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Aldaiza SPOSATI *

Regulas:ao social tardia: caracteristica das politicas
sociais latino-americanas na passagem entre
o segundo e o terceiro milenios **
Os paises latino-americanos tem caracterfsticas diversas dos paises
europeus -a exceprao do Sui da Europa- no processo de regularao social
entre Estado-sociedade-rnercado das provisoeJ· publicas as necessidades
sociais dos cidadiios. Tais caracterf.sticas decorrem de condiroes hist6rico-politicas que demarcam: i) o alcance da tmiversalizariio de cidadania
a
no pals; ii) as pre-condiroes historicas para as polfticas sociais, isto
transiriio de formas disciplinares e de benernerhtcia -a exemplo o Poor
Law- para a provisiio pt.tblica na condirao de direito universal e niio
atenriio a necessitados; iii) o alcance do processo democrdtico dos gotJernos e da representartio social dos diversos segmentos sociais {sobretudo dos
caracterizados como o dos "carentes"); iv) o modo de regulariio social das
desigualdades e exclusoes sociais.
A andlise deste conjunto de condiroes t1ttz uma forma particular de
influencia de regularfio social neoliberal distinttt de sua forma europeia
que tem sido reproduzida pelos anafistas como se fosse universal. 0 impacto do ncoliberalismo nos pafses de rt:gularfio social tardia, isto
no
ttltimo quartel do secufo XX vai ter a injltdncia do processo de demo-
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cratizafiiO e reconhecimento de direitos sociais, presentes em novos actos
constituc i onais.
Por decorrencia e incorrecto afinnar que o neoLiberaLismo provoca o
desmanche sociaL em palses de reguLariio social tardia. Os gastos sociais
crescem nesses palses ate mesmo pelas experiencias de municipalizarao das
politicas sociais. lsto nos leva a indagar sobre particularidade do impacto
neoLiberal em tais palses.
Estd em curso uma nova gerarlio de produriio e gestao das pol!ticas
pos-keynesianismo e pos-neoliberalismo demarcadas pela heterogeneidade
territotial e equidade com novos temas de gestiio sociaL.

Este artigo se prop6e a identificar o impacto do neoUberalismo nas
politicas sociais latino-americanas a partir da categoria regulaftio social
tardia. 0 modelo de Welfare State europeu do final do segundo quarrel
do seculo XX, embora sob o capitalismo, fundou uma forma de regulac;ao
social sob a egide da cidadania e do plena e1nprego. A centralidade da
regulac;ao economica no mercado - e nao no Esrado, como no Welfare
State- que caracteriza a orienrac;ao neoliberal, traz alterac;6es substantivas
e espedficas aos processes de regulac;ao social que sao inaugurados
ao
final do seculo XX. Na America Latina o impacto do modelo neoliberal
nao sed. o de "desrnanche sociar' corno aludem os crfricos as alterac;6es
que provoca nas pollticas sociais para prover direiros sociais do primeiro
mundo. 0 clever social do Estado na America Latina, e possivelmente
nos parses do sui da Europa, so se manifesta ap6s os periodos ditaroriais
e amalgamado as lutas pelo Estado de Direito. Isto ocorre principalmente
no ultimo quarrel do seculo XX, quando se da rambem a expansao da
regula<;ao neoliberal. 0 modo de regulac;ao estatal do social vai ser determinado por este conjunto de situac;6es, que aqui denominamos de reguLafii.O social tardia, que provocam uma serie de caracterfsticas as pol!ticas
sociais latino-americanas ou a outros pa{ses europeus cuja regula~ao social
data do final do seculo XX.
Analisar a rela<;ao entre neoliberalismo e pollticas sociais na America
Latina significa afi.rmar que se trata de uma rela<;ao bern mais complexa
do que a imediata afirmac;ao de urn processo de "destnanche social" ou
de (des)regulamenta[ao de poL!ticas sociais no rastro de ocorrencias em pa-
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fses do pri1neiro mundo cuja regula~ao social sob o modelo Welfare State
iniciou ao final da metade do seculo XX.
Ao abordar aqui o tema de politicas sociais Iatino americanas, ou de
surgimento ao final do seculo XX, e preciso ter claro que as estamos
contextualizando em sociedades subalternas a regula~ao economica dominance exercida pelo mercado financeiro ou pelos "grandes" da economia
mundiaL
0 Brasil dentre outros paises latino-americanos
reconhece os direitos sociais e humanos no t'dtimo quarrel do seculo XX apos lutas sangrentas contra ditaduras militares que, embora empregando a ideologia
nacionalista - ou o modelo desenvolvimentista de Estado- Nac;ao - nao
praticavam (ou praticam) a universalidade da cidadania.
Ao contd.rio de um "desmanche social", nestes paises marcados pela
violac;ao de direitos humanos e sociais ate os anos setenta, vai ocorrer
sim, a constrw;ao de urn novo modelo de regulac;ao social que vincula
democracia e cidadania e e descentrado da noc;ao de pleno emprego ou
de garantia de trabalho formal a todos. Este modelo de regulac;ao social
se afasta da universalizac;ao dos direitos trabalhistas e se aproxima da
conquista de direitos humanos ainda que de modo incipience.
A categoria trabalho, e seus direitos, e descentrada, perdendo lugar
para a categoria mercado, resultante do enquadramento globalizado ao
neoliberalismo. Este enquadramenro ocorre tambem por determinac;6es
supranacionais orientadoras das pollticas sociais atraves dos fundos de
financiamento internacionais e reguladores da divida externa (e inrerna
no mais das vezes).
0 movimento social por direitos humanos e sociais, embora demande
reconhecimento da cidadania para todos, vai se confrontar com a precedencia da regula~ao econ6mica que descentra a condic;ao - ainda que
virtual- de cidadao para a de consumidor.
A exemplo, os direitos sociais no Brasil foram de reconhecirnento tardio. 0 direito aeduca~ao publica s6 apareceu ao final do segundo quarrel
do seculo XX- Constitui~ao de 1946- e dentro de forte movimento de
educadores e intelecruais de desraque. Ate hoje ainda ha crianc;as sem
vagas etn ensino fundamental ou analfabetas aos 10 anos de idade.
Ourros direitos sociais como a saude publica)
foram reconhecidos
nas ulrimas decadas do seculo XX - Constituic;ao de 1988. Neste mo-

so

so

INTERVEN<;:Ao

SociAL,

27, 2003

66

I

Alda,za Sposaci

mento, a sociedade ja luta por direitos difusos entre os quais os de genera,

os etarios, de etnia, de op<;ao sexual. Os movimentos nacionais e internacionais de mulheres, negros, idosos, crian<;as, homossexuais j a ganhara
repercussao como direitos de minorias quando direitos de maiorias nao
tinham tambem se efectivado.
Caracterizo como regulariio sociaL tardia os paises nos quais os direitos
sociais foram legalmente reconhecidos no ultimo quarrel do seculo XX
e cujo reconhecimento legal nao significa que estejam sendo efectivados,
isto e, podem continuar a ser direitos de papel que nao passam nem pelas
institucionalidades, nem pelos orc;a1nentos publicos. Portanto, nao cessa
a 1uta dos movimentos pela inclusao de necessidades de maioria e de minorias na agenda publica. Embora estejam inscritos em lei, seu cad.cter
difuso nao os torna autoaplicaveis ou reclamaveis nos tribunais.
Este gap cria uma disrancia entre o perfil legal do pais que se mostra
avanc;ado e as condi<;6es reais da popuLarao que permanece exc!ufda do
alcance efectivo do disposto em lei. Isto faz conviver o confronto entre
o real e o legal que considera sob o formalismo jur{dico o real nao legal,
como clandestine, e traz tambem, a necessidade de ser estabelecida a rela<;ao crftica entre o sociaL o economico e o juridico.
Esta reflexao busca destacar os factores condicionantes da reguLariio social tardia particularizando OS amalgamas que desenvolve an·aves do conv{vio com a regulac;ao economica neoliberal "hegemonica''. Certamente
isto e tambem espac;o para se pensar nos movimentos contra-hegem6nicos
a esse conv{vio que raramente se rraduz pela boa companhia.
Defendo portanto que o impacto do neoliberalismo em pa!ses de reguLarao social tardia, como o Brasil, nao pode ser caracterizado com afirmac;6es impressionistas como a de «desmanche social" sem cair numa transmutac;ao de experiencia europeias para a America Latina de forma
mecanica que ignora suas efectivas ocorrencias hist6ricas. Talvez nunca se
tenha falado tanto do social como nestas ultimas decadas na America
Latina. Mais ainda> os gastos sociais permanecem de comportamento
crescente nos orc;amentos publicos nao ratificando teses sobre crises do
WeLfare State europeu justificarorias da redu<;:ao de gastos sociais publicos.
Estes fatos nao significam contudo que o neoliberalismo nao tenha
abalado a regulac;ao social do Estado na America Latina, mas sim, que
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ocorre uma particularidade nesse impacto que nao e vislvel atraves das
categorias europeias que descrevam a questao.
As politicas sociais nestes pa{ses, e no ultiiUO quarrel do seculo XX, se
caractenzam por:
- reconhecimento de direiros soc1a1s com lutas protagonizadas por
movimentos sociais e nao por movimentos sindicais;
-diluic;ao desse reconhecimento em lutas locais, no ambito de cidades,
dando caracter difuso a efectivac;ao de direitos sociais para todos,
isto e, territorializando direitos embora o pais nao constitua uma
federac;ao;
- fragilidade da continuidade do reconhecimento dos direitos sociais
ou de sua permanencia ou do modo de sua permanencia na agenda
publica, j a que se tornam dependentes da ((sensibilidade polltica"
do grupo no governo e nao, efectivamente, resultado de conquistas
consolidadas reclamaveis nos tribunais como direitos nao efectivados
pelo Estado.
0 impacto do neoliberalismo em sociedades de regula~ao social tardia,
como e o caso da sociedade brasileira, nao ocorre nem pelo desmanche
social, nem pela reduc;ao de gasros sociais. Estas sociedades nao viveram
o pacto de Welfare State fundado no modelo keynesiano ou beveridgiano.
Estados ditatoriais nao incluiam pactos democraticos de universalizac;ao
de cidadania. Sao, portanro, sociedades carentes de um contrato social alargada, o que torna uma tensao continua a constru<;ao universal da cidadania e a superac;ao do divisor entre pobres e nao pobres. Pior ainda, o
conceiro de cidadania e chancelado como lura contra a pobreza o que nao
afianc;a direiro a ninguetn.
A nova regulac;ao social tardia vai combinar o desejo e a luta por direitos sociais, nao mais fundados na condic;ao de trabalho, com a lura pela
dernocracia. A combinac;ao entre movi1nentos sociais, democracia polltica
e democracia social inaugura o que denomino de politicas sociais de terceira
gera~ao.

E nesse processo complexo e de multiplas nuan<;as que, sem pretensao
de esgotar a questao, aqui se trata} de modo central, da prorec<;ao e desenvolvimenro da vida humana e nao da protec<;ao ou crescimento financeiro
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do mercado ou do mundo dos negocios. Esta em questao a etica solidaria
por meio da qual o social preserva e capacita o homem e a mulher em
suas relac;:oes, desejos, qualidade de vida sem degradac;:ao de si, da natureza
e do Lugar-mundo em que vivem. Como diz Milton Santos, pensa-se o
mundo a partir do lugar.
Por cerro, o proteccionismo humano e avesso as teorias de mercado que
consideram roda e qualquer forma de protecc;:ao humana uma proposta
de acomodac;:ao, deseducativa do ponto de vista do interesse do lucro e do
consumo. Nao aceito que os riscos da vida devam ser problemas de resoluc;:ao pessoal e individual. lsto e proprio da logica do mundo dos negocios.
Alias, estes tern sido muito mais protegidos do que os humanos.
Quero dizer da distancia entre as regras que orientam o mundo dos
negocios e aquelas voltadas ao mundo dos humanos. No mundo dos negocios, planeja -se para a nos os financiamentos e os creditos na relac;:ao
investimento-lucro. Sao anos de concessoes, isenc;:6es, subs1dios, sustentados, no mais das vezes, por verbas publicas. Em contraparrida, no mundo
dos humanos, as regras restringem-se ao uso de tratos emergenciais, circunstanciais e residuais com resoluc;:6es de curta prazo. Os negocios tern
credito, OS humanos nao.
Sob o entendimenro da hegemonia economica neoliberal, os programas
sociais sao geridos pelo prindpio da alta rotatividade, deslocando-se para
o indiv{duo a responsabilidade em superar riscos sociais. Sob este prindpio, nao sao geradas garantias sociais tnas permanencias de acesso como se
fossem vistos tempordrios para o mundo da protecc;:ao social. Quando nao
temporaries, a condic;:ao da garantia social e tao rebaixada em seu alcance
e padrao de qualidade que nao consegue afianc;:ar autonomia ou seguranc;:a
aos cidadaos que sao seus usuarios.
Urn coment<irio que me parece significative e o de apontar a discrepancia de velocidade das decis6es entre o 1nundo humano e o mundo
dos negocios. No mundo dos negocios as velocidades das decis6es sao
supersonicas. No mundo do humano, da protecc;:ao e desenvolvimento humane, as decis6es caminham lentamente, como seas respostas chegassem
atraves de urn Carro puxado por bois, salvado e clara, a dignidade do boi.
E preciso justificar muito o mundo do humano quando o discurimos sob
a hegemonia neoliberal. A dfvida social acumulada nos pa{ses de regula<;ao
social tardia significam muitos anos humanos desperdic;:ados, que nao sao
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recuperaveis por programas sociais de curta permanencia, que ampliam
nos seus relat6rios o nt'1rnero de atendidos, mas nunca os de inclufdos. Sao
polfticas sociais que operarn sob a egide da alta rotatividade. Encurtarn-se
o alcance em tempo de durac;ao dos programas sociais para que garantam
alta rotatividade e deem mais resultados nos numeros e nao propriarnente
na condic;ao de vida dos cidadaos. Os usuarios no caso, nao tern direito
ao tempo de perrnanencia e acesso ao programa que e estabelecido setn
perspectiva de consolidac;ao de urn direito. Nao se trata de urn direito
perrnanente. 0 acesso e deterrninado por urn ano, rneio ano, dois anos.
Nao ocorre a inclusao da perspectiva indernnizat6ria aqueles que tiveram
seus direitos negados por muito tempo.
0 trato das poUticas sociais dentre os paises tern sensfveis diferens:as;
por isso, considero bastante adequada a teoria de Esping-Andersen (1990)
;:,o considerar a existencia de regimes de poffticas sociais. Todavia, este autor
caracteriza os tnodelos de regimes de Welfare State pelo modo de gestao
interna das polfticas sociais e o alcance das provisoes sociais para o cidadao. Aqui se acresceu novos elementos cujo grau de incidencia dentre os
pafses de regulas:ao social tardia trara diferens:as entre eles mesmos, alem
de trazcr novas elementos para a analise de Esping-Andersen (1990).
De forma sintetica, diria que os pafses de regulac;ao social cardia apresentam tres gran des determinantes:
-os condicionamenros do processo hist6rico-polltico que fundam o
modelo de contrato social e o alcance do reconhecimento da cidadania (universal, a segmentos, elirizada, etc.) e da garantia de m!nimos
SOClats;
-a forma de combinac;ao da responsabilidade publica e social entre
Estado-Sociedade-Mercado e o modo de gestao dos multiplos agentes;
-a hegemonia democd.tica no processo de gestao do pais, da regiao, da
cidade e suas relac;5es de submissao aos agentes financiadores externos
e de externalidade em relac;ao aos movimentos e 1utas mundiais no
cumprimento das agendas internacionais.
A combinac;ao destas tres grandes determinantes por cerro traz marcas
distintas ao contrato social estabelecido entre sociedade-estado-mercado
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e, por consequencia, as pollticas soctals entre os pa!ses com regula<;ao
social datada no final do seculo XX.
Esping-Andersen (1990) desenvolveu urn escudo seminal onde construiu tipologias de Welfare States. Com rodas as cdticas sabre o car~kter
embrionario do ponto de vista te6rico do uso de tipologias, o esrudo de
Esping-Andersen possibilita varias reflex6es. E cerro que Titmuss em 1958
e 1974 ja havia construfdo uma tipologia de WeLfare State caracterizando-os desde urn modelo residual. Nesta reflexao embora beneficiada porEsping-Andersen nao se esd. preocupado com tipologias de weLfare mas sim
em entender o weLfare como urn tipo de regulac;:ao social entre Estado-Sociedade e Mercado, que historicamente teve uma precedencia do Estado.
Outras formas de regulac;:ao social podem ter centralidade na sociedade
ou no mercado. Portanto o que se quer aqui e examinar antecedentes, e
consequences, para o formate das politicas sociais na America Latina cuja
formac;:ao hist6rico e social diverge da europeia, ber~o do modelo Welfore
State da metade do seculo XX.
Antecipo que, do que venho observando, ha muitas semelhanc;:as entre
os pa!ses, de regulac;:ao tardia com os de regulac;:ao beveridgiana da metade
do seculo XX, quanta ao modo pelo qual consideram e incorporam "os
mais pobres'' na totalidade da populac;:ao e do alcance dos direitos sociais.
Ha sempre alguma forma de discriminac;:ao e dificilmenre os programas de
erradicac;:ao da pobreza se orientam pela condic;:ao de ((nao pobreza)).
0 fen6meno da exclusao social da sociedade de regulac;:ao neoliberal
coloca urn freio na expansao da universalizac;:ao da cidadania. Assim
parece persistir a dualidade entre a reguJac;:ao social para os ainda consumidores e os nao consumidores. Enrendo que superar esta dualidade e
seus efeitos nefastos e uma das pautas necessarias para uma agenda social
mundial.
Talvez seja este tambem urn desafio que aproxima neste terceiro milenio as regulac;:6es sociais de tradic;:ao beveridgianas e as novas regula<;6es
sociais sob o domfnio neoliberal.
Como se pode depreender, a concep<;ao de polltica social adoprada
neste texto identifica-se com o conjunto de provisoes de necessidades sociais do cidadao que sao indu!das como de responsabilidade social e publica.
financiamento publico e uma categoria primordiaL o que coloca
em segundo plano o caracter estatal da produ<;ao do servic;:o ou da resposta
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dada. 0 agente publico nao precisa ser necessariamente urn funcionario
do Estado. Podera ser urn agente comunidrio ou uma organizacrao como
o proprio MST - Movimento dos Sem Terra - brasileiro, que reivindica
o contro1e e execuc;.ao directa na aplicacrao de verbas estatais para os projectos sociais que implanta em seus assentamenros e acampamentos.
Instala-se aqui uma fone polemica no sentido de caracterizar as iniciativas de aplicacrao de verbas pt1blicas que significam a ampliac;.ao do
controle social e da democracia, daquelas que se orientam pela refilantropizac;.ao do social ou empecilho a efectivac;.ao de direitos sociais.
Trata-se no caso de uma exigencia nao so pelo resultado de pol!tica
social, mas tambern pelo modo pelo qual ela e gerida. Abre-se o campo
de debate sobre a gestao social e em duas dimens6es. Uma que acencua
a presenc;.a do social nas ae<;oes em qualquer area (econotnica, urbana,
infraestrutura, comunicac;.ao, etc.) quer pelo processo de desigualdade
econ6mica do capitalismo, quer pela exigencia da equidade que passa a
envolver medidas includentes de minorias nas diversas acc;.6es (pessoas
com deficiencia, genera, etnia, discriminac;.ao positiva, etc.). Outra, que
particulariza utn modo de gestao que alia o processo participative de
gestao a qualidade do resultado.
Esta dimensao foi acentuada na gestao das pollticas sociais brasileiras
ate por determinac;.ao da Conscituicrao de 1988.
As politicas sociais devem ser geridas por conselhos de constituic;.ao parid.ria entre membros do governo e da sociedade civil. Estes representantes
dos segmentos da sociedade (trabalhadores dos servic;.os sociais, usuarios,
delegac;.oes de organizac;.6es sociais) sao eleitos por processes submetidos
a controle social.
Esta nova forma de gestao vai exigir processes decis6rios abertos e
tende a provocar uma ruptura com as praticas populistas. Todavia, nao
e raro a presencra de manobras politicas para que tais conselhos se transformem em "caixas ressonancia" do grupo no governo. Mesmo com este
limite politico, tais conselhos tem provocado novas quest6es para a gestao
democd.tica das pollticas sociais publicas.
E 0 modo de inclusa~ dessas respostas no ambito da gestao do Estado
ou na agenda e on;amento publicos que configuram as caracterfsticas da
regulayao social. Pode-se entender aqui o papel inovador das experiencias
do Orcramenco Publico Participative como forma de avanc;.o democratico
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no controle da agenda social esraral atraves da constru~ao parricipativa
das despesas estatais.
Ao construir o conceito de regula<;:ao social cardia, nao
considero
a polltica social como uma media<;:ao para resposras colectivas as necessidades sociais como tambem uma forma de regula<;:ao tripartida entre
Esrado-Sociedade e Mercado. Efalsa a leitura que a regula<;:ao estatal se da
fora dessas rela<;:6es. Mais ainda, e a centralidade ou nao do Estado, Oll de
sua responsabilidade publica, que vai estabelecer o alcance e o padrao das
respostas sociais. 0 escopo dessa regula<;:ao social sup6e o reconhecimento
publico do direito a satisfa<;:ao de determinadas necessidades sociais. Estas
deixam de ser consideradas como privadas e individuais e passam a ser
de ambito publico.
Em cada sociedade, este reconhecimento publico se da em mementos
hist6ricos diversos com alcances diferenciados quanto a universalizac;ao,
qualidade e continuidade da provisao. Nao se trata s6 do reconhecimenro
das consequencias da questao social, mas do modo pelo qual se constr6i
(e se re-constroi) a responsabilidade publica pela questao social no interior
da regulac;ao social.
Urn dos tra<;:os marcantes das sociedades de regula<;:ao social beveridgiana e a universalidade da "cidadania fundada na etnia)). 0 Estado- Na<;:ao reconhece seus filhos como cidadaos, da{ a prevalencia da etnia e,
por contraponto, da discriminac;ao racial. E o direito social submerido a
nacionalidade. Nao chegamos ainda a direitos sociais universais. A exemplo, ja existem polfticas econ6micas transnacionais e globalizadas, isto nao
ocorre porem quanto as pol£ticas sociais que permanecem ((nacionalizadas". Sua transnacionalidade ocorre arraves de pautas de lucas resultanres
de arricula<;:6es de movimentos sociais. Outro modo de influencia global
no social resulta de determinac;oes de agentes financeiros como o FMI.
Todavia a aplica<;:ao da determina<;:ao e de ambito nacional.
Os pa{ses de regulac;ao cardia, colonizados desde sua origem na relac;ao
com a "civilidade branca", constru{ram sua vida social com baixa discriminac;ao ao estrangeiro. Pelo contrario, a ((supremacia do estrangeiro))
trouxe seu imediato reconhecimento como cidadao, governance onde os
povos originais da terra, OS ind{genas, e que ficaram sem reconhecimento
cidadao. Trata-se portanto de uma etnia ao reves do que a praticada no
primeiro mundo.

so

lNn.:RVEN<;Xo SoCIAL, 17. 1003

Rcgolac;:ao social rardia

I 73

Modelos polfticos discricionarios criam a ruptura com o prindpio da
igualdade e a difusao da cultura autoricaria que e elitista e nao universal.
Com estas afirma<;6es trago para o debate o peso da categoria cultura
politica de urn pais como detenninante do modelo de regulac;ao social ao
final do seculo XX. lsto tern rela<;ao cotn a base politica do Estado, mas
sobretudo com a hegemonia na sociedade civil de exigencias de universaliza<;ao de direitos sociais, sem discriminac;6es. Falo da consciencia da
sociedade civil sobre a efectiva igualdade de direitos.
Uma primeira premissa para analisar o impacto neoliberal etn paises
de fragil regula<;ao social, ate o ultimo quarrel do seculo XX, e a de que
0 reforc;o a difusao da cultura privatista e liberal, trazida pelo neoliberalismo, nesse mesmo pedodo, cria obstaculos a universaliza<;ao dos direitos
sociais pois refor<;a a cultura elitista, autoridria e privatista dominante
no "nacionalismo discritninatorio". Nesta forma de nacionalismo nao
fundada na universalizac;ao da cidadania, por mais paradoxa! que possa
parecer, nem rodos nascidos em urn mesmo pais sao de faro iguais nos
acessos. A cenrralidade no mercado propria do neoliberalismo substitui
o conceico de cidadania pelo de consumidor, difundindo o conceito da
regulac;ao social aqueles que nao rem capacidade propria de prover suas
necessidades pelo consumo do mercado. A noc;ao de direito ao acesso a
respostas publicas como condi<;ao universal fica fragilizada e e reforc;ado o
modelo politico da subsidiariedade, que prop6e a regulac;ao esraral para o
ultimo plano ou
quando ocorrer ausencia de capacidade da famllia ou
da comunidade utn prover tais necessidades. Reduz-se a responsabilidade
pLtblica como condic;ao basica do direito e se '<compensa o mercado" - e
nao o cidadao- transfer indo prec::irios recursos para que "indigentes',
possam consumir ou realizar os bad jobs.
Uma caractedscica das acc;6es do Estado no campo social em pa!ses de
regulayao social tardia e a de responder fragil e temporariamente aos direitos sociais. Falo da ausencia de consolidac;ao do direito social na agenda
publica e sua rransmutac;ao em programas sociais particularizados por
parridos pollticos e em diversos niveis nacional, regional ou local. Assim
ocorre uma tensao heterogenea pelo conceito ou amplitude do direito a
partir de ideologias pollticas.
A conquista do direito social sup6e urn pacta entre Sociedade-Mercado-Estado sob a egide da universalizac;ao da cidadania. Nos pafses de
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regulac;ao social tardia, o impacto neoliberal se traduz pela fragilidade
desse pacta ou ate mesmo pel a sua inexistencia, j a que a culrura de direitos
sociais a pollticas sociais e substituida por acc;oes sociais e nao, propriamente, por pollticas sociais publicas duradouras. Elas se transformam
em programas de governos, co1n isto desmanchando "a possibilidade»
da responsabiLidade pttb!ica efectiva. Chama aten<;ao para o conceito de
desmanche da possibilidade e nao da condicrao real ja alcan<;ada.
0 quesrionamento do formato do contrato sociaL e1n pa!ses de regula<;ao
social tardia ganha centralidade para as conquistas de direiros universais
de cidadania. A refunda<;ao do contrato social, dando-lhe bases mais alargadas, deve tambem ser suposto de uma agenda social mundial.
A cultura polltica privatista refor<;ada pelo neoliberalismo exerce forte
impacto em pa!ses latino-americanos com baixo reconhecimento historico de direitos sociais provocando nao uma ausencia de poLiticas sociais,
ou seu desmanche, mas uJna forma de regula<;ao que distancia a rela<;ao
entre politica social e direito social.
Os direitos sociais seguem fortes em seu enunciado pelos dispostos
legais, mas tern sua pratica fragilizada pelo baixo ou inexistence reconhecimenro na burocracia estatal. Afirmaria que se trata de reconhecimento
simb6Lico, sem perspectiva universalizante, que transmuta as politicas sociais em acc;oes programaticas, circunstanciais para os que tern dificuldade
etn consumir a pre<;os de mercado. Ou ainda, no que Boaventura Santos
(1997) chama de Estado Paralelo, onde o alcance do disposto nas leis e
limitado por uma burocracia estatal de rradi<;ao auroridria, tecnocratica,
que nao possui a cultura de direitos e cidadania.

Caracteristicas da gestao das politicas sodais
sob a regulac_rao social tardia

Ja apontei que nos parses de regulac;ao social tardia e impossfvel separar

o alcance da democracia do alcance dos direitos sociais. Esta, diria, e uma
marca fundatnental dessa regula<;ao. Uma segunda grande marca mostra
que, perversamente, o crescimento dos direitos sociais nesses pafses vai se
dar, exactamente, no momenta que a hegemonia economica neoliberal se
instala nos pa{ses do pri1neiro mundo. f o memento em que a difusao da
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ideia do We/fore State nao serve e esd. em crise. Porranto, o processo de
regulamentas:ao dos direitos sociais nesse pedodo significa remar contra a
em-rente ou desenvolver uma luta contra-hegern6mica.
A forte desigualdade economica-social nos pa1ses de insers:ao subalterna no mundo econornico traz como impacto na regulas:ao social tardia
uma redus:ao do alcance da poiltica sociaL Desloca-se a cobertura e a noc;ao de demanda da universalidade dos cidadaos para reinscreve-la como
limitada aqueles com baixa ou inexistente capacidade de consumo no
rnercado. Esse procedimento focaliza as polfticas sociais nos mais pobres,
o que resulta em equivaler a provisao social ern atens:ao a pobreza. Neste
caso, ocorre tambem uma precarizas:ao dos servi<;os ja que dirigidos aos
mais pobres e, ao mesmo tempo, a rna qualidade e precaria cobertura das
pollticas passa a ser mais urn agravante da miserabilidade dos "cidadaos
rotenciais''.
Isto vern promovendo urn efeiro perverso nos resultados da gescao da
polftica social. Ocorre a precarizas:ao das respostas ja que a condis:ao de
qualidade e reservada ao mercado, onde por consequencia amplia o distanciamento entre as pre-condis:oes de exigencia de acesso a politica social
e as reais condis:oes de vida da populas:ao. Urn exemplo paradigmatico,
ainda que escolhido de modo a radicalizar a afirmas:ao, e o da atens:ao
a saude do morador ou 1noradora de rua que lhe exige cuidados ou medicas:oes a hora cena quando sequer rel6gio ou 110y6es de tempo possui
para controle em sua "correria'' dia ria, usando sua forma de descris:ao do
quotidiano.
Neste afastamento, vao ocorrer poJfticas sociais mediadoras com v1nculos co1n o mercado. As pollticas sociais precisam ser mediadas por f01·mas
auxiliares como a bolsa-escola para que a crians:a frequente a escola ja
que a atens:ao da escola nao e plena. Quero dizer com isto que a provisao
parcial da polltica social e cumplice da politica neoliberal que combina a
necessidade de provisao no mercado via o consumo de determinados bens
co1no vesrimentas, mareriais, transporte, por meio de recursos individuais.
0 alcance das pollticas sociais em contexte de desigualdade e exclusao
deve alargar-se para dar conta das condis:oes efectivas de vida de seus
usuaries. 0 campo das necessidades se amplia. No caso a educa<;ao nao
requer so born professor ou boa sala de aula, mas tambem boa merenda,
born material escolar, born transporte.
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0 trato setorial strictu sensu das politicas sociais nao inclui condic;oes
mediadoras de enfrentamento das desigualdades sociais para ganhar
acesso a essas pollticas e esra acc;ao excludente quando o Estado se exime
de suprir tais pre- requisites.
E sabido que OS excluidos 0 sao por multiples motives: culturais, politicos, civilizatorios, pela ausencia de condic;oes para o desenvolvimento
humano e nao so pelo trabalho mas, embora o neoliberalisrno e o novo
modo de organizac;ao da produc;ao sejam os causadores da reduc;ao de
empregos, o modelo das pollticas sociais parece ignorar isso e fundamenta
seus procedimentos na dependencia de que o cidadao mantenha-se na
condic;ao de consumidor de bens no mercado.
Os progran1as sociais seleccionam os usuaries pela ausencia de renda,
ou se centram em prover renda, actuando de forma desvinculada de urn
conjunto de programas fundamentais para a inserc;ao e inclusao social.
Os programas de rendimento minima sao desvinculados do conjunto de
propostas alteradoras da qualidade de vida do lugar onde os beneficiar(os
vtvem.
0 modelo de regulac;ao social publica garanrindo a protecc;ao e o
desenvolvimento da vida humana e substitufdo, sob a hegemonia neoliberal, pelo apelo priorirario a protecc;ao ao mercado e a protecc;ao aos
negocios.
Grande parte dos programas sociais estatais sob tal orientac;ao sao substituidos por programas de transferencia de auxllios regulares mensais sob a
forma de renda minima. Nao se alteram os dispend[os orc;amendrios mas,
o modo de acesso ao fundo pLiblico passa a ser tambem individual atraves
da transferencia de urn auxilio financeiro. Este submete a poss{vel garantia
social ao «desejo" do beneficiario em consumir os bens postos ao alcance
do valor do auxflio recebido. Neste caso, se alia uma politica de mercado
a uma condic;ao de provisao social. Com a garantia da renda minima, os
novos consumidores, antes indigentes, passam a ter por urn dado tempo,
credito no mercado podendo consumir produtos onde vivem. Esta rede
de consume circunstancial injecta recursos indirectamente na economia,
ficando na dependencia da voncade do mercado gerar, ou nao, novos empregos e salcirios compatfveis com a capacitayao ocupacional dos novos
consumidores para que possam sair da condic;ao de desempregados.
Caso isto nao ocorra, o progratna trad. urn resultado sazonal ou uma
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«onda'' de consumo e de acessos de curta dura<_;:ao, ja que transfere a
condi<_;:ao de acesso a garanrias sociais ao modo individual de gestao do
risco. Outra acrac<_;:ao apresentada para estes programas e a de romper
com o ''perfil administrado'' pelo Estado na satisfa<_;:ao de nccessidades
individuais permitindo que o consumidor renha ''liberdade)) de consumir
"o que deseja)).
Estes programas de ''uansferencia de renda)) tern sido difundidos. No
BrasiL por exemplo, sao mt'Iltiplos: vale-gas, vale-comida, vale-escola,
vale-erradica<_;:ao do trabalho infantii etc. Muitos desses "vales)) tern por
teto 5 dolares por 1nes por usuario, 0 que OS torna mais simbolicos do que
efectivos para o poder aquisitivo dos seus beneficicirios.
Mais ainda, como grande parte da gestao social ainda mantem a presen<_;:a das primeiras-damas, as mulheres dos governantes, o acesso aos
va.les e mediado por fortes manifesta<_;:6es de populismo, como o das solenidades publicas de disrribui<_;:ao dos vales pelos governances e suas esposas
desfazendo a no<_;:ao de direito pela de benesse. Estes modos patrimoniais
de gestao do social permanecem no terceiro milenio, confundindo dadiva
com direito.
Outra ocorrencia personalista do acesso social, que caracteriza a refilantropiza[iio dos direitos, sociais vern ocorrencia atraves da associa<_;:ao
do mundo dos neg6cios ao mundo social atraves de ac<_;:oes sociais de
empresas.
Empresarios e empresas bern sucedidas criam funda<_;:6es sociais e propagam pela midia suas ac<_;:oes exemplares. Difunde-se a cultura patrimonial nas resposras sociais. Artistas, astros do futebot campe6es mundiais,
criam funda<_;:6es sociais que, alem de aliviar os impastos, constr6em novas
imagens sociais de mecenas ou "patronesses)). Estas experiencias parecem
deslocar 0 anterior papel de primeira dama, afiliado esposa do governante, a agora multiplas "primeiras" damas e cavalheiros, flexibilizados
e desterritorializados do Estado para a sociedade civil tendo todavia em
comum, a ractica de fragilizar a pollrica social publica.
Difunde-se de outro modo a cultura personalista da primeira-datna
que nada tern com a garanria de direitos sociais. Mais ainda, dilui a regula<_;:ao social do Estado em multiplas iniciativas pontuais desvinculadas
de uma polltica social de direc<_;:ao universaJizante.
Sob a regula<_;:ao social tardia, o modelo politico dominante nao e mais
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o de Estado-Nac;ao. Alias, o que ocorre e uma acelerada passagem entre
Esrado- Nac;ao- Democd. rico para o Estado- transnacionalizado.
Os movimentos de lura pelo Estado de direito, confronto a ditadura,
consrituic;ao do Estado democratico que marcam o final dos anos 60 e a
decada de 70 - mesmo com Portugal de Salazar e na Espanha de Franco,
dentre outras ditaduras europeias - tern d .pida passagem pela culrura
dos direitos do Estado-Nac;ao. Isto faz prevalecer no ideario popular o
imaginario ditarorial do nacionalismo, face ao seu possivel imaginario
democratico. Ou, sendo menos pessimista, isto exige urn processo de !uta
pelos prindpios democraticos.
Como diz Boaventura Santos (1997), nao raro, estas experiencias democrdticas nao sao associadas a efectiva redistribuic;ao. Democracia sem redisrributividade e o mesmo que afirmar a existencia de urn demo-fascismo.
Segurarnente sao formas de "conv1vios perversos)), ou de "rna companhia",
como termino por denominar carinhosamente, que aparecem sob varias
modalidades na regulac;ao social tardia.
Nao se pode desconsiderar nesta analise as condic;6es favorecedoras no
primeiro mundo a uma forma de regulac;ao sob contrato alargado onde se
destaca:
-o esforc;o de reconstruc;:ao nacional do pas guerra que exigia a contrib u ic;:ao de todos;
-as fortes lutas historicas marcadas por classes sociais seja contra os
nobres na RevolU<;:ao Francesa, ou pelos operarios, mineiros nos confrontes ingleses, refon;ando a consciencia igualitaria de cidadao;
-e, acresc;o, urn papel subestimado nas analises que foi a existencia e a
ruptura com as diversas formas de Poor Law. As lutas sociais contra
a segregac;:ao dos mais pobres, sua disciplina e ausencia de provisao
desencadeou tambe1n maior consciencia contra a discriminac;:ao. 0
que nao significa sua inexistencia no pri1neiro mundo.
Diversamente desta realidade de ruptura e, tomando o exemplo do
Brasil ou de Portugal, trago a actualidade a instituic;ao das Miseric6rdias.
Criadas ao final do seculo XV perrnanecem ate hoje nos dois paises a atender os mais pobres, e no caso brasileiro com forte presenc;:a e1n todo o territorio nacional. Quero assinalar a presenc;a da continuidade deste agente
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social cuja concep<;ao data da monarquia, e tern por ideario a organiza<;ao
da filantropia atraves da qual os mais ricos ajudam os mais pobres.
Uma caracterfstica necessaria nos pafses de regulac;ao social tardia e
a refundac;ao do conceito de cidadania. Nao para restringi-lo e sim para
alarga-lo em seu alcance e inclusao.
Outra ocorrencia que marca a gesrao social no Brasil e o deslizamenro
da rcsponsabilidade do Estado nacional para o Estado local. Certamente
uma das marcas da regulac;ao social keynesiana e ada responsabilidade do
Estado- Nac;ao. A tal ponto que, em muitos paises europeus, o conceito de
Estado e imediatamente associado a instancia nacional raramente se aplica
essa concepc;ao a instancia local.
A marca da regulac;ao social tardia e tambem da diluic;ao do alcance
nacional dos direitos a processes locais. Este fato traz novas exigencias a
g-::stao local nem sempre compadveis com o poder de aplicac;ao de taxas
e impastos pelos munidpios.
Assim se desloca a luta nacional para uma luta local. 0 social vai se
identificar COin 0 local trazendo por exigencia a revisao do ambito de
competencias dos munidpios, via de regra esvaziados pelos processes
ditatoriais. Assim desenha-se nova luta pela reformulac;ao da capacidade
dos munidpios.
Estas caracterfsticas trazem ourra marca para a regula<;ao social tardia,
Ao contd.rio da regulac;ao beveridgiana, ela nao e centrada em urn agente,
o Estado central, mas sim realizada por agenres multiples quer no ambito
do Estado, quer da sociedade e ate mesmo do mercado an·aves, como ja
assinalado, pelos novos benfeitores sociais.
Os avanc;os na regulac;ao social tardia surgem quando se instala a
combinac;ao entre as condic;6es de acesso com a gestao democd.tica dos
servic;os, prograrnas e projectos. Isto vern ocorrendo sobretudo em ambito
local, no caso brasileiro.
0 compromisso polftico do gestor local com a justic;a social, a etica, a
cidadania, a democracia passam a ser vecrores fundamentais para o avan<;o
da regulac;ao social estatal em confronto com o dom{nio do mercado. Isto
nao significa porem, a estatizac;ao da accrao municipaL isco e, que seja
pelo modelo tradicional dos servic;os estatais providos com
provida tao
trabalhadores submetidos ao estaturo de funcionario publico. Os multiples sujeitos democdticos aparecem fortemente no ambito local como
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movimentos, ONG, f6runs, voluntaries, empresanos compromeridos
com a responsabilidade social que se dispoe a estar presente na proposic;ao, execuc;ao, avaliac;ao e partilha do financiamenco orc;amenrario de
multiplas formas.
A democratizac;ao da gestae supoe combinar o projecto de desenvolvimento solidario COlD Llffi projecto de civilidade, isto e, que altere nao SO
os acessos mas a responsabilidade e exigencia da sociedade. Exige-se aqui
urn novo estatuto da regulac;ao social dos munidpios pela incorporac;ao
da questao social e a ampliac;ao do conceito estaral para a concepc;ao da
ac;ao publica.
Nao basta, porem, indicar uma nova forma de gesrao social que nao
exerc;a ela mesma uma refundac;ao do contraco social. Tern ocorrido
multiplas formas conselhistas de gestao das politicas, mas esras podem
cotTer o risco de operar pela concepc;ao tradicional da tutela sem incluir,
na regulac;ao que exercem, as efectivas dimens6es dos direitos e da cidadania.
Outra questao diz respeito a desigualdade de acesso a direitos denrre
os moradores das varias cidades ou mesmo bairros do pais. A inexistencia
da universalidade do direiro no ambito nacional traz, por consequencia,
0 acesso ao direito limitado a area de abrangencia do bairro ou da cidade.
Isto supoe dupla exigencia. A primeira exige uma arriculac;ao nacional
para vigilancia das discrepancias aos direitos sociais, ja que ocorre a territorializac;ao dos direitos. A segunda exige a instalac;ao de novas mecanismos de controle dos gastos sociais dilutdos em multiples gesrores. 0 ambito nacional ao rransferir recursos federais para os munidpios exerce urn
novo poder politico- de reforc;o a alianc;as polftico-partidarias- trazendo
por decorrencia, uma diferenciac;ao de condic;oes de acesso aos programas
sociais dentre os moradores de varias cidades.
E preciso operar uma refundac;ao molecular do contrato social como
exerdcio para uma alterac;ao nacional e global desse contrato.

Caracteristicas do trabalho em paises de regula~ao social tardia
A marca fundamental do keynesianismo, no primeiro mundo, foi a de
realizar a associac;ao entre provisao de plena emprego com provisao de
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politicas sociais combinando a provisao social pelo Estado e a prov1sao
individual pelo salario obtido atraves de relac;ao formal de trabalho. Esta
nao e contudo, a situac;ao dos paises de regulac;ao social tardia onde o
pleno emprego nunca foi realidade e sim, a combinac;ao entre massas de
trabalhadores informais sem direitos trabalhistas e sociais reconhecidos
com percentuais variados em sua aproximac;ao a SOo/o dos trabalhadores
em condic;ao formal.
0 trac;o marcante das sociedades de regulac;ao social tardia e da diferenciac;ao do alcance e da qualidade da polftica social se destinada ao
trabalhador formal e o informal. Quero dizer que o escopo da polltica
social nao se da pela etnia, pela nacionalidade, pela cidadania, mas pela
((segura» condic;ao de consumidor.
0 trabalhador formal para alem do acesso a educac;ao publica introduz
r a sua paura de negociac;ao salarial as chamadas clausulas sociais. Atraves
destas conquistas da-se o acesso ao sistema de satide privado, avesso ao
sistema publico, denrre outras conquistas para uansporte, alitnentac;ao
etc. Este processo tende a criar dois sistemas de provisao onde o sistema
publico Se destina aos desempregados, OS informais e OS pobres, isto e, para
((OS outros)). A noc;ao de publico nao e incorporada como direito cidadao
de todos, mas condic;ao de acesso a quem nao consegue ter condic;6es de
consumir servic;os privados.
Este modelo e distante quer do plena emprego keynesiano, quer do
padrao social!cidadao beveridgiano. Trata-se de urn novo modelo, onde
nao ha urn previo reconhecimento universal da cidadania, ou urn contrato
social alargado. Ele se assenta fundamentaltnente num prindpio privado
de ser consumidor no tnercado.
Ocone, portanto, pela ausencia de urn contrato social alargado, o nao
alcance de direitos a todos, mesmo que de uma mesma nacionalidade,
conforme os palses de primeiro mundo. E certo que a presenc;a da escravidao- de negros ou de indigenas- ou hoje, a discriminac;ao com migrantes
de paises mais pobres em busca de emprego criam acessos discriminados
as atenc;6es sociais.
A ausencia do contrato formal, acentuada na regulac;ao neoliberal
com acordos de trabalho «sem direitos trabalhistas", agrava a condic;ao
de incerteza da protecc;ao social e precarizac;ao na qualidade de provisao
publica de necessidades sociais.
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Este mecanismo, perversamente, se volta contra o proprio cidadao
como se fosse dele a responsabilidade pela inexistencia de trabalho formal
ou resulta-se de sua desqualifica~ao, a situa~ao de desprotecc;ao em que
se encontra.
Estas considerac;6es ilustram a afirmac;ao de que na regulac;ao social
tardia inexiste urn conn·aro social alargado entre sociedade, Estado e mercado, capaz de, promover a universalidade da inclusao social
Os trabalhadores que tern sua subsistencia vinculada ao mercado informal sao submetidos a pd.ticas ou programas sociais, processados como
regula~6es ad hoc, isto e situac;ao a siruac;ao dilufdas em formas pr6prias
adoptadas pelo grupo no governo. As atenc;6es sociais sao sancionadas
pela concessao, benesse, <<primeiro damismo)) e sempre como regulac;6es
ad hoc, sem cad.cter universal e sem alcance do direito reclamavel na
justic;a. Nao sao polfticas so cia is para cidadaos, sao pra ticas e progra1nas
para necessitados.
A regulac;ao social centrada na condic;ao de trabalhador formal praticada no Brasil desde a segunda decada do seculo XX, criou identidades
e reconhecimentos parcelares dos direiros sociais dos cidadaos brasileiros
perante o Estado.
lniciada cal regula~ao pelo reconhecimento do direito a remunerac;ao
pelo ac.idente de trabalho, primeiro transito entre a responsabilidade individual para a responsabilidade colectiva e social, as conquistas sociais
ocorreram de modo corporacivo e ligadas aos interesses do padrao economico do pafs. Os direitos sociais do trabalho estiveram no prirneiro
mmnento vinculados aqueles que trabalharam nos meios de cransporre
para a exportac;ao (portuarios e ferroviarios), mas nao se estenderam aos
trabalhadores rurais apesar da economia agro-exporcadora. Estes s6 vao
ter reconhecidos seus direitos meio seculo depois, sendo primeiro os homens e s6 posreriormente as mulheres, o que e recente como conquista e
ainda nao se pode dizer de valor igualidrio.
A ausencia de urn contrato social alargado, com base na responsabilidade publica e social, discrimina acessos pela condic;ao '<formal ou nao"
de trabalho. Isto reflecte uma dualidade de alcance na regulac;ao social
tardia. Esta dualidade constroi o convivio entre aqueles que tern direitos
e os oucros, que vivem num mundo de provisoes entre «quase - direitos'> e
benesses (estatais ou privadas).
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Nao ha, portanto, uma regula<;ao social universal como nao ha o
reconhecimento universal da cidadania. Esta situa<;ao faz conviver a
continuidade de movimentos sociais (locais, regionais e nacionais) pelo
alargamento do contrato social e indusao de novos segmentos ou situa~6es
sob a responsabilidade publica.
A exetnplo, aqueles que vivem nas ruas das cidades, ou os sem-abrigo,
OS homeless, nao SaO contados nos censos oficiais brasileiros por que nao
tern domidlios e a merodologia do censo conta os brasileiros a partir da
moradia. Assim, os censos oficiais ainda nao incluem todos os brasileiros.
Muitos mapas oficiais das cidades nao induem todas as ruas, ou todas as
quadra por que estas nao tern seu parcelamento de solo regularizado.
No processo de regula<;ao social tardia, os Inovimentos sindicais cedem lugar para os movimentos sociais. Sao mulheres, idosos, crian~as e
<.dolescentes, entre outros, que reivindicam seus direitos diferenciados. 0
mundo formal do trabalho vincula o acesso aos direitos sociais como pane
da regula<;ao trabalhista. Todavia, em uma sociedade que nunca atingiu
o pleno emprego e, muito menos, a consolida<;ao extensiva do trabalho
formal esta vincula<;ao entre direito social e condi<;ao formal de trabalho
eperversa. Os direitos sociais que nascem da lura dos movimentos sociais
nao passam pela vertente do trabalho, mas das condi<_;6es de vida de homens, mulheres, crian<_;as, adolescentes, jovens, idosos etc. 0 confronto
politico desses movimentos cria tens6es em prol do contrato social fundado na cidadania.
Sao sobretudo as mulheres que ganham uma preponderancia no movimento de luta pelos direitos sociais. Isto traz urn tra<_;o interessandssimo ao
formato da regula<;ao social cardia que chamo de luta pelo direito no quotidiano. A busca do direito no quoridiano, exige a passagem do "direito
de papel'', ao direito de faro num espa<;o territorial determinado. A tensao
pela concretude do direito tern forte incidencia em governos locais.
Na regula<;ao social cardia ocorre, portanto, urn deslizamento das
responsabilidades nacionais para as locais no campo social. Isto pode ser
desenvolvido como uma tactica de gestao neoliberal de redu<_;ao de acesso
aos poss{veis direitos como uma efectiva possibilidade de concretizar uma
nova gestao democratica do social ate por induir a heterogeneidade das
condi<;6es de vida do local. Todavia, sao poucas as analises sobre a territorializa<;ao das pollticas sociais.
INTI::RVEN<;:AO SOCIAl., 27, 2003

84

I

Aldaiza Sposa(i

As lutas sociais demarcadas pela equidade trazem tambetn novas marcas as politicas sociais de regulac;ao social tardia. Nao bastam respostas
arriculadas pelos sectores sociais tradicionais: educac;ao, saude, assistencia
social, habitac;ao ere. Elas precisam estar associadas a perspectivas intersectoriais e a atenc;ao a grupos/segmentos sociais esped.ficos. A politica de
saude nao sed. inclusiva se nao river urn programa para a mulher ou para
a mulher adolescente ou idosa. 0 mesmo pode se dizer da pessoa com deficiencia. As pollticas se tornam complexas pela multiplicidade que devem
canter. Ao mesmo tempo em que a dimensao setorial fica insuficiente e
atnpliado o escopo difuso que tambem se particulariza em territories.
Mais ainda, o processo de exclusao social aguc;a ate mesmo as precondic;oes dos cidadaos para se constituirem em usuaries das polfticas
SOCialS.

A destituic;ao, o desemprego trazido pelo modelo economico neoliberal e exdudenre faz com que modelos tradicionais de provisao social nao
alcance as condic;oes reais de vida de segmenros da populac;ao. Um dos
resultados concretes da exclusao e a apanac;ao social, isto e, a existencia
de fracc;oes invis{veis do Esrado por que << descartaveis)) no processo produtivo.
Esta nova espoliac;ao, que e maior do que a marginalizac;ao, faz com
que a exclusao seja a forma perversa de penenc;a ao mundo dos incluidos.
A crianc;a para ir a escola precisa de roupa ou do material escolar que
a familia, sem emprego fixo ou vivendo de baixa remunerac;ao, nao tern
condic;6es de arcar. Os idosos sos nao rem condic;oes de pagar habitac;ao
com o valor irrisorio da aposentadoria e terminam indo para as ruas. Os
documentos exigidos para a inclusao em alguns programas sociais sao
barreira para o acesso. Enfim, o modelo de combinac;ao entre pol!ticas
sociais publicas com provisoes no mercado - compra do remedio, do
alimento, da roupa etc. - vai se tornando inviavel exigindo que o gasto
publico inclua a provisao de condic;6es basicas para o acesso dos proprios
programas soCials.
0 neoliberalismo vern aguc;ar este processo dual de cidadania social e
de '<quase cidadania, pela presenc;a da exclusao e da apartac;ao social. Estas
acentuam pela discriminac;ao uma condic;ao de inclusao pela exclusao nas
sociedades do terceiro milenio. Sao os descartdveis, que ficam invis!veis ao
acesso social.
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Esta analise quanto a prevalencia do mercado na regula~ao social tardia mostra a permanencia j a da dualidade entre o econ6mico e o social.
Esta dualidade leva a residualidade das pollticas sociais. Esre quadro exige
por contraponto um movimento de forte anicula~ao enue o economico>
o social e o jur£dico para provocar o avan~o das polfticas sociais.

Consideras:oes finais
No limite desta exposi~ao registrei algumas caracteristicas fundamentais do que denomino de regula(iio social tardia:

1. 0 reconhecimento/conquista dos direitos sociais ocorre em pa[ses
subalternos> ao mesmo tempo etn que o Welfare State entra em crise
nos paises do primeiro mundo e provoca a ruptu ra entre o social
e o econ6mico, cuja unidade foi base da regula~ao keynesiana. A
regula~ao social tardia e demarcada por urn conceito liberal do economico e uma difusao do prindpio privarista no social que trunca
a possibilidade de universalizacrao da cidadania. Este processo e, no
mais das vezes, encoberto por uma formula~ao avan~ada no campo
das leis que nao e alcan~avel pela realidade de vida de todos;
2. A demanda pelo reconhecimento dos direitos sociais tern por marca
fundamental os movimentos sociais (e nao os movimentos sindicais),
todavia, isto nao vai significar o caracter universal da cidadania e
sim a manuten~ao de forma dual das coberturas sociais. Aquelas
vinculadas aos direitos trabalhistas que alcan~am so os trabalhadores formais e as frageis coberruras para os informais. A regula~ao
neoliberal provoca o crescimento do mercado informal de trabalho
criando novas conflitos e dualidades nas garantias sociais;
3. Estes movimentos, em grande parte encabe~ados por mulheres, exigem do Esrado uma nova agenda de inclusao no mundo publico de
necessidades sociais entendidas ate entao, como privadas. Ao mesmo
tetnpo, a regula~ao liberal segue o caminho inverso: fazer retornar
ao mundo privado resposras que eram da esfera publica. A forte
presen~a feminina nos movimentos traz tambem uma demanda
pela visibilidade dos direitos sociais no cotidiano, no proprio Iugar
INTERV!!N<;AO SOCIAL, 27, 2003
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onde vivem e nao por direitos conceptualmente estabelecidos sem
Iugar concreto. E a mulher que cuida mais inrensamente da saLlde
ou da educa<;ao do filho, da comida na panela, da precariedade de
moradia, ou do limite do satirio para dar resposta durante os 30
dias domes;
4. As demandas dos movimentos ultrapassam a partida, o perfil
rradicional das pollticas/necessidades setoriais (saude, habita<;ao,
educa<;ao etc.) e sao mescladas com direitos espedficos de novos
segmentos: mulheres, idosos, crian<;as, jovens, etnias, op<;ao sexuaL
deficientes, toxicodependentes, popula<;ao em situac;ao de risco. Por
consequencia, o modelo tradicional das politicas sociais fundadas
na igualdade e homogeneidade e posto como insuficiente, exigindo-se urn novo modelo capaz de encontrar uma gestao tnatricial
entre igualdade e equidade. Trata-se, portanto, de uma exigencia
de pollricas sociais complexas em Estados que sequer instalaram os
modos cradicionais das polfticas sociais. Falo da exigencia de uma
nova gerac;ao de pol.fticas sociais sem que tenha sido assentada uma
velha gera<;ao;
5. 0 v.fnculo entre conquista da democracia do Estado de Direito com
a conquista dos direitos sociais vai atribuir grande peso ao processo
participative na concep<;ao e gestao das polfticas sociais e nao
aos seus resultados. As novas formas de gestao do social, como
nova gera<;ao das polfticas sociais, vao implicar o fortalecimento da
democracia participativa na tomada de decis6es sobre prioridades
e financiamento. Por vezes, a parricipa<;ao pode se apresentar pela
sua caricatura an-aves do participacionismo, ou seja, com uma roupagetn aparente, e nao necessariamente consequence. E este o caso
quando cooptado pelo tradicional populismo quer da direita quer
da esquerda;
6. A concep<;ao da cidadania social nao tendo como matriz o modelo
de Estado-Nas;ao, proprio da fase expansionista e organizada do
capitalismo desloca-se da concepc;ao universal pautada na etnia. A
moderna concepfliO de cidadania neolibera! efocafizada em acessos
de restrito alcance social e vincula claramente direitos com obrigas;6es. Passam a existir sans;6es e controles para permanencias nos
programas sociais, que oferecem oportunidades - mesmo que fra-
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geis - e exigem responsabilidades - nem sempre poucas. Os gastos
sociais passam a incluir avalla<_;:6es regulares a fim de constatar, ou
nao, a presen<_;:a da fraude aos crirerios das foca!iza~oes, a fim de
averiguar se sao efecrivamente os mais pobres denrre os pobres que
esrao se valendo da protec<_;:ao social;
7. A subordina<_;:ao da regula<_;:ao social a urn mundo globalizado fica
sobre-determinada pelo modo de inser<_;:ao na economia mundial
-em geral de modo subalterno - e subrnetida a disciplinas transnacionais. 0 Esrado-Na<_;:ao agora e transnacional com impacto
directo para aqueles que nao conseguiram o reconhecimento cidadao.
Estes pontos cruciais sao, todavia, contestados por movimentos e lucas
sociais contra hegem6nicas onde se destaca:
-a imporrancia das agendas sociais mundiais- e nacionais- resultantes de cupulas, f6runs, conferencias que criam tens6es ao reducionismo da regula<_;:ao social tardia;
-a articulac;ao em rede mundial, mediada pela internet, da velocidade
ao processo de comunica<_;:ao e unifica<_;:ao de lucas criando novos
horizontes. A exemplo a agenda mundial para mulheres, crian<_;:as,
idosos, entre outros;
-a politizac;ao da concepc;ao e da presenc;a da exclusao social nas mais
diversas realidades coloca a centralidade do debate sabre risco social
e humano, incertezas sociais ao inves de garantias e seguran<_;:as. Isro
permite a difusao do debate etico sobre a qualidade de vida sob uma
direcc;ao civilizat6ria e confrontar o sofrimento humano causado pela
exclusao sociaL desnaturalizadora;
-a exigencia em superar os limites das acc;6es sociais denominadas de
combate pobreza, ja que nao se pautam pelos direitos sociais e nem
ela condi<_;:ao de n!io pobreza ou de confronto a concentra<_;:ao de renda.
E preciso construir modelos de poliricas sociais para o terceiro milenio que ao inves de praticar o reducionismo ou o focalismo operem
a intersectorialidade, a territorialidade e a equidade;
- o alargamento do contra to social tendo por base a universalidade de
cidadania passa a ser de urgencia para aqueles que entendem que o
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mundo deve ter uma qualidade civilizatoria encamence supenor
proteu;ao ao mercado e ao lucro.

a
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