, também

Para 'l'~tmuss,a polItica

reso-

cial
"i9 cencern
sat1sfied
continue

d with

those needs which must

if the existing

social matrix

in existence .•. has a deeply

tive and communltariam
licy ts concerned

1s to

integr~

objective •.. Social p~

with those stat-es of depen-

dency which are generally
collectivity

be

recognized

to be collectlve

by

the

responsabilities"

(Reisman, 1977).

E: esta postulação
mentais"

referidos

qui a criticar.

genérica

a "necessid

acerca de "valores

funda-

des b:'"sics" que me disponho

Torno como ponto de partida

o tratamento

a-

que lhe

12

- dado por Sahlins

(1976), que tinha por quest~o

locar, na antropologia,
Para isto, revisitou
sinalando
primitivas,
bordina

a central idade do conceito

teorias

as diversas

antropológicas

concepções

sublinhando

e explicações

nelas o naturalismo

inapropriadamente

a cultura

t

fi

reco-

de cultura.

e o marxismo,
das

as-

sociedades

dominante

que

~ "raz~o pr~tica".

roque i d finido jã no preficio de Cultur
€lügulnt

central

su-

Seu en-

e Raz~o Prãtica,nos

rm015l
"Toma como qualidade

distintiva

do homem nao o fa

to de que ele deve viver num mundo material,
cunstância

que compartilha

com todos os organis-

mos, mas o fato de fazê-Io
quema

de acordo· com um
-

significativo

criado por si proprio,

dade
pela qual a humanidade
,

t
conceito

o conceito

de cultura

cir

é única"

esqual!

I

(p.8) .

que dá conta desta qualidade,

este que não deve ser reduzido:

"aos termos da end~mica
suj ito sem mundo

m confronto

pensamento,

arraigada

matéria ...

Inserir

oposição

a cultura

tica é simplesmente
experiência

antinomia

indagar

ocidental

de um

com um objeto

sem

entre espirito

e

na mesma problemá-

se ela

repxeaent a a

•

'real' do sujeito ou as suas concep-

ções, quando,

em verdade,

cial da posssibilidade

ela é a con~ição

de cada uma

e

so-

de ambas"

(p.10) .

Sahlins
a cultura

está simultaneamente

seja formulada

mais fundamentalmente
(p.7) I e sugerindo
domlnio

"a partir

refutando

da atividade

a idéia de que
prática,

ainda, a partir do interesse

a pertinência

no qual as.forças

do conceito

materiais

utilitário"

de cultura

se constituem

e,

enquanto

como
tal.
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•
No âmbito da "razão prática",
forma de adptação

humana,

é entendida

a cultura

um instrumento

corno

comprometido

urna

com

sua

.,)

reprodução

enquanto

cultura

e com ,a manutenção

mana nos limites da viabilidade

biológica.

da ação prática

a cultura

uma esp:cie
de última

e do interesse,

de super racionalidade

a ~atisfação

de certas

~a população

Construlda
se

a partir

orientaria

"ne~ssidades

básicas".

são qualificadas

por Marx, ao apontar

ráter histórico,

há inequivocamente,

em sua reflexão,

djzaçfto indev'da

mom nt s da constitu'ç-o

5

Marx, a experiªncia humana não
. bó lica, na medida
próprio
relaçõe~

necessáriaS

longamente

a passagem

"necessidades",
ccjtual

clássica

sustentando

ç~o de mundo e da sobrevivência
o primeiro

ato histórico

a satisfação

sim-

signif icati vo não têm

seu

.

da Ideologia

spaço

Alemã,

do homem

é

sobre

prévi~

do pensamento

humanas,

flsicas

de todas

consequentemente,condição
(p.164).

tal postulação

básicas"

•

de que a

e biológicas

e com~ulsiva

para todas as outras"

Marx, pois tal procediment

onde

dos meios~ndispensáveis

a mais contInua

"necessidades

con

Em suas palavras:

Não se trata de contestar
çao de outras

as

oó ico - da concep-

das necessidades

as atividades

das

trabalha

"a história ... é deduzida ... da premissa
satisfação

e

- em um tempo hipotético

é a produção

das necessidades.

dos meios

(p.154) ... Sahlins

um

urna pe-

como situação

que a g nealogia

ali pr posta tr nsforma

seu ca

Em

a força refletida

de produção"

Se

humana.

organizada

em que "o esquema

impeto, mas apenas

por

(p.87), sendo sua finalida-

tais necessidades

r

hu

com a indica

que não as apontadas

submeteria

a classificação

por

simbóli

14

lU

C~,

- a condiç~o

definidora

curso da praticabilidadc
trc

'necessidades'

funcional.

igualmente

164). Alternativamente,

l\lém disso

Sahlins

e relativo,

sob uma forma que n~o é mais a sua pr5pria,

"sistema

. mento

desafio

política,

de necessidades"

inquestionável
de laicizar

o surgimento

- do social.
çao
\10

(Rosanvallon,

marcar

do da intuiç~o
civile

réside

da cultura,

isto é,

mas sim

incorpor~

enquanto

a passagem

Reportando-se
Rosanvallon

de Mandeville

1979:

(p,47), substituindo

tuidora

do social.

a partir

em que

contemporâneo

do

Rosanvallon
(intér.êt/besoin,
ga-

(15), b m como sua ana-

renovador

d

aos trabalhos

teoria

da institui-

da escola

esc~cesa

sugere que esta escola vai ao fun
de que "le ciment

de

est obligé

a política

Ia

desta mesma maneira

societé

de Loí.re ct d~

pela econan1a corroinsti-

A "tese da convergência"· nada mais e que o
mento

ao

11,12).

m Hum , como c paz d

dans le fait que chacun

manger"

funda-

esta postulaç~o

da nQçao de necessidade

como conceito

século XVIII,

a natu-

a sociedade,

an ir o bom funcion m nto da 80ci dad
do m rcad

"sistema

como nos sugere Rosanvallon,

respondendo

ssion),
--------~-------lil

(Sahlins, 1976:

•

e auto-instituir

Aqui interessa
identifica

decidir en

entendendo

foi incorporado

do Estado,

e de sua natureza

indivíduo

di~

(Lb í.d r: 230,231).

Em nossa cultura
ste

"como

sugere que se tome o

com. . algo qu e se de sdob r a "nos termos

da como significado"

da cultura,ao

indispensáveis?"

de neces::idades" como simbólico
rO;l,l

e indicativa

de conceituar

descJ:obrao Estado

15

e de fundamentar
política

sua justificativa,

social

sua dimensão

alijando

política.

especialmente

Isto é, o caráter

da
arbi-

;.J

r~rjo,

ainda que socialm

de plasmar

as relaç~ec

nt

a perversividade

de uma certa

socj is, pelo exerclcio

De um modo geral,
social não se afastam

constituído,

as análises

de sua origem

da ação do Estado

do poder.

marxistas

liberal,

forma

da

política

~centuando

na sociedade

apenas

capitalista,r~

\

querida

pela

~

-

tra-se, entretanto,
necessário

uma perspectiva

deste desempenho

. da política

enquanto

detidamente

(16)

logica da acumulaçao

. Em Offe

(1984)

que suspeita

Estatal,

apontando

espaço de escolha

do

caráter

para o

e vontade.

encon-

domínio

Vejamos

mais

como isso se dá.

•
3.

POLI'l' 1CA SO 'lAL

E "HE-MERCANTILI

De acordo
mentação

protegendo
sociais

com Offe, o Estado

e garantia

bros da sociedade

dos interesses

necessárias

um conjunto

para a dominação

tenta ainda que, se o Estado
(pois é dele que retira

tenderia

depende

do poder de regular

este poder de regulação

sua mediaçio

pelo capitalismo
de instituiç~es
da classe

(p.120),
e rel~ções

acumulativo
econômica) ,de~
E aqui eu

como um poder variável,

tamanha

mem-

capitalista. Sus

do proces~o

este processo.

entre capital

pura o Ultimo ao defini

Pira a imple-

de todos os

sua base de sustentação

gune casos capaz de conferir
este, n

orienta-se

coletivos

de classe dominada

e sancionando

fruta também

ZAÇÃO"

autonomia

ao Estado

e trabalho,

possa

enem aI
que

pender

os interesse' cal tivos que irã prot~

16

•
gero

Est; ê uma qu stâo empIrjcR,

processo
Estado

de legitimação,

e à sua pr6pria

que remete

referido

em especial

ao

às bases de sustentação

do

ideologia.

No que tange especificamente

a polItica

social

- (17) Esta d o, sua funçao
e a de efetuar

a transformaçao

te dos trabalhadores

ou, em outras

em assalariados,

deste

permanen
palavras,

.

a "re-commodiflcation"

da força de traballto (Offe, 1982: 92 e
.
ss.). Offe está chamando a atenção para o rato de que o procê~
so

e Indus tria1ização

se faz

companhar

da forç

d

capi t 1i9 a (e n-o apenas em sua origem)

da permanente

desorganização

O f to do indivlduo

tr~bªlho.

e

mobilização

t r sido' expulso

m0rc do, ou a ele não ter ainda se incorporado,

do

e de não encon

,
trar maneira

de sobreviver

lho, nao significa
um ponto

que vá vender

importante,

r balar-se,

Assim entendida,

ete.

Este é

para a gama de alter-

a este indivlduo:

alienar-se,

de traba

sua força de trabalho.

que chama a atenção

na ivas que se apresenta
,
dlgar,

com base em sua capacidade

migrar,

roubar,

men

social é uma polItiea

de

(18)
•

a polltica

•
constituição

da classe

do. Tal processo
grupáveis

trabalhadora

•

opera através

segundo

de um conjunto

do

~sta-

de polItieas,

a-

três funções:

- mob'lizaçio
via socidlizaçio

e de legitimação

dos trabalhadores

em determinados

para o assalariamento,

valores.

affe considera

que

" ,

aqui se oxpressaria
Entado,

manifesto

portamento

humano,

affe não chega,

também o cariter
em programas
reduzindo-se

entretanto,

tutelar

de controle
o escopo

a desenvolver

("surveillãnt")do

Estat

1 sobre o com

da esfera
este ponto;

privada.

•
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•
-manutenção

das funções

reprodutivas

necessárias

~o

assalariamento;
-manutenção
mão-de-obra

do equilibrio

não devem

cstã sempre se modificando

que tais

demandas efeti v rren

de risco e ã força polItica

do de fato tais conexões

de valori

- que
enganoso porque supoe

as jnati uiç6es polwti as sejam nb rtus
I

e tais modi-

nem a Lmpo rat.í.vo s do processo

zução do capital. O primeiro falar

jetivas

de

ser atr í.buidas a pressões ou ao grau de organização

das c.lassc.r t.raba Ihador'aa ,

t.raba Ihadoras

e demanda

(Offe, 1984: 94,95).

Este ~rocesso
f icações

entre oferta

-8

demandas de~ classes

rrespondam às condíç- s ~
destas

estão em aberto.

to como tais canexões,-

entre necessidades,

e polIt1cas

(no sentido

de "policies")

atendimento

requer a consideração

organizações,

quan-

Não só estão em aber
interesse,demandas

- são pollticas

e

de formas especIficas

seu

de es-

+ruturaçáo polÍtica.Os imperativosobjetivosdo capital rerreteriam
à ame~
ça de destruição
da expoliação

dos fundamentos

da acumu lação futura,

da força de trabalho.

a partir

Além deste fator não

social, que nada têm

dar

conta de certas

áreas de polltica

com o processo

acumulativo,sua admissão corrofator explicativoda p:>-

Ll t.Lca socí.al 1npl1ca em confer.í.r urna tréltél'rla racíonal.íd

(Offe:

As pollticas
t-s como resolução

qu

O conflito

atender

1984; 101 e 5S.).

sociais

devem alternativamente

de um problema

do, qual seja, o de compatibilizar
e do capital.

ver

de ao aparelho

do Estado, enquanto instituição efetivamente c paz de
a es e imperativo.

a

Esta compatibilização
entre capital

interno

ser

ao aparelho

as necessidades

de Esta-

do trabalho

i sempre precária,

e trabalho

vis

uma vez

a ela subjacente

nao i

•
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elelivam~nLe

resolvido

vela polltica

Ue1lUtll' a po LI t Lc a s oc la L não como

-'

p.roduçào

çu",

de be n s e s crv Lços

d~ demarcaçio

de conflito,

dos processos

tivo, humanitário,

sociais

ela mostra

explicar

pollticas

~lõm di
de "d

belecer

80,

sidades"

'I

perverso,

"r-m

cia" , Pois ao se referir
sustenta
viável

que o desempenho

na aus~ncia

cduc~cior<l

ou-

.

de

parece

oriundas

dinâmi

supérflua

de dinâmicas

quanto

inovadoras

poli

torna-se

ne-

ou multi-faceta

sem que se

rcantiliz

çio"

os

perca

p rmit@'

ao naturalismo

inadvertida

à crItica

conservadora

das "neces-

ao

industrial

habitacional,

e de saúde, de larga escala

sta

cone-

que expl!

à "tese da convergen-

de urna sociedade

de po11ticas

proc ~

das me rcador Las • Esta

fetichisante

a meu ver, sua adesão

coopta-

ou qualquer

xão não ê feita por ele, ainda que seja sua intuiçio
caria,

políti

bem estabelecido.

entre a crItica

e o caráter

resoluçio

o d@2taqua f@ito por Ofte p r

mer can . 11i zução

uma conexio

de

de avaliaçio

um leque amplo de alternativas,

um ponto de apoio teoricamente

sociedade

social, deixa de ser al-

sua riqueza

sociais

a

(Offe, 1982: 109).

Se tal formulaçio

pallticas

a

"s equr an

de urna moldura

controlador

e passa a resultar

,

ticas recorrentes,

das. Abre-se

e mêtodos

o caráter

à política

especificas.

para determinadas

cessário

a questio,

conferir

. go a ela intrínseco
cas pollticas

que conforma

de poder

desinteressado,

tro que se queira

vo Itada para

corno "qu alí.d ade de vida",

de ternas, tempos

Assim colocada

Desta forma, cabe

1->011 t.Lca

ou seja, do estabelecimento

co-institucional

50S

Ulllcl

"s,J.úde", mas como uma polItica

ntrav~s

social.

Welfare,
seria in

previdenciária,

e subsidiadas

pelo Es-
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tado. Isto devido
concentração

às condições

e requisitos

da força de trabalho

de

em plantas

urbanização,

industriais,

mu-

.)

danças

tecnológicas,

de reduzida

econômicas

da famIlia

vida na sociedade

e +egionais

industrializada,etc

l

...E arremata

"alI

of capitalist

structures"

Atribuldo

través ~a implementação
o mascaramento
buição

que dispõe

mod rnB para nela se situar,

. trab·lho não - o caminho óbvio, ms
como correto.

of

à questão da "re-mercantilizaçâo".Quando

aponta para as d í.ve rsa s a Iternativas

duo na sociedade

próprias &

p.IS3).

(Offe

Mas voltemos
Offe

capacida-

em lidar com as dificuldades

which are well known characteristics
(grifo meu)

rápidas,

ao Estado

o

fica claro que o

ocialm nte

sancionado I

o dever de corrigir

da politica

de relações

um indivi

social,

rumos,a-

dá-se também

sociais pela postulação

da

aqui

distri-

de "bens e serviços".

Olhar a polltica

soei 1 por este ingulo,

parte de um sistema

de dominação

dominação

à coerção e ã exploração.como

se resuma

nos lembra, o Estado
cas prazeirosas.
manente,

é uma instãncia

Significa,

sem soluç~o

não significa

de! uma aoc í.edade que só

presumir

que

politi-

como questão

do Estado

a

até Foucault

capaz de produzir

isto sim, colocar

dada, a atuação

isto i, como

na

pe~

conformaçio

a r-t.Lf í.c aLme n t.e se orienta para a sua
•
auto-m rc·antl1izaçao. O desempenho das instituiçaes
voltadas

par a a Lmplernen t açào
tes, os

í

de poLít í.ca sociais, as práticas

'onflitos, as ineficiõnci~s

tas, nesta ótica,
necessidades

não mais como

bâsicas",

crÔniCGb

"patologias

mas como as soluções

passam

corren-

a ser vis-

no atendimento
encontradas

a

no in-

_ _

__ .__ ~

==~~====~

=_.=
..__
~.=_..

... _ ...

~··~-,;''-;O'-~_=_=_=
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terilr do Estado
mercantilização

para atender,

nativas

da pobreza,

dominantes,
cies),

me permite

das obrigações

determinados,

se transformam

se institucionalizam

tante o próprio

lado de bem estar",

.

6

políticas

nância

Unidos,

a proteção

mu'to maia

Descarta-se

e ritmos

relativas

diferenciados,

França

as

constituin

se

Assim,

as

(legislação

em

conso-

nos

países

.e

Es~ados

teve prn desenvolvimento

onde o patriarcalismo

caso da Rússia

O tra

Rirnlinguer como

como Inglaterra,

social pelo Estado

da

es

ao "e~1

cuidadosamente

efetivaçio

Demonstra

des-

dos esforços

do ser humano.

r (1971) relata

lento do que naqueles

raizes mais fortes,

básicas"

que as produziram.

liberal,

tornam

de modo impo!

desigualdades

foram paulatinamente

formatos

se

sociais numa aproxi~açio

distintas.

com os contextos

de forte tradição

subsequente.

pugna na

previdenciárias

do, mas obedecendo

a conformar

uni linear e progressiva

em

eial em 60 iedadea

e da sociedade,o~

(no sentido de poli-

das "hecessidades

perspectivas

alte~·

em políticas
e passam

balho realiz do por Rimlingu
diversas

do Estado

onde inexiBt~riam

,

entre concepções

da

versões

'talais em r duzir as carincias

atendimento

de

determinadas

campo da disputa

ta forma uma percepçio

.::10

urna leitura da hist6ria

social corno relato de disputas

de em momentos

ao processo

e de legitimação.

Esta colocação
política

simultaneamente,

e da Alemanha.

deitou

A legislaçio

americana

é muito menos complexa que a dos outros dois pe Is e s ,

sugerindo

Rimplinguer

petição

freou os intuitos

como deletéria
ciedade.

que o ideário do individualismo

e,da co~

de uma regulamentação· estatal

aos principios

Longe de se pautar

de organização

pelo princIpio

vista

social daquela

de "atendimento

s~
das

___

__

_

~_=_.~ __
=_~~~==_._

=_

=_~_ ~.~=~==-=c-=_ ~._.=_._=_.=.
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~__
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necessidades
provid

b5sicas",

nCi-ri

trabalho,
direitos

visados

s varl ram enormemente.

proteção

contra

da cidadania,

talecimento

os objetivos

da nação,

pelas

Regulaç~o

os riscQs do mercado,

obediência

a preceitos

foram algumas

da

políticas
força

de

atendimento

religiosos,

das justificativas

aJS

for-

aventa-

das.

Ao negar a existência
toda a problemática
ter essencialmente
ser entendida
. dida a partir

da política
político.

Isto ~, a política

de uma concepção

deliberada

determinada

especifica

levando em conta a influência
o peso da rotina

"necessidades

social recupera

como uma intervenção

tão social e de uma definição

rocracia,

destas

e da tradição

Não há, entretanto,

ta ação do Estado,

para além da elevada

dução continuada

dos arranjos

pois um

cara-

social passa a

do Estado,

deci-

do que seja a ques-

de seu legítimo

de demandas

cesso acumulativo.

básicas",

da sociedade

papel,
e da bu

e os requisi to,sdo pr~

uma pré-determinaçãode~
probabilidade

já existentes.

de repr~

·_---- _._~ .--

- .... _-.
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NOTAS

(l) Hay

(1980)

faz

uma revisão

'on6mi as aventadas
bo r .., 1,

para as reformas

r oa l í.zad a s na

remetem

Depr

Unidos

contrarrestar

SilO

.

das exp Lí caçóp s e-

sociais,

no Ln I ia

Lnq l a t.c r r a

para a import~ncia

que u G ~nd
Estados

interessante

do século.

do Imperialismo,

e a compct1ç~0

alertararn as elites
a decadência

de.cunho

com a Alemanha

econômica

trabalhadora

derado

pois dela dependia

em termos

de

e

os

para a necessidade

cias para a classe

(tese defendida

Elas

no sentido

através

de

também passou

de

reformas

sociais; o oferecimonto de condiç~e~ r zo-veis d
importante,

li-

exist~n-

a ser consi-

a riqueza

distintos por Halêvy,

do Império
Sidney Webb

e por Woodward).
(2) Nesta

linha pode-se

situar

tudo de uma Política
va", Tania

(3)

Statc",

Eo

1

1965, Socialist

i.l

Interati-

1985, CCS/PUC-RJ.

Register,

"t.

O

Merlin

Li P aí t ve " out.á
í

22,2~). Uma outra versão

soei lia é

sob uma 6tica

Es-

of

the

Welfare
Londres,

Press,

(198l:33).

do t Ln íçâo d

quem a posição

pré e Pós-Natal:

"Facts and 'I'h eo r Le s

D.,

cito por Higg1ns

(4,

Assistencial

Salem, mimeo,

Ver Wedderburn,

"O período

teórica

é oferecida

dominante

that which

na ciência

para

das

políticas

science,

whose

is designated

poli ics as social policy measures".

(1968:

por Murswieck,

de uma "va Lue+Er ce , posi tive

goa1 i.s to explain

om Pr yo r

in the realm of

Cito por Offe

(1984:

114) •

( 5 ) Ver Flora,

P. e Hindenheimer,

(1975) também desenvolve
de referência.

A.

(1982: passim).

sua análise

dentro

deste

Wilensky
quadro

23

- existe
nao

(6) Neste tipo de abordagem,

oon s Ll Lua o s t e pu d r ao , é[.,

Es~c autor utiliza-se
que engloba

da convcç~o

"seguridade

da renda durante

Inclui ainda como polItica

cional,

de serviços

gunJ autor

sociais

toda a populaçio,
Service

comunitários

. fazem a distinção

os serviços

State"),

ao que
(l97S).

pela OIT em 195~

adotada

lhi 8, bem como para a assistência
dicos.

quanto

po r e x crup Lo , MdI':::hall

sob a rubrica

para a manutenção

consenso

social"

doença,
familiar

as

medidas

desemprego,

ve-

e cuidados

mã-

social a polItica

habit~

e de educação

(p.ll). AI-

entre o Welfare

State~ onde

são oferecidos

em um padrão

ótimo para

e um Estado Assis encialista
no qual padrões

mInimos

("

Social

são oferecidos

p~

ra os pobr s (Hay, 1980).

(7) Estas variáveis

são destacadas

e comentadas

por

Wilensky
I

(1975)

.

(8) Ver Pryor,
(9) Segurdo

,

1968, especialmente

Hay

(1980: Cap.III),

ratura quanto

ao impacto

ra sobre as reformas

Robinson

das pressões

do "modelo

por Higgins

consenso

na lite-

da classe trabalhado

ainda que seja discutIvel

a

se deu.
nesta

(1963), Hofferbert

discuss~o

(Ll) Citado

trabalhos

IV e V.

há razoável

sociais,

forma corno este ünpacto
(10)Os principais

capItulos

linha sao os de

(1966) e Dye

ideológico",

Dawson

(1965).

ver Souza

e

Para uma

(1974).

(1981: 35).

(12) Idem, ibidem, pág. 38.

(13)Ver sobre isto Hay
"socialist

(1980:35).

social policies

ferent

in their purposes,

peoplo

from conservative

should)

pre-eminently

integration".

Ver também Riesman
are, in my view,

philosophy

and

social policies.
about

equality,

(1977:20):

totall~y
attitudes
They

freedom

are

difto
(ar

and social

23

•
p

affo (1984: pau9im).

1alm nt

(15) '~e besoin

et l'intérêt

de 1a societé ... sont les princi-

paux liens qui naus attachent
des liens tres sacrés",
(16) Para um resumo

crItico

au governement;

cf. Rosanvalon
destas

et ce

sont

(1979:36).
ver

análises,

Disney

,

Richard, "'l'heorizingthe Welfare Stat : The Case of Unemployment
Vol.II,

Insurance

in Britain",

Part I, Janj82,

Journal

33-57.

(17) a uso do termo função nao deve remeter
uma vez que, como affe acentua,

Ou seja, sã

ao

funcionalismo,

os "requisitos

nais" não são dados mas estabelecidos
classes.

of Social policy,

a ores sociais

através
qu

funci.oda luta

tornam

de

imperatiI

vas certas

soluções.

Não obstante,

,-

objetividade
t rminnr

se considerarmos

que affe nao questiona

da base econômica,

nem sua capacidade

a açüo soc:i.a1,tais requisitos

necessários.

Não cabe discutir

a

de de-

são, efetivamente,

aqui esta questão,

notar apenas que affe também usa "função"

como

valendo
sinônimo

de papel ou obje ivo da ação.

(18) Ao expor este conceito,

effe cita polanyi,

para quem

•

uma

ocei dade ba§ .ada na força de tr b lho n

forma f tichiza

da de mercadoria

de sistemas "non-

u

commodified

•

I

necessariamente

Assim,

de acordo

depende

com Polanyi,

o Welfare

é típico de sistemas capit list s desenvolvidos,
condição
grande

para a mercantilização

diferença

mas

nao

•pré-

da força de trabalho.

A

está em que, no inIcio do capitalismo,

política

social não estava

guildas,

famIlias

a cargo do Estado,

e igrejas.

mas

a

das
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