
e-Tec BrasilAula 2 | O início do processo de construção de políticas sociais no Brasil 19

Aula 2 | O início do processo de 
construção de políticas 
sociais no Brasil

Meta da aula

Apresentar um panorama do início da implantação de políticas so-•	

ciais no Brasil, além de caracterizar o Estado de Bem-Estar Social.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. diferenciar políticas sociais do Estado de Bem-Estar Social;

2. identificar características relativas ao início da construção de 

políticas sociais no Brasil.

Efeito borboleta
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Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anastasiya_Ma-
rkovich_Effect_of_Butterfly.jpg

Figura 2.1: Esta linda obra da artista ucraniana Anastasiya Markovich chama-se justamen-
te Efeito borboleta e ilustra, de forma poética, o fenômeno que será tratado nesta seção.

Para a compreensão do tema desta aula, é inevitável: temos de percorrer al-

guns acontecimentos da história do Brasil e do mundo, acontecimentos que 

modificaram para sempre o curso da humanidade!

Você já ouviu falar na “crise de 29”? Esta foi uma crise econômica, também 

conhecida como Grande Depressão de 1929, que aconteceu inicialmente 

nos Estados Unidos, evidenciando as fragilidades do liberalismo.

Liberalismo
A ideia central é a de que 
o Estado deve interferir 
o mínimo possível no 
mercado, na economia. 
Nesse tipo de organização, 
as políticas sociais são 
extremamente reduzidas.

Glossário
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Você pode estar se perguntando: “O que uma crise na economia americana 

tem a ver com as políticas sociais no Brasil?” Nesse ponto, é importante 

apresentar um efeito muito comum em economia (e em outras áreas): com 

vocês, o “efeito borboleta”!

 

Poderíamos enunciar esse efeito da seguinte forma: “Algo peque-

no como o vento gerado pelo bater de asas de uma borboleta 

pode, em última instância, causar um tufão do outro lado do mun-

do.” Existem dois filmes famosos que tratam desse assunto: Efeito 
borboleta (no original em inglês; Butterfly effect) e Corra, Lola, 
corra (no original em alemão, Lola Rennt).

 

É no mínimo estranho imaginar que o ruflar de asas de uma borboleta se-

ria capaz de ocasionar um tufão. Com isso, queremos dizer basicamente 

o seguinte: em determinadas situações, as coisas estão interligadas de tal 

modo que uma modificação qualquer, muitas vezes considerada inofensiva 

ou sem grande repercussão, pode gerar grandes efeitos. E é assim que se 

comportam a economia e a História: pequenos acontecimentos numa região 

longínqua do globo terrestre podem modificar todo o planeta.

Com a crise econômica nos Estados Unidos não foi diferente: ela exerceu efeitos 

sobre o mundo todo, efeitos esses que não se restringiram ao âmbito econômico. 

No Brasil, nessa época, além dos problemas ocasionados pela crise internacional, 

aconteceu também uma superprodução de café. Como resultado, houve muita 

oferta de café no mercado, os preços despencaram, e a economia sofreu seria-

mente por conta desses fatos. Os Estados Unidos, que eram grandes comprado-

res do café produzido no Brasil, com a crise, deixaram de ser, prejudicando ainda 

mais a economia brasileira. Viu como os eventos no mundo todo se interligam?

Fonte: http://picasaweb.google.com/lh photo/1UEQuOqnhz0DV 
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Vejamos mais relações entre eventos: as crises financeiras afetam as empre-

sas e a classe trabalhadora, pois nesse contexto há poucos recursos para in-

vestir na produção de mercadoria. Nesse caso, a oferta de emprego diminui. 

Assim, em situações como essa, o Estado costuma intervir, criando políticas 

sociais para auxiliar na solução desses problemas e tirar o país da crise.

Outro momento histórico importante para nossa aula foi o final da Segunda 

Guerra Mundial, quando surgiu na Europa o Welfare State, ou Estado de 
Bem-Estar Social. Na próxima seção, veremos no que consiste isso. O que é 

digno de atenção agora é o fato de ser muito comum, seja depois de uma 

crise econômica ou de uma guerra, que o Estado venha a intervir com ações 

voltadas para a reorganização da sociedade.

Fonte: http://www.flickr.com/photos/36919288@N08/3807540011/
sizes/s/in/photostream/
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Grande Depressão de 1929

Foi uma crise econômica que aconteceu entre os anos de 1929 e 

1933, inicialmente nos Estados Unidos da América, mas que pos-

teriormente atingiu o mundo todo. Muitos dos investidores da Bol-

sa de Valores perderam toda a fortuna que haviam acumulado. Na 

foto, a seguir, vemos um deles tentando vender o carro, logo após 

ter perdido tudo.

No período anterior à crise, a economia americana crescia forte-

mente, tinha boas relações de mercado com várias nações e rea-

lizava empréstimos a países com economia menos desenvolvi-

da. No entanto, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Europa 

estava destruída e necessitava investir recursos na sua reconstrução.  
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Isso fez com que os países europeus diminuíssem a importação de 

mercadorias dos EUA. A consequência foi um excesso de mercado-

rias acumuladas e a desvalorização das empresas. Com isso, muitas 

delas faliram e um grande número de pessoas ficou desempregado.
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Fonte: http://www.flickr.com/photos/onohoku/3109349739/

 
Políticas sociais e Estado de Bem-Estar So-
cial são a mesma coisa?

Na aula anterior, estudamos a diferença entre Estado e governo. Em resumo, 

podemos dizer que Estado é uma união de três elementos: povo, território e 

governo. O governo integra o Estado e o administra por um período no qual 

acontecem inúmeros fatos que movimentam a vida do povo, do país e até do 

mundo. Muitos desses acontecimentos podem gerar problemas e, nesse caso, 

o governo irá trabalhar para solucioná-los. As políticas sociais podem ser con-

sideradas como uma das estratégias que o governo pode utilizar para intervir 

nesses problemas – seja em educação, saúde, emprego, habitação etc.

Podemos dizer que políticas sociais são aquelas ações desenvolvidas pelo 

Estado ou pelos governos com o objetivo de contribuir para a diminuição de 

desigualdades, buscando uma melhor assistência e distribuição de benefí-

cios a parte da população que não tem acesso a eles.

Vimos na aula anterior que há diferentes modelos de Estado, dentre eles o 

Estado de Bem-Estar Social ou, em inglês, Welfare State (Estado Providên-

cia). Esse modelo de Estado, para alguns autores, não foi implementado no 

Brasil. Segundo eles, o que tivemos aqui foi o desenvolvimento de ações e 

políticas voltadas para questões sociais.
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O final da Segunda Guerra Mundial pode ser considerado o momento his-

tórico em que efetivamente houve maior desenvolvimento, nos países da 

Europa Ocidental, de experiências de Estado de Bem-Estar Social.

As medidas implementadas nos Estados Unidos durante a crise de 1929 não 

podem ser consideradas como a consolidação desse modelo de Estado. Isso 

porque foram políticas pontuais que não conseguiram a retomada da eco-

nomia no estado de sucesso no qual ela se encontrava, nem a solução do 

problema do desemprego.

Estado de Bem-Estar Social significa:

(...) a mobilização em larga escala do aparelho de Estado 

em uma sociedade capitalista, com o objetivo de executar 

medidas orientadas diretamente ao bem-estar da popula-

ção ou, em outras palavras, a sociedade por intermédio do 

Estado se solidariza com o indivíduo, quando o mercado o 

coloca em dificuldade (VIANNA, 1998 apud FAHEL, 2008).

De maneira geral, Estado de Bem-Estar Social é uma organização político-eco-

nômica que tem como fundamento um conjunto de medidas realizadas pelo 

Estado no sentido de buscar a construção e implantação de programas, serviços 

e políticas sociais. Com isso, objetiva-se garantir igualdade de acesso a todos 

(universalização), diminuindo a exclusão social e a pobreza. São intervenções 

estatais no sentido de garantir o bem-estar dos cidadãos.

Fonte: http://www.flickr.com/photos/anijdam/2361799355/
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Figura 2.2: Este é um retrato da desigualdade social: ricos e pobres morando lado a 
lado. O Estado de Bem-Estar Social visa diminuir essas desigualdades por meio de 
políticas sociais que assistam as camadas mais pobres da população.
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Assim, podemos dizer que políticas sociais são ações centrais no Estado de 

Bem-Estar Social. Por meio delas, o Estado intervém na realidade social do 

país para garantir os direitos dos cidadãos. Mas não podemos considerar 

tais políticas e o Estado de Bem-Estar Social como sinônimos.  Isso porque as 

políticas sociais estão presentes em outros tipos/modelos de organização de 

Estado, embora sejam realizadas em menor escala e não tenham a mesma 

importância que no Estado de Bem-Estar Social. São exemplos de políticas 

sociais: Bolsa Família, o programa Saúde da Família e o projeto E-Tec Brasil, 

ao qual pertence este curso que você está fazendo.

Fonte: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios

Até agora, referimo-nos ao Estado de Bem-Estar Social como se existisse um 

modelo único. Porém, segundo o estudioso Esping-Andersen, podemos en-

contrar três tipos diferentes desse modelo de Estado. São eles: Welfare State 

liberal, Welfare States conservadores/corporativistas e social-democrata. Va-

mos analisá-los de forma mais detida?

Welfare State liberal: a assistência é oferecida somente aos grupos margi-•	
nais, comprovadamente pobres, que possuem baixa renda ou dependem 

do Estado. Sendo assim, este modelo encoraja a venda de alguns serviços 

sociais, uma vez que as pessoas com melhores condições financeiras aca-

bam sendo “forçadas” a comprar os serviços da rede privada. Os Estados 

Unidos adotam este modelo.

Welfare States conservadores/corporativistas: a França, a Alemanha e a •	
Itália estão entre os países em que este modelo é o principal. A diminui-

ção das desigualdades não é o foco das medidas de intervenção. As ca-

tegorias mais fortes contribuíam mais e, por isso, tinham direitos a mais 

benefícios. Desse modo, podemos observar que este modelo contribui 

para manutenção do status, seja profissional, seja social.
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Welfare State social-democrata: é o menos comum dos três. Possui como •	
prioridade os princípios de universalização e desmercadorização dos direi-

tos sociais. Nesse modelo, os direitos sociais possuem níveis elevados, e a 

igualdade entre os trabalhadores garante que os serviços tenham a quali-

dade dos direitos comparáveis aos desfrutados pelos mais ricos. A Áustria, 

a Holanda e a Dinamarca estão entre os países exemplares desse tipo de 

Estado de Bem-Estar Social.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/695069
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Desmercadorização

Nas palavras de Esping-Andersen (1993, p. 20) “o critério relevan-

te para os direitos sociais deve ser o grau em que eles permitem 

que as pessoas tenham níveis de vida independentes das forças 

puras do mercado.”

Ou seja, a desmercadorização se efetiva quando o Estado garante 

os direitos sociais à população, evitando que os mesmos sejam 

vendidos por setores privados, como uma mercadoria qualquer.

 

Como você pôde ver, não há um tipo único de Welfare State. É possível in-

clusive que, em alguns países, ocorra a implantação de políticas sociais em 

um cenário que possua características dos três modelos apresentados.
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Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

E agora, você pode responder à pergunta título desta seção de nossa aula? 

Podemos dizer que políticas sociais e Estado de Bem-Estar Social são a mes-

ma coisa? Justifique sua resposta.

Agora que fomos apresentados ao Estado de Bem-Estar Social, vamos dar 

uma olhada nas políticas sociais implementadas no Brasil?

Um breve debate sobre a construção de po-
líticas sociais no Brasil

Não é possível afirmar que no Brasil aconteceu efetivamente a implementação 

do Estado de Bem-Estar Social. A primeira iniciativa no intuito de cuidar da 

aposentadoria e da saúde dos trabalhadores (enfatizamos: apenas dos traba-

lhadores formais, com carteira assinada) foi a criação do sistema de previdên-

cia e saúde. Em 1923, a Lei Eloy Chaves criou as Caixas de Aposentadoria e 

Pensão, as CAPs, que oferecia alguns benefícios que podemos citar:

assistência médica; –
remédios; –
aposentadoria; –
pensões para os herdeiros (caso o trabalhador morresse); –

As CAPs não eram mantidas propriamente pelo Estado, mas por empresas 

e empregados. Elas apresentavam características próximas do modelo im-

plementado na Alemanha, segundo o qual o trabalhador só teria direito se 

pagasse por ele, por meio de contribuições diretas descontadas no salário. 

É o chamado modelo bismarkiano.

Modelo bismarkiano
Criado na Alemanha no 
século XIX, nesse modelo os 
benefícios são organizados 
em caixas, com recursos 
advindos das contribuições 
dos trabalhadores e de 
seus empregadores. Assim 
o acesso aos benefícios 
depende das contribuições.

Glossário
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Muitos estudiosos, dentre eles Lima, Fonseca e Hochman, afirmam que, com 

a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões temos, no Brasil, o começo 

da responsabilização do Estado para regulamentar políticas sociais voltadas 

para o bem-estar do trabalhador. Enfatizamos o fato de que a implementa-

ção das políticas sociais no país tenha começado pela saúde, ainda que uni-

das às questões da Previdência Social (aposentadoria), promovendo a saúde 

do trabalhador formal. Mas você deve ter em mente que era uma política 

que garantia os direitos apenas dos trabalhadores de carteira assinada e que 

contribuíam para isso.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/489889

Lu
iz

 B
al

ta
r

Vamos ver como tudo isso começou? Pois bem, no início do século, em 

particular após a Primeira Guerra Mundial, os operários não tinham qual-

quer direito trabalhista e começaram a protestar, organizando-se e chegan-

do, inclusive, a fazer greves. Em resposta às pressões sociais, foram criadas 

as Caixas de Aposentadoria e Pensão. A criação do sistema de previdência 

e saúde possuía um forte caráter excludente, pois contemplava apenas os 

trabalhadores ferroviários, setor mais forte economicamente à época.

Apesar de ter sido muito importante como reconhecimento dos direitos so-

ciais dos trabalhadores, o modo de organização das Caixas de Aposentado-

ria e Pensão demonstrou, com o passar do tempo, que não seria capaz de 

concretizar a universalização dos direitos.

Previdência Social
É um seguro social que, 
mediante contribuições do 
trabalhador, visa amparar o 
mesmo, caso ele perca sua 
capacidade laborativa, isto 
é, caso não tenha condições 
plenas de trabalho.

Glossário
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Fonte: http://www.flickr.com/photos/82289802 
@N00/2649722558
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Nos anos 1930, durante o governo presidido por Getúlio Vargas, no qual o 

Estado era mais centralizador e regulador da economia, iniciou-se a consti-

tuição de um sistema de proteção social. Nessa mesma época foram criados 

os Institutos de Aposentadoria e Pensões, os IAPs, com participação do Esta-

do na administração. Estudaremos mais sobre eles na próxima aula!

 

Getúlio Vargas

Foi presidente do Brasil em dois períodos que, somados, resultam 

em dezoito anos e meio no poder. Ficou conhecido como o Pai dos 

Pobres justamente por ter criado muitas leis sociais e trabalhistas, 

além do volume de políticas sociais que implementou.

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Get%C3%BAlio_ 
Vargas_08111930.jpg
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No governo de Getúlio Vargas também foram iniciadas políticas sociais que 

se voltavam para a proteção social dos trabalhadores urbanos organizados, 

que cobravam do governo a implementação dessas medidas e que estavam 

inseridos em setores importantes para a economia do país. No período de 

1937 a 1945, aconteceram a criação do salário mínimo (1940) e a regulação 

da Consolidação das Leis Trabalhistas (1943).

Você pode estar se perguntando: por que os primeiros movimentos no pro-

cesso de construção de políticas sociais no Brasil se deram justamente no 

âmbito do trabalho? Ou por que razão o Estado brasileiro atendeu as reivin-

dicações dos trabalhadores antes de outras relativas a outras áreas?

A resposta é que o foco central era a questão econômica, e os trabalhado-

res que contribuíam efetivamente na construção da economia do país eram 

prioridade para essas políticas. Ou seja, as políticas de proteção social vol-

tavam-se para o trabalhador formal, tanto nos governos populistas, quan-

to no Estado autoritário da ditadura militar. Isto mostra que tais governos 

possuíam políticas sociais com características excludentes, o que dificultou a 

universalização desses direitos até os dias atuais.

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Dentre as afirmações a seguir, que se referem ao início da implementação de 

políticas sociais no Brasil, indique com V as verdadeiras e com F as falsas.

( ) As CAPs (Caixas de Aposentadoria e Pensão) amparavam tanto os a) 

trabalhadores formais quanto os informais.

( ) As CAPs tinham um forte caráter excludente, mas representam o b) 

início da previdência social no Brasil.

( ) O Estado autoritário de Gétulio Vargas desenvolveu políticas sociais c) 

com ênfase no trabalhador formal.  Logo, dizemos que no Brasil 

houve efetivamente um Estado de Bem-Estar Social.

( ) Só os trabalhadores que contribuíssem diretamente, mediante desconto d) 

dos seus salários, tinham direito aos benefícios oferecidos pelas CAPs.
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( ) A assistência médica e a aposentadoria são dois exemplos de bene-e) 

fícios oferecidos pelas CAPs e de ações de bem-estar social direcio-

nadas aos trabalhadores formais.

( ) Os primeiros movimentos na construção de políticas sociais no Brasil f) 

se deram no âmbito do trabalho.

Conclusão

As primeiras políticas sociais realizadas no Brasil voltaram-se para a classe tra-

balhadora, uma vez que o interesse dos governantes estava dirigido prioritaria-

mente para a economia. Não podemos dizer que os direitos sociais de todos os 

brasileiros foram atendidos, nem que por meio de tais medidas pontuais o Brasil 

consolidou um Estado de Bem-Estar Social. Os casos da previdência e da saúde 

aqui trabalhados demonstraram ser excludentes, aproximando-se daquele mo-

delo de Bem-Estar Social chamado Welfare States conservadores/corporativistas, 

em que são beneficiados apenas os contribuintes. O ideal seria que o Brasil 

adotasse como modelo o Welfare State social-democrata, em que todos os bra-

sileiros seriam incluídos! Veremos ao longo do curso as consequências dessas 

escolhas para o sistema de saúde brasileiro.

Resumo

Estado de Bem-Estar Social é um modelo de Estado no qual o mesmo •	
intervém, com grande frequência, por meio de políticas sociais para solu-

cionar problemas. Em suma, é o modelo de Estado que usa grande parte 

do seu aparato visando ao bem-estar da população.

Políticas sociais e Estado de Bem-Estar Social não são a mesma coisa. Po-•	
líticas sociais que visam melhorar o bem-estar da população são uma das 

principais “ferramentas” do Estado de Bem-Estar Social, mas não devem 

ser confundidas com o mesmo.

O Estado de Bem-Estar Social ou Welfare State surgiu após a Segunda •	
Guerra Mundial.

Há diferentes tipos de Welfare State, dependendo da história de cada país.•	
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O início de políticas de bem-estar social ou políticas sociais aconteceu •	
no Brasil com a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensão, as CAPs, 

em 1923.

Esse processo de criação de políticas sociais no Brasil aconteceu de ma-•	
neira excludente, pois apenas trabalhadores com carteira assinada po-

diam ter direito a elas.

Informação sobre a próxima aula

No nosso próximo encontro, estudaremos um pouco sobre a historia da 

construção de políticas de saúde no Brasil.

Respostas das atividades

Atividade 1

Políticas sociais e Estado de Bem-Estar Social não são a mesma coisa. Políti-

cas sociais de intervenção com o intuito de melhorar o bem-estar da popu-

lação são uma das principais práticas realizadas pelo Estado de Bem-Estar 

Social. Porém, tais políticas também são implementadas por outros modelos 

de Estado. Ou seja, as Políticas Sociais são práticas do Estado e o Estado de 

Bem-Estar Social é um dos modelos de Estado.

Atividade 2

( F ) As CAPs (Caixas de Aposentadoria e Pensão) amparavam tanto os a) 

trabalhadores formais quanto os informais.

( V ) As CAPs tinham um forte caráter excludente, mas representam o b) 

início da previdência social no Brasil.

( F ) O Estado autoritário de Gétulio Vargas desenvolveu políticas sociais c) 

com ênfase no trabalhador formal.  Logo, dizemos que no Brasil 

houve efetivamente um Estado de Bem-Estar Social.

( V ) Só os trabalhadores que contribuíssem diretamente, mediante desconto d) 

dos seus salários, tinham direito aos benefícios oferecidos pelas CAPs.
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( V ) A assistência médica e a aposentadoria são dois exemplos de bene-e) 

fícios oferecidos pelas CAPs e de ações de bem-estar social direcio-

nadas aos trabalhadores formais.

( V ) Os primeiros movimentos na construção de políticas sociais no Brasil f) 

se deram no âmbito do trabalho.
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