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Instituições Democráticas,
Gestão e Cidadania: Estado
e Políticas Sociais
PROFA. ROSANA CARNEIRO TAVARES – PSICOLOGIA DAS
INSTITUIÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS

Conceitos importantes já definidos
Estado é o conjunto de instituições públicas que têm supremacia do
controle da sociedade. Se organiza burocraticamente e
juridicamente para garantir os direitos da sociedade.
Política Pública é a intervenção do Estado no ordenamento da
sociedade (ações jurídicas, sociais e administrativas para o bem
coletivo).
Importante pensar a parceria público-privado e organizações
internacionais para garantir o bem da coletividade.
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Conceitos importantes a discutir/refletir...
Instituição, o que é?

Conceitos importantes a discutir/refletir...
Instituição, o que é?
São regras, padrões e normatizações
formais (burocratização, prédios, portarias e
normativas) e informais (práticas não
regulamentadas, mas cristalizadas. Ex: clientelismo,
patrimonialismo, corrupção) que moldam o
comportamento dos atores

2

19/09/2018

Conceitos importantes a discutir/refletir...
Governabilidade, o que é?
Poder político das pessoas que estão no poder de fazer valer a
instituição Estado
Governança, o que é?

Capacidade técnico-administrativa e financeira para efetivar as
ações do Estado.

A relação entre instituições e a cidadania
Governo como mediador de conflitos:
- Governabilidade – poder político dos governantes (capacidade política que o
governo tem de intermediar conflitos)
GOVERNABILIDADE
LEGITIMIDADE DO GOVERNO

ADEQUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES

NA SOCIEDADE
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A relação entre instituições e a cidadania
O que é governança? – Capacidade financeira e administrativa de implementar
e efetivar decisões políticas.
Eficiência + Eficácia dos governos / Efetividade (população)

No que se refere às políticas sociais é importante compreender em que medida
os direitos de cidadania estão sendo garantidos.
Discussão: Como as instituições Democráticas têm contribuído para ampliar a
cidadania dos sujeitos?

O que são Direitos Sociais?
Direitos fundamentais: garantias básicas a todos os seres humanos em sociedade,
independentemente de orientação sexual, gênero, etnia, religião, classe econômica etc.

Busca resolver problemas sociais: para que as pessoas tenham o mínimo de qualidade
de vida e dignidade.
A maioria dos direitos sociais é conquista: reivindicada com lutas dos movimentos
sociais (garantia da igualdade, liberdade e dignidade).
As principais conquistas dos direitos sociais foram observadas no século XIX e XX, após
o desenvolvimento da Revolução Industrial.
Os direitos sociais estão previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos
(1948).
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Direitos Sociais no Brasil
 Signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
 CF 1988:
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes (...)

 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

Como as Instituições Democráticas têm contribuído para
garantir e ampliar a cidadania das pessoas?

5

19/09/2018

A Instituição Estado
Crítica marxista
Clássica:
- Visou a emancipação
da classe trabalhadora.
- Desmascara forças
ideológicas e materiais
de opressão do
proletariado.
(Rodrigues, Maria,
2010)

Na atualidade
A ideologia dominante contribui para que políticas “de
interesse público” tornem-se beneficiadoras da classe
dominante (Rodrigues, 2010):
Corte de tributos às classes mais ricas (ex. benefícios para
empresários, perdão de dívidas).
Subsídio ao agronegócio (empréstimos facilitados com
amplo prazo para o pagamento a juros baixos)
Transporte coletivo que serve melhor aos bairros mais
ricos.
Outro exemplo: Acesso a medicamentos de alto custo
por vias judiciais. Que outros exemplos teríamos?
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Os tributos são menores para os mais
ricos?
Além de demonstrar a desigualdade de renda, os números denunciam a injustiça
tributária praticada no país:
Cerca de 40% da carga tributária brasileira, atualmente, é composta por impostos
indiretos (embutidos nos produtos de consumo) que acabam pesando no bolso dos
mais pobres.
– Políticas Redistributivas - geram conflitos (retiram benefícios de um grupo para
beneficiar outros)
Com essas reflexões, pode-se pensar a instituição Estado e seu papel na sociedade
- Pluralismo/ conflito de interesses e Estado Neutro versus Neoinstitucionalismo.

Visão Neoinstitucionalista do Estado
Abandona a visão de que as instituições são neutras
O Estado concebido como ator e estruturas no cenário político
Burocratas e Políticos atuam

Organizações estatais/governamentais

Conforme seus interesses

desenham o processo de formulação

(Desenvolvimento de carreira
e concepções particulares
do que é um “bom governo”

de políticas (acesso de grupos e facções
sociais com poder de decisão
governamental)

Promovem “continuidades institucionais”
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Socializar os
conflitos e
Direitos
(Políticas
universais)
Ex: Reforma
Sanitária

Privatizar os
conflitos e
Direitos

(Programas
focadas em um
grupo)
Ex: 1ª Ref. Psiq.

Trajetória Histórica

Políticas Passadas

Políticas passadas

Gestão política – Mediação de conflitos e
interesses – Arranjos Institucionais

Trajetória Histórica das instituições políticas
O campo de ação
política não se
resume aos interesses
públicos e sociais,
mas carregam o peso
da história das
instituições políticas,
orientando e
canalizando as
decisões atuais.

Interesses
Públicos e
Sociais
atuais

Decisões
atuais
Históiria
das
instituições
Políticas
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Continuidades Institucionais
Arranjos
Institucionais
Limitam a
opção
política
dos atores
Políticas
Resultantes
dos arranjos

Trajetória Histórica das políticas brasileiras
Coronelismo (poder econômico, social e político dos coronéis).
Patrimonialismo (indistinção entre o público e o privado).
Clientelismo (exercícios de trocas de favores entre quem detém o
poder e quem vota, não de direitos).

Nepotismo (empregos de parentes em serviços públicos).
Institucionalismo (Instituições burocráticas autônomas e de muita
organização) / insulamento burocrático.
Universalismo (políticas de acesso equitativo e universal).
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Formatação das Políticas Públicas
Grupos
Sociais

Estado
Têm força para
influenciar as PP

As Regras que regem as
instituições influenciam
na formatação da PP

Ao mesmo
tempo podem
ser impedidos
pela “trajetória
Histórica”

Desestabiliza o campo de
ação dos povos, quando
canalizam e orientam
decisões políticas nem
sempre para o coletivo

Duas Forças
Sociedade Civil

Instituições Políticas
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Se as instituições são...
Regras formais e informais que moldam o comportamento dos atores;
Então...
As instituições formais materializam o subjetivo da governança – tornam concretos os
sujeitos da ação (prédios organizacionais, carimbos, rituais, decretos que autorizam o sujeito
a falar pela organização).
UMA DISCUSSÃO IMPORTANTE:

Instituições políticas formais

VERSUS

São Pontos decisórios estratégicos

Instituições não formais
Reforçam o padrão de acesso
às PP ou tomadas de decisão
(Clientelismo, patrimonialismo, corrupção)

A eficácia da Instituição depende...
De como ela funciona na prática (Trajetória Histórica, poder político dos
diversos atores)
No que se refere à Cidadania, na prática as instituições podem ser autoritárias,
de interesse privado ou democráticas.
Instituições Democráticas Formais:
1. Auxiliam na formação e representação de identidades e interesse coletivo
(quando funcionam para todos) – Ocorre de fato a democracia.
2. Podem não funcionar como ponto decisório importante, não influenciando
formação de identidades e o interesse coletivo, não exercem pressão e nem
influencia nos fluxos (não funciona para todos) – a democracia não existe

11

19/09/2018

Compreendendo a democracia pelo
enfoque neoinstitucional
A luta pelo poder e por recursos entre os grupos sociais é mediada por
instituições políticas que levam às políticas públicas

Para os interesses coletivos

Para os interesses de certos grupos

sociais

Grau de Democraticidade do Regime Político

Democracia Política Contemporânea
Premissa de democracia: Estado
legitimado pela identidade coletiva e
reconhecido pela sua capacidade
burocrática e de manutenção da ordem.
Na contemporaneidade, a cidadania é de
dupla face (Rodrigues, 2010) :
- cidadania participativa (atuante e
requisitante de direitos)
- cidadania simbólica (Direitos e Deveres
ou pertença a uma nação)
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O que é Democracia?
O Estado como instituição que reconhece a identidade coletiva, a capacidade de
esse coletivo ser coercitivo, que se burocratiza e legaliza a fim de garantir
direitos é a premissa histórica e social da democracia.
Cidadania potencialmente ativa – própria da democracia
Cidadania Implícita – Pertencimento a uma nação

Para Refletir...
Na atualidade, como reconhecer a cidadania brasileira? Como reconhecimento
de pertencimento e implicação (atuante e requisitante)?
Ou como Direitos e Deveres?

Políticas Públicas / Cidadania / Estado do
Bem-Estar Social
O que é o Welfare State – emergiu do capitalismo desenvolvido (pós-segunda
guerra mundial), buscando gerir conflitos e tomar decisões sobre a distribuição
dos frutos do trabalho social.
Objetivo: garantir proteção contra os riscos da vida em sociedade (invalidez,
exclusão, doença, desemprego involuntário etc.).
Inclui Políticas Sociais (Educação, Saúde, Assistência Social, Previdência,
Trabalho e Renda, Habitação) e Econômica (que propicie segurança no mercado
de trabalho).
É a Proteção concebida pelo Estado como direito à cidadania (Direitos Sociais)
Trajetória Histórica de cada país
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Diferentes tipos de cidadania (Bryan
Turner, 1990, apud Rodrigues 2010)
Top-Down (ser cidadão é ser leal ao Estado - Alemanha e Brasil)
Cidadania de acordo com a dicotomia público/privado
Down-Top
(Ação Revolucionária/Mobilizações Sociais = Estado Democrático /
Reconhecimento dos Direitos – EUA, França e Inglaterra)
Trajetórias Histórica distintas levam a diferentes tipos de Estado do Bem-Estar
Social

O que é cidadania?
Thomas Marshall – Se refere a 3 tipos de direitos: Civis (propriedade, a
estabelecer contratos, a liberdade de expressão, pensamentos e crenças e de
justiça); Políticos (de votar e ser votado); Sociais (garantia de um mínimo de
segurança e bem-estar econômico, direito à participação da sociedade).
A Proteção Social advém do Estado – Políticas ou Programas.
O que é democracia?
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) - “acesso ao
poder do Estado por meio de eleições e vigência do Estado de Direito”
O Estado não pode vulnerar os direitos civis, políticos e sociais dos cidadãos.
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O que a Democracia não é?
Schmitter e Karl – Democracia não é...
Não é estabilidade
Não traz harmonia política
Não traz crescimento econômico
Não elimina pobreza

Não produz eficiência administrativa
Porém, é na vivência de regimes democráticos que se tem a chance de produzir
bens comuns (liberdade, paz social e igualdade)

Que Democracia estamos vivendo no
Brasil?

Momento de transformação social - Para onde?
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O Estado de Bem-Estar e seus Tipos
A depender de cada processo histórico da relação Estado e
Sociedade, há também uma formação diversificada do modelos de
Estado Bem-Estar Social constituídos em cada nação.
Dentre os fatores que afetam o tipo de Estado Bem-Estar estão:

 Mobilização da classe trabalhadora
 Coalização Política de Classe
Trajetória histórica da Instituição Estado

O Estado de Bem-Estar e seus Tipos
1º Modelo / Social-Democracia (Ex. Países Escandinavos:
Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia)
2º Modelo / Liberal (Ex. EUA, Canadá e Austrália)
3º Modelo / Modelo Conservador (Ex. Áustria, Alemanha,
França e Itália).
E o Estado do Bem-Estar no Brasil?
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Três Tipos de Estado de Bem-Estar (Esping-Andersen)
1º Modelo / Social-Democracia: Escandinávia
 Baseado no socialismo do Sec. XIX - combina uma economia de livre mercado
com um estado de bem-estar social.
 Busca promover a desmercadorização da força de trabalho e a redistribuição
de renda – conta com a força de trabalho e busca manter o máximo de
igualdade de acesso ao mundo do trabalho.
 Supera a ideia de necessidades mínimas - Prestação universal de Direitos
Humanos Básicos e a Estabilização da Economia.
 Busca universalizar os melhores padrões de qualidade de vida – programas
sociais universais.
 Promove melhor Democracia – Noruega conseguiu ser considerada o país
mais democrático do mundo, segundo o Índice de Democracia 2014.

Democracia na Escandinávia
Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia
"Todos estes países têm estados de bem-estar social que geram confiança
no sistema e também nivelam as desigualdades, o que, por sua vez, gera
confiança nas instituições democráticas", explica Bull (comentarista da
BBC).
Se distingue de outros tipos de estados de bem-estar: ênfase na
participação da força de trabalho, promove igualdade de gênero,
igualitarismo social, extensos níveis de benefícios sociais, grande
magnitude de redistribuição da riqueza e uso liberal da política fiscal
expansionista (melhoria dos serviços públicos)

17

19/09/2018

Democracia na Noruega
Igualdade – Os especialistas concordam que instituições públicas fortes,
uma cultura baseada na confiança e na baixa desigualdade são essenciais.
Trajetória Histórica – a alta valorização da igualdade tem muito a ver com
a história do país. A Noruega é diferente de outros países europeus, já que
nunca foi potência colonial. O país foi historicamente dominado por
outras potências como a Dinamarca, a Suécia e a Alemanha, durante a
Segunda Guerra Mundial.
Segundo Aguirre (comentarista da BBC), "a sociedade norueguesa não
tem a melancolia do poder que alguns dos países que foram potências
coloniais têm".

Sistema Penitenciário Modelo na Noruega
Uma das mais famosas é Halden - chamada pela imprensa
europeia de "a prisão mais humana do mundo".
Focada na "reabilitação" dos presos, e não em sua "punição".
Quartos individuais – equipados com televisor, frigobar,
escrivaninha e banheiro privado.
Índice de reincidência de 20% (2014)
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2ºModelo de Welfare-State
Modelo Liberal / EUA, Canadá e Austrália.
 Baseado no livre mercado – principal característica: defesa da
liberdade individual, limitação do poder do Estado, a igualdade de
todos perante a lei, o direito de propriedade.

 Tem por objetivo universalizar as oportunidades – estímulo ao
autocuidado e proteção.
 A Proteção social ofertada pelo Estado – incentivo às alternativas
de seguro privado.
 Políticas sociais – vinculadas à comprovação de pobreza.
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Os valores liberais nos EUA
 Aceitam uma maior intervenção do Estado na economia - não que
queiram um socialismo ou mesmo uma social-democracia, mas
algumas políticas keynesiana em determinados momentos de crise
e regulamentação de determinados setores.
 Alguns presidentes democratas, como Bill Clinton, porém,
desregulamentaram a economia, não sendo intervencionistas.
 Na política externa, em teoria, os liberais seriam a favor da defesa
dos direitos humanos internacionais, intervenções em defesa da paz
e contrários a ataques preventivos.

3º Modelo de Welfare-State
Modelo Conservador / Áustria, Alemanha, França e Itália.
 Estado é o agente regulamentador de toda a vida e saúde social,
política e econômica do país, em parceria com sindicatos e empresas
privadas, em níveis diferentes de acordo com o país em questão.

 Trajetória Histórica - Direitos Sociais diretamente relacionados ao
status do cidadão – supervalorizam a ocupação profissional e as famílias
(Legado conservador das igrejas impedem reformas social democratas).
 Ênfase nas obrigações do empregador, como garantia de
direitos/paternalismo.
 Políticas Sociais redistributivas mínimas.
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E o Estado do Bem-Estar no Brasil?
1920
 Contexto socioeconômico: Modernização – economia agrária para
exportação – indústrias modernas versus setores tradicionais.
 Regulamentação dos trabalhadores assalariados.
 Burocratização do Estado.
 A base conservadora teve por objetivo deter mobilização dos
trabalhadores.
 Políticas Sociais fragmentadas e emergenciais (saúde pública como
decisões legais, poucas escolas e sem política habitacional).

E o Estado do Bem-Estar no Brasil?
1930
 Diversas leis referentes a garantias de condições de trabalho e à
venda da força de trabalho.
 Trajetória histórica do Estado de centralização: clientelismo e
insulamento burocrático (ilhas de decisões políticas).
 1935: Lei de Segurança Nacional – reprime os movimentos sociais.
 Estado Novo (Getúlio Vargas) – consolida a Sociedade UrbanoIndustrial.
 Políticas Sociais produzidas de cima para baixo (Top-Down).
 Institutos de aposentadorias e pensões + CLT
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E o Estado do Bem-Estar no Brasil?
1940
 Regime Populista de Vargas – marginaliza os movimentos de trabalhadores
e despolitiza as relações de trabalho.
 Estado alia-se a alguns grupos de trabalhadores, a fim de manter o
controle.
 Modelo Político patrimonialista e corporativista – cidadania regulada.
 Cidadania quase exclusiva a determinados setores (ênfase no
funcionalismo público).
 Aumento do poder da burocracia do Estado e das indústrias – políticas
sociais para os servidores públicos e para os trabalhadores das indústrias.
 Proteção Social – previdenciária.

O Golpe de 1964
Governos Militares – Estratégia de desenvolvimento nacional.
Como resultado: concentração de renda e Políticas Sociais
assistencialistas.
A partir da década de 1970 – políticas mais universalistas (não
redistributiva, e sim meritocrática e particularista)
Até a década de 1980: fragmentação institucional, tecnocratismo,
autofinanciamento, privatização e uso do clientelismo das políticas
sociais.
Resultado: programas sociais ineficazes e ineficientes, falta de
avaliação dos programas, sem efetividade.
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Desafios...
Abertura Política faz emergir vários problemas sociais: pobreza, aumento
da má distribuição de renda, atraso no sistema educacional, analfabetismo
funcional, trabalho infantil, exploração sexual infanto/juvenil, entre outros.
Retração na área social: desmantelamento de políticas como
consequência do incremento da atividade partidária e sindical, da
participação popular nas eleições.
Democracia e cidadania para poucos.
A partir do impeachment de Collor – algumas transformações:
descentralização do poder decisório, ampliação da participação popular,
exercício de direitos sociais básicos.

Programas Sociais brasileiros
Universalização de acesso a serviços de proteção.
Apoio político aos programas de transferência de renda (Bolsa Família,
BPC).
Incremento do salário mínimo.

As Políticas Públicas de Direitos Sociais são fundamentais para a
consolidação da democracia.
Desafio: Como garantir Políticas democráticas, éticas e de justiça social?
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Estado do Bem Estar Social no Brasil
Tipo de organização política e econômica da CF brasileira: vê o Estado como
agente da promoção social e organizador da economia.
O Estado é o agente regulamentador de toda a vida e saúde social, política e
econômica do país.
Cabe, ao Estado do bem-estar social, garantir serviços públicos e proteção à
população.
Modelos efetivos desenvolveram-se principalmente na Europa: implementados
com maior intensidade na (Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia).

O Estado Bem-Estar em interface com a
Psicologia
Ao se pensar na Trajetória Histórica do Estado e nos diversos modelos de
Estado de Bem Estar Social, como compreender a psicologia em interface
com as Políticas Públicas?
Temas em questão:
Relação Homem e Mundo do Trabalho
Educação
Saúde/Saúde Mental
Desigualdade Social
Exclusão/Inclusão Social

24

