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Os limites de uma aproximação entre “Estado de bem 

estar social” e “Estado desenvolvimentista”
1*

 

 

 

 

 Paulo Roberto Palma Urushima2**
 

  

  

 0. Introdução ao objeto em análise e à estrutura 

argumentativa 

 

 Esta pesquisa propõe-se a oferecer uma resposta à seguinte questão 

central: em que diferem entre si os conceitos de “Estado 

desenvolvimentista” e de “Estado de bem estar social”? 

 No parágrafo anterior usei o numeral “uma” para fazer referência à 

resposta que oferecerei à pergunta proposta. Ressaltar tal detalhe é 

fundamental, na medida em que a proposta deste artigo é, tão somente, 

                                                           
1
 Iniciação científica elaborada sob orientação do Prof. José Eduardo Campos de Oliveira Faria e 

apresentada ao PET – Sociologia Jurídica (SESu/MEC), ligado ao Departamento de Filosofia e Teoria Geral 

do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
1
 Todos os erros contidos na presente dissertação são de minha única e total responsabilidade. Apesar 

disso, devo boa parte dos acertos a algumas pessoas. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao Prof. José 

Eduardo Faria, cujos conselhos, comentários e sugestões não só relativos a essa pesquisa, mas a toda minha 

trajetória acadêmica, constituem boa parte do que sou. Não posso deixar de agradecer, igualmente, aos Profs. 

Jean-Paul Rocha e Camila Duran cujas orientações rigorosas enquanto tutores do PET-Sociologia Jurídica em 

muito contribuiram e contribuem para a minha formação. Devo muito, também, ao Prof. Celso Campilongo, 

por ter-me disponibilizado sua biblioteca e seu tempo, ao Prof. Orlando Villas Boas Filho pelas inúmeras 

discussões sobre teoria dos sistemas e aos Profs. José Reinaldo Lopes e Diogo Coutinho pelas orientações 

relativas à pesquisa. Igualmente, não posso deixar de agradecer aos meus companheiros de trabalho e amigos 

do PET-Sociologia Jurídica, da Câmara de Formação Política, do Núcleo de Estudos Avançados em Teoria 

dos Sistemas e do Grupo de Estudos de Epistemologia, que me proporcionaram e proporcionam discussões 

incríveis.  
2
 Aluno do 4º ano da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bolsista PET- Sociologia 

Jurídica. 
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oferecer um caminho - entre vários possíveis - de pensar a questão 

proposta, a partir da articulação de parte da literatura científica existente a 

ela concernente. 

 

 Para responder à pergunta que propus, de cunho amplo e 

multifacetado, o caminho escolhido consistirá em responder, 

sucessivamente, seis questões distintas, articulando cada uma das 

respostas às anteriores. Tais perguntas são: 

 1) o que é um tipo puro e qual o seu papel analítico na análise 

sociológica weberiana? 

 2) o que é um enfoque funcional ao objeto e qual o seu papel analítico 

na análise sociológica luhmanniana? 

 3) Como a junção da noção de tipo puro weberiano com o enfoque 

funcional luhmanniano pode contribuir para a análise sociológica? 

 4) o que caracteriza um tipo puro de pressupostos funcionais, de um 

“agente político de bem estar social”? 

 5) o que caracteriza um tipo puro de pressupostos funcionais, de um 

“agente político desenvolvimentista”? 

 6) quais são as semelhanças e diferenças destes dois tipos puros? 

  

 

 Desde já, cabe ressaltar que, por óbvio, a resposta a cada uma 

destas perguntas parciais não se pretende definitiva. Trata-se, tão somente, 

de respostas instrumentalmente úteis para o fim específico do trabalho, que 

consiste em responder à pergunta central anteriormente exposta. Neste 

sentido, e somente nele, é que justifica-se entrar em questões de natureza 

metodológica e conceitual. 
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 De qualquer forma, feita esta primeira delimitação do objeto em 

análise, a partir do esclarecimento das perguntas que constituem o 

problema a ele referido, passo ao segundo tópico dessa introdução, qual 

seja, a apresentação da estrutura argumentativa do trabalho, articulando-a 

com as perguntas parciais anteriormente numeradas: 

 O primeiro capítulo, “Objeto e Método”, é fundamentalmente 

assentado em leituras das obras de Max Weber e Niklas Luhmann, e 

responderá às três primeiras perguntas parciais acima citadas. Trata-se do 

esboçar de um constructo metodológico capaz de oferecer caminhos para 

uma resposta adequada à pergunta central desta pesquisa. 

 O segundo capítulo, “Diagnóstico e enquadramento metodológico”, 

articula o primeiro capítulo do trabalho com as leituras das obras de Claus 

Offe e Ricardo Bielschowski. Com isso, oferece respostas à quarta e quinta 

perguntas parciais. 

 O terceiro capítulo, “Comparação conceitual...”, partindo dos dois 

capítulos anteriores do texto avança sobre a sexta questão, fornecendo 

resposta à questão inicial já reformulada. 

 Espero, com as explanações até agora feitas, ter, de um lado, tornado 

claro o meu problema de pesquisa e, de outro, a estrutura argumentativa 

que escolhi, por acreditar ser a mais didática para expor a resposta que 

ofereço a ele.  

 Por fim, indico que procurei esclarecer ao máximo todos os conceitos 

com os quais trabalho. Na medida em que este texto não visa ser 

excludente em termos de público, esta preocupação pareceu-me essencial. 

Ademais optei por fazê-lo, por mais das vezes, nas notas de rodapé, na 

medida em que, se colocados no corpo do texto, tais esclarecimentos 

conceituais  atrapalhariam a fluidez do raciocínio.  

 Expostas estas primeiras preocupações, passo agora às questões 

substantivas da pesquisa. 
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1. Objeto e Método 

 

 Aqui, procurarei esclarecer como construí meu objeto de análise a 

partir de um modelo metodológico específico. Para tanto, o argumento se 

desenvolverá em 3 tópicos: primeiramente, apresentarei o conceito de “tipo 

puro”, como conceituado por Max Weber3, dando especial ênfase à sua  

utilidade na atribuição de causalidade dos desvios do agir real às 

irracionalidades que o condicionam. Em segundo, apresentarei algumas 

noções básicas da teoria dos sistemas e da teoria dos sistemas sociais de 

Niklas Luhmann, dando ênfase à noção de sistema e à noção de 

diferenciação funcional4. Em terceiro, procurarei explicitar como aproximei a 

noção de tipologia pura weberiana a uma análise funcional sistêmica 

luhmanniana, visando otimizar o potencial analítico de minha pesquisa.  

 

1.1. Primeira ferramenta metodológica: tipologia pura weberiana 

 

 No que concerne à noção de “tipo puro”, de Max Weber, alguns 

pontos devem ser ressaltados. 

 Antes de mais nada, o tipo puro não é nem uma descrição nem uma 

hipótese, mas um instrumental teórico que permite a apreensão de 

fenômenos da realidade pela consideração de todas as conexões de 

sentido irracionais do comportamento e que influem sobre a ação como 

                                                           
3
 Para tanto, centro minha exposição em Max Weber, Economia e Sociedade,  São Paulo, Ed. UNB, 

2004, pp 3-35. Ver também Max Weber, Gesammelte aufsätsze zur Wissenschaftlehre, Tübingen, 1922, pp. 

146-214 (Die Objektivitätsozialwissenschaftlicher und  sozialpolitischer Erkenntnis), 503-523 (Methodische 

Grundlagen der Soziologie). 
4
 Para tanto, centro minha exposição em Giancarlo Corsi e outros, Glosario sobre la teoría Social de 

Niklas Luhmann, Editorial Anthropos, 1995;  Niklas Luhmann, Social Systems, Stanford, Stanford University 

Press, 1995; Giancarlo Corsi e outros, Glosario sobre la teoría Social de Niklas Luhmann, Editorial 

Anthropos , 1995; e Clarissa Eckert Baeta Neves, Niklas Luhmann,: a nova teoria dos sistemas, Editora da 

Universidade,/UFRGS 
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'desvios' de um curso construído dessa ação, ao qual ela é orientada de 

maneira puramente racional pelo seu fim.5
 

 Tal conceitualização de tipo puro possui algumas implicações 

importantes:  

 Primeiramente, possibilita a imputação causal dos desvios entre o 

curso real e o curso “puro” da ação às irracionalidades que condicionam as 

ações na realidade. Neste sentido, a construção do tipo puro permite 

compreender a ação real, influenciada por irracionalidades de toda espécie 

(afeto e erros, por exemplo), como “desvio do desenrolar a ser esperado no 

caso de um comportamento puramente racional”.6
 

 Em segundo, a identificação do sentido de uma ação de tipo puro 

expõe como se desenrolaria uma ação humana de determinado caráter não 

só a) se estivesse orientada pelo fim de maneira estritamente racional, sem 

perturbações por erro e afetos, mas também b) se, além disso, estivesse 

orientada exclusiva e inequivocadamente por um único fim.7
 

 Aplicando tal conceito à análise da atividade política, pode-se atribuir 

o caráter não-perfeitamente incremental que ela apresenta à 1)  

irracionalidade condicionadora das ações de diferentes sujeitos que 

perseguem o mesmo fim, mas também, 2) à divergência entre vários fins 

que um mesmo agente persegue com suas ações e 3) à divergência entre 

fins perseguidos por alguns agentes e evitados por outros. 

  

 Se esta diferenciação analítica é adequada à compreensão do nexo 

entre a irracionalidade na perseguição do sentido subjetivamente atribuído à 

ação e o desvio entre o resultado da ação no mundo e no caso típico, ela é 

                                                           
5
  Max Weber, Economia e Sociedade, pp. 5, 12-13. 

6
  Max Weber, Economia e Sociedade, pg. 5. 

7
  Max Weber, Economia e Sociedade, pg. 6. 
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insuficiente, em si mesma, para delimitarmos qual “fim” persegue o tipo puro 

específico em questão. Em outras palavras, como provar que um fim 

subjetivamente visado A é subjetivamente visado por um agente ideal típico  

A' e não pelo agente ideal típico B'?. 

 Tal questão só se responde a partir da observação da história, e é 

neste sentido que Weber explica que, “primeiro existiram as observações 

empíricas e em seguida foi formulada a interpretação [do sentido]”.8 Por 

isso, uma  outra característica fundamental da tipologia pura fica manifesta: 

não se trata de o pensamento especulativo do cientista ser capaz de 

alcançar, per se, o que constitui um tipo ideal específico. Ao contrário, a 

construção parte de observações empíricas para, em seguida, serem 

formuladas as interpretações do sentido das ações ideal típicas. 

 Como se verá adiante, na medida em que o “fim” perseguido pelo 

agente tenha alta complexidade, ainda mais uma variável será analisada: os 

diferentes meios igualmente racionais, nem sempre compatíveis, que os 

agentes podem utilizar para perseguir tal tipo de fins. Esta variável será 

fundamental para compreensão dos tipos de agentes políticos aqui 

construídos. 

  

  Esta breve exposiçao do conceito de “tipo puro” weberiano não é 

exaustiva, e nem pretende ser. Não obstante, a escolha dos aspectos do 

conceito explicitados não foi aleatória, mas tem em vista o modelo 

metodológico a ser construído no tópico 1.3. deste capítulo. Sendo assim, 

deixaremos as noções expostas em suspensão neste momento, para 

voltarmos a elas no tópico 1.3.. 

 

                                                           
8
  Max Weber, Economia e Sociedade, pg. 7. 
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1.2. Segunda ferramenta metodológica: observação científica como 

“observação de segundo grau” e sociedade formada por subsistemas 

funcionalmente diferenciados 

 

 Luhmann enfoca a teoria social de maneira profundamente distinta de 

como o faz Weber, construindo uma teoria social bastante complexa. Em 

virtude do objeto desta pesquisa, irei restringir-me a tratar de duas noções 

centrais, mobilizando outros conceitos do autor somente na medida 

estritamente necessária para o esclarecimento daquelas. 

 A primeira é a noção de “sistema”. Para explicá-la, precisarei 

trabalhar com algumas ideias da lógica das formas de George Spencer 

Brown, com o “construtivismo epistemológico radical” luhmanniano e com a 

noção de “observação de segundo grau”. O esclarecimento desta primeira 

noção central permitirá perceber qual é o objeto de Sociologia, e assim, 

compreender a mudança de orientação da observação sociológica proposta 

pelo autor, em direção a um enfoque direcionado à diferenciação 

sistema/ambiente. 

 A segunda noção pela qual passarei é a de “função” sistêmica . Para 

explicá-la, mobilizarei as noções de diferenciação, diferenciação funcional e 

prestação. 

 Se para Weber cabe à Sociologia “compreender interpretativamente a 

ação social e assim explicá-la causalmente em seu curso e em seus 

efeitos”9, de tal forma que a sociedade (seu objeto de estudo) é o conjunto 

das ações sociais (ou seja, ações cujo sentido subjetivamente visado se 

refere ao comportamento passado, presente ou potencialmente futuro de 

outros),10 para Luhmann, diferentemente, a Sociedade é um tipo particular 

de sistema social que compreende internamente todas as 'comunicações'. 

                                                           
9
 Max Weber, Economia e Sociedade, pg. 3. 

10
 Max Weber, Economia e Sociedade, pg. 3, 13-14. 
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 1.2.1.Dizer que a sociedade é um tipo particular de sistema, nos 

obriga a indicar o que entendemos por este termo. É o que faremos a 

seguir. 

 Luhmann parte da lógica de Spencer Brown, segundo a qual  toda 

observação constrói uma forma que distingue A de não-A, ao mesmo tempo 

que indica A. 

 No caso da teoria dos sistemas luhmanniana, este pressuposto lógico 

leva à visualização de que o  “sistema” não é associado à qualidade de um 

objeto, mas antes a uma diferenciação. Em outras palavras, o sistema surge 

a partir de uma operação de observação que distingue a realidade em dois 

lados da forma e indica um deles. O lado indicado é denominado “sistema” 

e o outro lado é denominado “ambiente”. 

 Não obstante, na medida em que sistema é “um dos lados da 

distinção”, e o ambiente é “o outro lado” (portanto, o não-sistema), o 

ambiente só pode existir como construção do próprio sistema. Assim, o 

ambiente só é não-sistema porque é construído pelo sistema como tal. Este 

“paradoxo constitutivo” de toda observação é resolvido, em termos de 

“decisão”, na medida em que o sistema observador cega-se para a ele. 

 De qualquer forma, para os fins deste trabalho o que é preciso ter em 

mente é que sistema, no sentido aqui, utilizado não é um determinado tipo 

de objeto, mas sim uma determinada diferenciação, construída por aquele 

que observa, entre sistema e ambiente. Mais especificamente, “um sistema 

é a forma de uma diferenciação, possuindo, pois, dois lados: o sistema (com 

o lado interno da forma), e o ambiente (como lado externo da forma). 

Somente ambos os lados constituem a diferenciação, a forma, o conceito[...] 

O que separa os dois lados da forma, o limite entre sistema e ambiente, 

marca a unidade da forma e, justamente por isso, não deve ser concebido 

nem de um lado nem de outro. O limite existe unicamente como uma 
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indicação para transpassá-lo – seja de dentro para fora, seja de fora para 

dentro”11  

 Dado este primeiro passo, que esclarece o sistema como distinção, o 

próximo passo no raciocínio é notar que toda “Distinção é perfeitamente 

contingente”.12
 

 Em outras palavras, a forma que separa os dois lados de uma 

distinção não é nem necessária nem impossível (contingente). Logo, 

poderia ser como é, da mesma forma que poderia ser diferente; está em 

aberto um horizonte infinito de possibilidades.   

 Em terceiro lugar, e este ponto será fundamental, a operação de 

observação, ao distinguir o mundo13 em dois lados, perde acesso à sua 

unidade, de tal forma que a somatória de sistema e ambiente não 

corresponde ao mundo, mas a um mundo construído pela distinção. Neste 

sentido é que se entende a ideia luhmanniana de que “o mundo retirou-se 

para o inobservável”. 

 Em quarto, uma outra noção nos é fundamental. Toda observação é 

uma operação de distinção e indicação de um dos lados. Porém, toda 

observação é, enquanto operação, operação de um sistema. Daí que só 

existem sistemas observadores, que, ao observarem, partem da sua própria 

distinção constitutiva. 

 Até agora, reconstruí o raciocínio de luhmann de forma a identificar 

que o sistema é uma 1)diferenciação 2) contingente 3) que observa e 4) 

que, ao observar, “constrói” a 'realidade' que observa. 

  

                                                           
11

 Niklas luhmann, O conceito de sociedade, in Clarissa Eckert Beata Neves e Eva MachadoSamios 

(org.), Niklas Luhmann: a nova teoria dos sistemas, pg. 77. 
12

  George Spencer Brown, Laws of Form, pg. 1. 
13

  Mundo pode ser definido como “la unidad de cualquier distinción trazada por un observador y 

precisamente em cuanto unidad nunca puede ser observado: el mundo es el punto ciego de todo observador”. 

Ver Giancarlo Corsi, Elena Esposito e Claudio Baraldo, Glosario sobre la teoría Social de Niklas Luihmann, 

pp. 115-116. 
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 Assim entendendo o “sistema”, a pergunta central é: qual é o objeto 

da Sociologia? 

 Primeiramente, a Sociologia é a observação do sistema científico, e, 

enquanto tal, uma “observação de segundo grau”, ou seja, uma observação 

da interação entre os sistemas sociais e seus ambientes. É a observação 

que observa como sistemas observadores observam-se a si mesmos e aos 

seus respectivos ambientes 14 . Assim, a observação científica deixa de 

concentrar-se no exame de que “objeto” constitui sistemas (o do subsistema 

político ou do subsistema econômico, por exemplo), e passa a enfocar a 

distinção que distingue tais sistemas de seus respectivos ambientes. 

 Trata-se, em síntese,  de enfocar não as relações entre elementos e 

todo, mas sim as relações entre sistema e ambiente.  

  

 Esse novo enfoque da observação científica é fundamental para a 

construção do objeto da sociologia (o ramo da ciência que dirige a 

observação para os sistemas sociais, constituídos por comunicação). 

 Em termos de uma análise do subsistema político pela Sociologia, 

que nos concerne diretamente neste trabalho, para Luhmann trata-se de 

entender de que forma o subsistema político constrói-se em consonância 

com o seu ambiente (formado, por exemplo pelo subsistema econômico, 

pelo subsistema científico, pelo subsistema jurídico, etc). 

  

 1.2.2.Neste momento, em que a noção de sistema já foi esclarecida, 

adentramos na segunda noção centrall da teoria dos sistemas de Luhmann: 

a de “função”. 

 A discussão da “função” é  ligada à discussão da forma de 

diferenciação entre sistemas e seus ambientes. Neste contexto, a 

                                                           
14

 Ver Niklas Luhmann, Por que uma teoria dos sistemas? e Novos desenvolvimentos da teoria dos 

sistemas , in Clarissa Eckert Beata Neves e Eva machado Barbosa  Samios (org.), Nicklas Luhmann: a nova 

teoria dos sistemas,  pp 37-48, 49-58 
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diferenciação “funcional” é uma forma específica de diferenciação entre os 

subsistemas sociais e seus ambientes no interior da sociedade15, capaz de 

absorver maior complexidade do que outras formas de diferenciação que 

lhe antecederam historicamente.  

 Na sociedade diferenciada funcionalmente, os subsistemas são 

desiguais pela função que cada um desempenha, sendo os principais o 

sistema político, o sistema economico, o sistema da ciêncica, o sistema da 

educação, o sistema jurídico, as famílias, a religião, o sistema de saúde e o 

sistema da arte, e, além disso, cada subsistema hispostatiza o primado de 

sua própria função, observando a sociedade inteira a partir dela. Neste 

sentido, a sociedade torna-se policontextural, não há centro nem vértice: é 

impossível uma autodescrição da socieade a partir de um ponto de vista 

único. 

 Mas da mesma forma que as funções diferenciam um sistema de 

todos os demais, os sistemas interagem entre si a partir de “prestações”, de 

tal forma que, por exemplo, o sistema jurídico faz leis para a economia, o 

sistema educacional forma para o mercado de trabalho, etc. Assim, com 

base em sua inalienável autonomia recíproca, os sistemas funcionais 

também são estritamente interdependentes.16  

 O que cabe frizar neste ponto, para os fins específicos desta 

pesquisa, é que a “função” referenciada a determinado sistema em 

determinada circunstância histórica não está ligada diretamente à 

intencionalidade subjetiva de agentes, só sendo identificada a partir da 

análise das interações entre sistemas.  

 

                                                           
15

 Sociedade, aqui é o sistema social formado pelo conjunto de todas as comunicações. Ver Giancarlo 

Corsi, Elena Esposito e Claudio Baraldo, Glosario sobre la teoría Social de Niklas Luihmann, pp. 154-155. 
16

 Ver Giancarlo Corsi, Elena Esposito e Claudio Baraldo, Glosario sobre la teoría Social de Niklas 

Luihmann, pp. 58-63 e Niklas Luhmann, Social Systems, 12-59 
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 A exposição de aspectos da teoria dos sistemas e da teoria dos 

sistemas sociais luhmannianas, como da sociologia compreensiva de 

Weber, não se pretende exaustiva. Como foi dito ao final do tópico 1.1., 

cabe ao ponto 1.3. mostrar de que forma os pontos explicitados 

anteriormente são entrecruzados para pensar o problema que este trabalho 

se propõe a resolver. 

 

1.3. Esboço de um modelo metodológico: em direção a uma tipologia 

pura de pressupostos funcionais 

  

 De um lado, uma análise centrada em sujeitos atribuidores de sentido 

a suas ações; de outro, uma análise focada nas interações entre sistemas 

funcionalmente diferenciados e seus respectivos ambientes. Como 

congregar em um único modelo analítico perspectivas tão distintas? 

 

 Como foi dito anteriormente, no final de 1.1., a tipologia pura 

weberiana não responde, per se, à questão de qual fim um agente ideal 

típico determinado persegue; ao contrário, a definição deste fim será 

proveniente da observação interpretativa da história. 

 De outro lado, Luhmann, ao tratar das relações funcionais 

interssistêmicas, constrói um modelo que responde à pergunta de que 

função um determinado subsistema social desempenha em determinada 

sociedade. 

 Assim, uma “tipologia pura” só poderia abarcar a noção luhmanniana 

de “função” caso o “fim” que o agente perseguisse não fosse tomado como 

um “dado” da intencionalidade subjetiva passível de verificação histórica, 

mas como resultado de um processo histórico mais amplo em que 

subsistemas sociais estabilizam-se desempenhando funções específicas 

em referência ao seu ambiente e, num momento seguinte, interagem com o 
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sistema psíquico de forma a possibilitar a construção de uma projeção 

subjetiva das funções socialmente desempenhadas. 

 Para tanto, o canal privilegiado de interação seria a linguagem, por 

meio da qual haveria “irritação” recíproca entre o fluxo de consciência que 

forma o sistema psíquico e o fluxo comunicativo que forma o sistema social. 

 É justamente por essa via que vemos um caminho de 

compatibilização entre a tipologia pura weberiana e a interação funcional 

interssistêmica luhmanniana: a função diferenciadora de um sistema social, 

uma vez comunicada, irritaria a consciência de sistemas psíquicos, levando-

os à construção de sua própria noção de “função” de tal sistema. Num caso 

ideal típico do “agente político daquela realidade histórica”, o fim 

subjetivamente visado seria esta projeção psíquica da função que distingue, 

naquele momento histórico, o sistema político de outros sistemas sociais.  

 Assim, em nossa análise, a “observação histórica” que Weber pede 

para a identificação de um tipo puro de agente específico a um fim 

específico seria dada a partir de dois procedimentos sucessivos: 

primeiramente, a identificação da “função” de um determinado sistema 

social consistiria no último grau de abstração dessa observação. A seguir, 

por um processo de “irritação” entre o fluxo de comunicações e o fluxo de 

consciência, uma projeção psíquica “função” do sistema se consolidaria na 

consciência do agente. No caso do agente ideal típico ligado ao sistema 

social em questão, o fim de suas ações seria a projeção por ele construída 

da “função” historicamente desempenhada por tal sistema social. 

 A título de exemplo de aplicação concreta, suponhamos o caso 

hipotético do Estado de bem estar social. Num primeiro momento, caberia a 

nossa análise identificar qual a sua função no sistema social a ele 

correspondente. Num segundo momento, precisaríamos identificar que 

projeção psíquica desta função seria tendencialmente construída por 

sistemas psíquicos situados no mesmo contexto histórico. Por fim, num 
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terceiro momento, caberia pensar como o tipo puro de agente político de 

bem estar social desenvolveria suas ações no mundo, ao orientá-las 

racionalmente em vista de um fim específico, correpondente à projeção 

psíquica tendencial da função socialmente diferenciadora do sistema 

político de bem estar social. 

  

 Assim encerro a apresentação dos aspectos metodológicos desta 

pesquisa.  

 Na medida em que, como se viu, procurei focar-me em tipologias 

puras de ação, só nos resta explicitar uma decorrência lógica: da forma 

como o método proposto é construído, nosso objeto passa a ser formado 

por  agentes que orientam-se racionalmente por fins distintos, fins estes que 

não são subjetivamente construídos “e pronto", mas antes projeções das 

funções sistêmicas historicamente estabilizadas no âmbito comunicativo. 

Nestes termos, e somente neles, é que falarei em um “tipo puro de ação 

política desenvolvimentista”, de um lado, e um “tipo puro de ação de política 

de bem estar social”, de outro, para me referir, respectivamente, ao agente 

político típico de um Estado desenvolvimentista e ao agente político típico 

de um Estado de bem estar social. 

  

 A corretude de tal procedimento metodológico só poderá ser avaliada  

pela coerência do diagnóstico que permita produzir. Neste sentido, só nos 

resta colocá-lo, o quanto antes, em prática. É isso que procurarei fazer nos 

próximos capítulos do trabalho. 

  

2. Diagnóstico e enquadramento metodológico 

 

 A discussão anteriormente exposta, das principais questões de 

método subjacentes à análise propriamente dita, permite, espero, 
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delimitação mais clara do objeto em análise, tornando possível, neste 

momento, adentrarmos na análise propriamente dita.  

 Sendo assim, divido este capítulo em dois tópicos relativamente 

independentes um do outro, que serão aproximados no terceiro capítulo do 

trabalho. No primeiro dos tópicos tratarei do diagnóstico de Claus Offe da 

“função” do Estado de bem estar social e, a partir dele, realizarei um 

reenquadramento metodológico que permita pensar em um “tipo puro de 

ação política de bem estar social”. No segundo tópico procurarei, a partir da 

análise de Ricardo Bielschowski do período desenvolvimentista brasileiro, 

encontrar a “função” do Estado desenvolvimentista para possibilitar a 

construção de um tipo puro de ação política desenvolvimentista. 

 

2.1. A função do Estado de bem estar social e o tipo puro de ação 

política de bem estar social 

 

 Aqui, procurarei reconstruir o pensamento de Claus Offe a respeito da 

função desempenhada pelo Estado de bem estar social nas sociedades 

capitalistas avançadas, concentrando-me na “contradição interna” a ela 

inerente. A seguir, procurarei adequar o diagnóstico do autor ao modelo 

metodológico que anteriormente propus. 

 

 1.Começo a apresentação do diagnóstico de Claus Offe sintetizando 

seu objetivo como: definir precisamente e analisar criticamente o 

crescimento e funcionamento do Estado de bem estar social, em um nível 

de abstração de um lado suficiente para generalizações aplicáveis às 

principais sociedades capitalistas avançadas, mas, de outro, capaz de 

visualizar as 'contradições' históricas que lhe são subjacentes.17
 

                                                           
17

  Neste sentido, ver John Keane, Introduction in Claus Offe,Contradictions of the Welfare State, 

pp.12. 
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 Esta proposição preliminar, apesar de imprecisa pode funcionar como 

um mapa, uma distorção que permite orientação, para compreendermos 

como Claus Offe constrói seu argumento. 

 

1.1. Primeiramente, a forma como Claus Offe constrói seu argumento é 

parcialmente um produto do papel específico que o autor atribui à análise 

social. Segundo o autor, a ciência social não pode realizar nem uma 

aproximação finamente normativa, papel da filosofia política e social, nem 

uma aproximação finamente descritiva da realidade. Trata-se, antes, de 

realizar, a partir de uma perspectiva interpretativa dos nexos de sentido 

entre diferentes aspectos da realidade, um aclaramento das condições de 

base do funcionamento da sociedade. Se o sociólogo é capaz de 

interpretativamente construir os nexos que unem diferentes 'dimensões' da 

realidade, será capaz de identificar as potencialidades e limites de 

organizações e instituições existentes na sociedade. 

 

 1.2. Mas esta aproximação “interpretativa do 'papel'” de cada 

'dimensão' da realidade na ordem social só pode ser esclarecida na medida 

em que se entenda um segundo aspecto metodológico de Offe. Trata-se da 

utilização de uma versão revisada da teoria dos sistemas de Niklas 

Luhmann, combinada com leituras de autores da Escola de Frankfurt, Marx 

e Karl Polanyi. 

 A partir de Luhmann, Claus Offe concebe as sociedades capitalistas 

avançadas como sistemas estruturados em três subsistemas principais 

interdependentes, mas organizados diferenciadamente: ou a partir de 

estruturas normativas, ou a partir de relações de troca, ou a partir de 

estruturas coercitivas.18  

                                                           
18

 Claus Offe,Contradictions of the Welfare State, pp.38. 
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 O primeiro inclui as estruturas de socialização, que são guiadas por 

regras normativas; trata-se do “subsistema normativo ou de legitimação, 

que é determinado pelas dinâmicas dos processos de conflito e 

consenso”.19  

 O segundo inclui as relações de troca e produção de mercadorias da 

economia capitalista, regido por imperativos de eficiência e busca de 

lucratividade, a partir do código ter/não-ter e “determinado pelos processos 

de desenvolvimento da economia capitalista”.20
 

 O terceiro subsistema inclui o Estado de bem estar, organizado pelos 

mecanismos políticos e administrativos de poder e coerção, funcionando, 

assim, a partir do código político poder/não-poder. 

  

 Na medida em que se concebe o sistema social como formado por 

subsistemas que interagem entre si e são inderdependentes, porém 

autônomos, a análise social enfocará a interação de cada um dos sistemas 

com seus respectivos ambientes. Em outras palavras, o enfoque do autor o 

leva a tentar compreender de que forma os diferentes sistemas “interagem” 

uns com os outros. 

 Neste sentido, como o autor procura ressaltar, mesmo as sociedades 

com prevalência de um ou outro destes subsistemas depende de 

“subsistemas de flanco”. Neste sentido, mesmo em sistemas sociais 

puramente competitivos-capitalistas, indivíduos devem ser socializados em 

estruturas normativas, enquanto que as regras estabelecidas devem ser 

sancionadas pelo poder soberano; mesmo “a society based on market 

exchange cannot function without the family system and the legal system”.21
 

                                                           
19

 Claus Offe,Contradictions of the Welfare State, pp.56. 
20

 Claus Offe,Contradictions of the Welfare State, pp.48-49. 
21

 Claus Offe,Contradictions of the Welfare State, pp.38. 
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 E esta nova concepção do sistema social leva a uma imediata 

readequação de hipóteses: na medida em que se procure pensar uma teoria 

das crises da sociedade capitalista, a aproximação alternativa à teoria do 

materialismo histórico não verá desenvolvimentos tendentes a gerar crises 

na esfera econômica, mas sim enfocará nas tendências que emergem da 

relação entre os três princípios organizacionais da sociedade como um 

todo.22
 

 Uma vez deslocado o enfoque, a análise da interação entre os 

subsistemas leva o autor a distinguir dois tipos de “subordinação” dos 

subsistemas de flanco ao dominante. 

 A primeira, a “subordinação positiva”, contribui positivamente para 

criar pré-condições e condições de funcionamento para o subsistema 

dominante. Neste sentido, a característica distintiva no caso da sociedade 

capitalista é assim descrita: “the adjustment of the content of the normative  

and political subsystems so that they conform to economic processes”.23
 

 Já a segunda, a subordinação negativa, é marcada pela situação em 

que os dois subsistemas de flanco são relacionados ao sistema econômico 

de forma a serem limitados por tal sistema e insulados do sistema 

econômico. Nesta situação, o sistema econômico evita que princípios 

organizacionais alternativos interfiram em seus próprios domínios de 

produção e distribuição de bens.24
 

 

 Dentro deste modelo metodológico, o diagnóstico de Offe é que a 

dominação da esfera econômica leva a uma crescente divisão e 

diferenciação do trabalho e outras funções, assim como a uma crescente 

interdependencia entre os elementos do sistemas social, de forma que o 

                                                           
22

 Claus Offe,Contradictions of the Welfare State, pp.38-9. 
23

 Claus Offe,Contradictions of the Welfare State, pp. 39. 
24

 Claus Offe,Contradictions of the Welfare State, pp. 39. 
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próprio mercado não consegue lidar adequadamente com elas. 25  Tal 

diagnóstico é delimitado por sua tese da decommoditização, conjugada com 

a ideia de uma função específica desempenhada pelo Estado de bem estar 

social. São estas as ideias que passo a apresentar a seguir. 

  

 O subsistema político possui, para o autor, uma função clara e 

unívoca na organização do sistema social: passa a ser o centro 

coordenador dos demais subsistemas, como regulador dos processos de 

socialização e de acumulação do capital. Em uma palavra, o Estado de bem 

estar social tem como função a “coordenação da crise”. 

 Em outras palavras, trata-se de coordenar as interações entre o 

subsistema econômico e a esfera de socialização, evitando que 

externalidades não controladas pelo primeiro destruam a segunda, e de 

controlar as próprias tendências auto-destrutivas que o subsistema 

econômico possui.26
 

 Não obstante, esta função aparentemente “unívoca” torna-se 

multifacetada, na medida em que descemos na escala de abstração 

analítica. 

 De um lado, implica garantir a sobrevivência de processos de troca 

controlados privadamente sem violá-los em sua autonomia. Neste sentido, 

caberia ao Estado minimizar tendencias auto-paralizantes dos mecanismos 

de mercado, por uma lado, sem interferir na base descentralizada que 

constitui o próprio mercado. 

 De outro lado, a função coordenadora exige preocupação em corrigir 

e regular processos de socialização afetados sistematicamente pelas 
                                                           
25

 Claus Offe,Contradictions of the Welfare State, pp.48-49. 
26

  Nas palavras de Keane, “The welfare state is interpreted, from this perspective, as a multi-functional 

and heterogeneous set of political and administartive institutions whose purpose is to manage the structures of 

socialization and the capitalist economy[...] Welfare states have been broadly defined by the goal of “crisis 

management', that is, the regulation of the processes of socialization and capital accumulation within thir 

adjacent or 'flanking' subsystems””. John Keane, Introduction in Claus Offe,Contradictions of the Welfare 

State, pp.13. 
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externalidades geradas pelos processos de troca do mercado e por eles 

ignorados. 

 E, ainda, numa terceira dimensão, a função coordenadora do Estado 

de bem estar social exige reconhecimento formal do poder de agentes 

sociais (como os sindicatos) no processo de barganha coletiva e regulação 

pública e administrativa. 

 O que percebe-se, com isso, é que a função coordenadora implica em 

diferentes frentes de ação política. E assim o é, de tal forma, que, se num 

nível analítico mais abstrato a “função coordenadora” aparece como 

unívoca, no nível mais concreto percebe-se um caráter “multifuncional” no 

Estado de bem estar.  

 É justamente neste ponto que as leituras de Polanyi e Marx juntam-se 

ao modelo teórico-sistêmico, inserindo-lhe o conflito como variável 

fundamental: trata-se, de explicar e analisar os “mecanismos e condições 

que levam a falhas sistemáticas da política e administração do Estado de 

bem estar social em cumprir a função coordenadora que assumiu27, na 

medida em que tal função é multifacetada no nível mais concreto de análise, 

e assim o é porque observa-se nela a transferência do epicentro das 

contradições do Estado não à economia e à luta de classes, mas à relação 

antagonística entre os três subsistemas do capitalismo avançado e, mais 

precisamente, à incapacidade do sistema político administrativo em separar-

se de seus subsistemas de flanco de forma tal que possa facilitar seu 

funcionamento independente.” 

 Uma vez traçada esta dupla aproximação analítica - de um lado, 

enfocando o sentido mais amplo da ação dos administradores do Estado 

como “coordenação” e, de outro, enfocando as diferentes frentes políticas 

desta própria função -, Claus Offe trás uma terceira dimensão analítica à 

sua análise, em que mostra as “contradições estruturais” do Estado de bem 

                                                           
27

 John Keane, Introduction in Claus Offe,Contradictions of the Welfare State, pp.12. 
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estar social, analisadas a partir da dicotomia conceitual commo 

commoditização/decommoditização. 

 Commoditização refere-se às relações de troca privadas capitalistas, 

ou seja, às relações regidas pelo valor de troca estabelecido segundo leis 

de mercado28. Por outro lado, decommoditização representa o seu oposto, o 

caso em que o valor de uso não é determinado pelo valor de troca, mas por 

critérios de natureza não-econômica. 

 Segundo o autor, a contradição de base do Estado de bem estar 

social surgiria na medida em que tal Estado, ao desempenhar sua função 

coordenadora, se utilizaria de decommoditização, para garantir a 

commoditização. 

 Tal raciocínio é desenvolvido da seguinte forma: 1) de um lado, o 

imperativo de respeitar os poderes independentes do capital sobre a 

economia e os investimentos não pode ser realizado na prática: o Estado 

precisa intervir neste subsistema através da criação de regulações não-

econômicas ou decommodificadas, em decorrência da “constante tendência 

à auto-paralisia da forma “commodity” de valor”; 2) de outro lado, há 

divergência entre os fins buscados por agentes privados e aqueles 

buscados pelos agentes da administração do Estado (os primeiros dispõem 

da propriedade do poder de capital e trabalho a partir de uma racionalidade 

econômica, enquanto os segundos procuram organizar o processo de 

produção através de critérios políticos), o que gera conflitos de interesses; 

3) em terceiro, o Estado, para cumprir sua função, precisa de divisas que 

dependem dos processos de troca e produção de commodities e, assim, 

precisa de apoio político do setor privado.29
 

                                                           
28

 Ver, para a distinção entre valor de uso e valor de troca e para a transmutação da igualdade dos 

trabalhos humanos  para forma de igual objetividade de valor dos produtos de trabalho, inerente à condição do 

produto como mercadoria (ou seja, “commoditizado”), Karl Marx. O capital, Editora Nova Cultural Ltda, 

1996, pp. 197-208. 
29

 Neste sentido Offe sustenta que o conceito de Estado capitalista refereśe a uma forma institucional 

de poder político por algumas condições funcionais, entre as quais aquela que é especialmente interessante é a 
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 Assim, se, de um lado, o Estado precisa inserir no subsistema 

econômico diversas formas de regulação coletiva que contenham as 

tendências auto-paralizantes a ele interentes (decommoditização), de outro, 

na medida em que depende de um processo de acumulação que está além 

do seu poder de organização, cada detentor de pode no Estado está 

interessado em promover condições políticas favoráveis à acumulação 

privada (commoditização). 30
 

 O Estado de bem estar social precisa, portanto, fazer o impossível: 

reorganizar e restringir mecanismo de acumulação capitalista para permitir 

que esses mecanismos espontaneamente tomem conta de si mesmos.  

  

 2. A análise de Offe demonstra, assim, uma contradição de base no 

Estado de bem estar social, inerente à função sua coordenadora. Neste 

contexto, as perguntas que nos surgem são: como estas ideias seriam 

pensadas no modelo tipológico de pressupostos funcionais anteriormente 

proposto, e qual seria o ganho analítico desta mudança de abordagem? 

Preocupar-me-ei com elas neste segundo subtópico. 

  

 Como fora anteriormente dito, o foco de transposição metodológica 

básico é o da transposição da função sistêmica para o “fim” perseguido 

pelos agentes típicos. Neste sentido, a construção de tipos puros de ação 

política de bem estar social será a construção de um modelo de ação cujo 

agente racionalmente persiga uma projeção subjetiva da função sistêmica 

do subsistema político na ordem de bem estar social enquanto fim.  

                                                                                                                                                                                 
de “Taxation constraints: political power depends indirectly – through the mechanisms of the taxation system 

– on the volume of private accumulation. Those who occupy positions of power in a capitalist state are in fact 

powerless unless the volume of the accumulation process allows them to derive (through taxation) the 

material resources necessary to promote any political ends.”. Ver Claus Offe,Contradictions of the Welfare 

State, pp. 120. 
30

 Tal interesse não resulta da aliança de um governo particular com interesses de classe, nem retulta 

necessariamente de acesso privilegiado da elite capitalista aos centros de tomada de decisção. Trata-se de um 

“auto-interesse institucional”, posto que o Estado está proibido de controlar o fluxo dos recursos que lhe sáo 

indispensáveis. Ver Claus Offe,Contradictions of the Welfare State, pp. 120. 
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 Daí que a ação política de bem estar social seria, numa primeira 

aproximação, a ação que racionalmente persegue a projeção subjetiva da 

função “coordenadora” do Estado de bem estar social como sua finalidade.  

 Não obstante, vale ressaltar uma sutileza de fundamental 

importância. Como foi dito anteriormente, a função sistêmica só existe 

comunicativamente e a forma de interação entre sistemas comunicativos e 

sistemas psíquicos não é de tipo “causal”. Ao contrário, trata-se de um 

modelo de “irritações” recíprocas entre sistemas autopoiéticos. 

 A consequência desta interação via irritações recíprocas é que, na 

'passagem' da função construída no âmbito comunicativo da política, para o 

fim subjetivamente visado existente do fluxo de consciência individual, 

ocorre uma “reconstrução” desta função. 

 E aqui, nossa tese é que esta reconstrução leva a ação do tipo puro 

político de bem estar social a ser uma ação cujo agente persegue um fim 

que pode ser delimitado como: 'proteção do sistema social contra as 

instabilidades e tendências desestruturantes que uma ordem de mercado 

trás'. 

 Aqui, estou pensando em um agente que não se vê cumprindo função 

de “coordenação”, mas como agente socialmente responsável por conter as 

tendências de 'descolamento' do sistema econômico em relação às demais 

dimensões que formam o sistema social; neste sentido é que o tipo puro de 

agente político de bem estar social tem, como forma tipológica mais 

próxima, a forma de “agente polanyiano”31. 

                                                           
31

 Foge às pretensões deste trabalho aprofundar esta relação, que precisaria de um estudo histórico mais 

aprofundado. Não obstante, indica-se Karl Polanyi, The Great Transformation, em especial 68 – 76 e 163 – 

208 e Claus Offe, Contradictions of the Welfare State, 262-263.  
31

 De qualquer forma, algumas considerações a respeito podem ser feitas. Claus Offe defende que a 

interação entre ideias e prática ocorre de tal forma que a teoria social, ao questionar o falso senso comum que 

sustenta um modelo de organização do sistema social, mostrando suas contradições, leva ao aumento da 

discussão sobre tendências de crise, até chegar-se a um ponto em que tais problemas não podem ser 

acomodados pelos grupos dominantes. Não obstante, em geral o que nos parece mais correto é que, 

especialmente nas ciências sociais, a coexistência de diferentes paradigmas científicos (no sentido de Thomas 

Kuhn) em conflito constante, diminui muito a probabilidade de  que este liame entre comunicações  
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 De qualquer forma, entendido o agente político de bem estar social 

nos termos propostos, tal agente, perseguindo seu fim de natureza ampla e 

complexa, encontra vários meios racionais de fazê-lo: 1) a regulação do 

subsistema econômico para evitar a sua auto-supressão, 2) a regulação do 

subsistema econômico para evitar as externalidades por ele geradas no 

sistema de socialização e 3) a regulação dos próprios procedimentos de 

construção coletiva das regulações anteriores, garantindo participação de 

agentes sociais e políticos como os sindicados, são alguns destes meios. 

  

 Mas, uma vez esclarecido o reenquadramento metodológico da visão 

de Offe ao presente estudo, a pergunta que segue é:  “qual o seu ganho?”. 

Esta pergunta guiará nosso raciocínio a seguir. 

 Parece-nos haver ao menos 2 ganhos: 1) primeiramente parece-me 

que o ganho, se não 'analítico', ao menos 'retórico' é enfocar o caráter 

multifacetado e complexo da atividade política no contexto de um Estado de 

bem estar social, enquanto formado por agentes que, mesmo ideal típicos, 

realizam ações profundamente distintas entre si. Neste sentido, a dimensão 

de um conflito não proveniente da 'luta de classes', mas interno de uma 

finalidade de agir ampla o suficiente para gerar contradições na atividade 

prática é ressaltada; 2) em segundo, como será visto mais adiante, no 

último capítulo do trabalho, o novo enfoque permite colocar em primeiro 

plano a aquilo que é puro do tipo em questão, distinguindo-o daquilo que é 

                                                                                                                                                                                 
científicas e consciências individual se concretize. Ao contrário, a tendência que nos parece mais razoável é a 

de que somente nos períodos de crise crônica é que os fluxos comunicativos irritam suficientemente a 

consciência individual de forma a fazê-la ver, de fato, a situação „anômala‟ como situação „de crise‟. Neste 

sentido, não parece razoável estipular que o tipo puro de agente político de bem estar social persegue 

subjetivamente o fim de coordenar as relações entre subsistema econômico e subsistemas de flanco pois, se 

assim o fizesse, tal agente seria capaz de identificar as tendências de crise com tremenda naturalidade. A 

história, neste sentido, parece mostrar exatamente o contrário. De outro lado, o agente que se vê como 

responsável por conter um sistema econômico que possui tendências auto-destrutivas e que gera e reproduz 

situações de injustiças sociais é muito mais comum. Neste sentido, parece mais plausível um “agente 

polanyiano” do que um “agente offeano” como agente político típico de bem estar social. 
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necessário enquanto decorrência ou externalidade gerada pela perseguição 

de determinado fim.  

 

2.2. A função do Estado desenvolvimentista e o tipo puro de ação 

política desenvolvimentista 

 

 Se no caso do Estado de bem estar social uma análise abrangente já 

havia sido metodologicamente enquadrada num modelo teórico-sistêmico 

por Claus Offe, o autor de que me valho para a análise do contexto 

desenvolvimentista, Ricardo Bielschowski, possui preocupação distinta. 

 Neste sentido, se no primeiro caso a “função” do Estado em questão 

já fora formulada conceitualmente por Claus Offe, e apenas reapresentei a 

sua leitur, para depois reenquadrá-la no modelo tipológico puro de 

pressupostos funcionais, no segundo caso esta “função” não aparece 

explicitada na análise de Bielschowski. Daí que optei, por conveniência 

expositiva,por dividir este tópico em 3 subtópicos: No subtópico 1, apresento 

1.1.) o constructo metodológico, 1.2.) o conceito de desenvolvimentismo, 

1.3.) as diferentes linhas de ação política vinculadas ao desenvolvimentistas 

e 1.4.) as bases teóricas cepalinas do desenvolvimentismo, oferecidos pela 

obra de Bielschowski. No segundo, procuro identificar a “função” que a 

análise de Bielschowski permite abstrair. No terceiro subtópico, procuro 

construir o tipo puro de ação política desenvolvimentista com base na 

“função” identificada no segundo subtópico em conjugação com a análise 

das diferentes linhas de ações desenvolvimentistas do tópico 1.   

  

 1. Começo a apresentação da análise de Bielschowski com as 

delimitações metodológica e de objeto trazidas pelo autor.32
 

                                                           
32

  Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, Contraponto Editora, 2000, pp. 5-9. 
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 1.1. Segundo Bielschowski, baseado em distinções de Schumpeter, a 

história econômica possuiría 3 dimensões: a história da análise econômica, 

a história dos sistemas de economia política e a história do pensamento 

econômico. Seu trabalho constituiría um “misto especial” de “história de 

sistemas de economia política”33 e “história do pensamento econômico”34. 

 Neste contexto, Bielschowski explica que, devido à “falta de 

compromissos acadêmicos de boa parte dos economistas envolvidos no 

debate desenvolvimentista”35, é difícil uma distinção clara entre o “sistema 

de economia política” e o “pensamento econômico”. Daí, seu modelo 

constroi-se a partir da ideia de “sistema desenvolvimentista”, que gera, de 

um lado, o quadro analítico cepalino, e de outro, os argumentos de política 

desenvolvimentista.36  

 Assim, este modelo metodológico, ao tratar do “ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo” permite explicar “o significado histórico do 

pensamento econômico brasileiro em suas ligações com o movimento da 

própria história brasileira”. Em outras palavras, a partir desta perspectiva o 

autor enfoca as interações entre o campo das ideias e das ações na análise 

histórica. 

 Sendo assim, explicar a análise do autor consiste em mostrar o que é, 

para Bielschowski, o desenvolvimentismo, tanto em termos de programas 

políticos como em âmbito propriamente teórico. 

  

                                                           
33

 Aqui, “sistema de economia política” é definido como “um amplo conjunto de políticas econômicas 

que os autores sustentam tendo por fundamento determinados princípios unificadores (normativos), como os 

princípios do liberalismo economico, do socialismo, etc”, Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico 

Brasileiro – o ciclo ideológico do desenvolvimentismo, Contraponto Editora, 2000, pp. 5-6. 
34

  Aqui, “pensamento econômico” é definido como “a soma total das opiniões e desejos referentes a 

assuntos econômicos especialmente relativos à política governamental que, em determinado tempo e lugar, 

pertencem ao espírito público”. Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo 

ideológico do desenvolvimentismo, Contraponto Editora, 2000, pp. 5-6. 
35

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg. 7. 
36

 Idem. 
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1.2. Justamente explicitar estas duas dimensões do desenvolvimentismo 

será meu objetivo a seguir, quando definirei tal termo. 

 Para Bielschowski, “desenvolvimentismo” é a ideologia de 

transformação da sociedade brasileira definida pelo projeto econômico que 

se compõe de 4 pontos fundamentais: 1) a industrialização integral como 

vida de superação da pobreza e do subdesenvolvimento brasileiro; 2) 

necessidade de planejamento estatal para alcançar uma industrialização 

eficiente e racional no Brasil, posto que tal situação seria inalcançavel pelas 

forças espontâneas de mercado; 3) a utilização do planejamento para a 

definição da expansão desejada dos setores econômicos e dos 

instrumentos de promoção dessa expansão; 4) a utilização do Estado como 

ordenador também da execução da expansão, captando e orientando 

recursos financeiros, além de promover investimentos diretos naqueles 

setores em que a iniciativa privada seja insuficiente.37
 

 Segundo o autor, o desenvolvimentismo, entendido nestes termos,  

teria sua origem, no Brasil,38 na década de 30, sobretudo nos anos do 

Estado Novo, quando ocorreu um “salto qualitativo na ideologia industrialista 

pre-existente, que lhe adicionou elementos básicos para a definição de uma 

estratégia industrializante”. 

 Antes deste período, as manifestações industrializantes já 

apresentavam 3 elementos que caracterizariam tal período: primeiramente, 

o ataque ao livre-cambismo, associado à defesa do protecionismo em tom 

nacionalista; em segundo, o ataque ao liberalismo, associado à solicitação 

de intervenção do governo em apoio geral à indústria (proteção 

                                                           
37

 Idem 
38

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pp. 247-259. 
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alfandegária, apoio creditício e isenções fiscais e tarifárias); em terceiro, a 

associação entre indústria e “prosperidade ou “progresso” do país.39
 

 Não obstante, tal ideologia só torna-se central na vida nacional na 

década de 30 e nos anos da II guerra mundial, difundindo-se e 

remodelando-se. 

 Esta remodelação é que tráz quatro elementos ideológicos 

fundamentais do projeto desenvolvimentista que ultrapassam os limites do 

ideário industrialista anterior: 1)gera-se a consciência de que há 

necessidade e viabilidade de implantação no país de um setor industrial 

integrado, capaz de produzir internamente os insumos e bens de capital 

necessários à produção de bens finais; 2) cria-se a consciência da 

necessidade de instituição de mecanismos de centralização de recursos 

financeiros capazes de viabilizar a acumulação industrial pretendida. 

(discussões quanto à viabilidade de investimentos de grande porte na 

industria pesada, assim como proposta de criação de bancos dedicados ao 

financiamento de capital fixo na indústria e da ampliação dos impostos para 

a formação de capital de tais bancos e aplicação de fundos de previdência 

em novos empreendimentos industriais refletem este aspecto); 3) a ideia de 

intervenção governamental em apoio à iniciativa privada deixa de ser 

manifestação isolada e ganha legitimação entre as elites empresariais e 

técnicas, juntamente com o fortalecimento da ideia de que o Estado é o 

guardião dos interesses coletivos da nação e promotor da unificação 

nacional (simultaneamente, a ideia de planejamento torna-se um imperativo 

imposto pelo quadro de desordem imposto pela crise internacional); 4) 

surge um novo nacionalismo econômico juntamente com o nacionalismo 

anti-imperialista anteriormente existente: o da visão de que a 

industrialização só é viável através de um apoio estatal que vá além do 

                                                           
39

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pp. 248-249. 
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planejamento e do controle sobre recursos naturais, passando a incluir 

também investimentos em transporte, mineração, energia e industria de 

base.40
 

 Em oposição a essas características que marcam a origem do 

desenvolvimentismo, tal ideologia entrará, segundo Bielschowski, em 

decadência no início da década de 60 e no período posterior a 1964, em 

que seria substituída progressivamente por uma ideologia de 

“aprofundamento dao capitalismo”, sem maiores preocupações sociais.41
 

  

 Além dessas noções gerais do desenvolvimentismo, ressaltamos um 

aspecto que será importante na diferenciação do desenvolvimentismo em 

relação ao estado de bem estar social: a questão social. 

 Segundo Bielschowski, a questão das reformas sociais só é, de fato, 

incorporada ao debate intelectual no início dos anos 60, na medida em que 

“a sociedade brasileira da era desenvolvimentista ainda não estava 

politicamente preparada para que uma ideologia de capitalismo alternativo 

(reformista) ou de socialismo pudesse difundir-se.[...]Dadas as 

características da estrutura política e social então existentes no país – isto 

é, o quadro institucional, as estruturas de propriedade e dominação, etc – o 

projeto de vanguarda que se afigurou como historicamente viável era o da 

realização de uma industrialização, pura e simplesmente.”42 Neste sentido, 

somente no final dos anos 50 é que começaram a surgir formulações 

analíticas visando à defesa de um capitalismo com maior justiça social e 

com redistribuição da renda e da propriedade43. Como se verá adiante, o 

segundo plano em que são colocadas as questões sociais será um aspecto 

                                                           
40

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pp.250-252. 
41

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg.434. 
42

 Idem. 
43

 Idem. 
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fundamental de distinção entre as ordens de bem estar social e as ordens 

desenvolvimentistas. 

  

 1.3. Porém, antes de adentrar nesta questão, cabe mostrar que,  

apesar de Bielschowski conceber uma noção unívoca de 

desenvolvimentismo, sua análise histórica do caso brasileiro identifica 3 

diferentes “setores” desenvolvimentistas: o setor público nacionalista, o 

setor público não-nacionalista e o setor privado. Delinearei a seguir as 

principais ideias de cada um desses setores. 

 Primeiramente, a análise de conjuntura feita pelo autor expilcita que 

as origens do desenvolvimentismo remontam ao período de 1930-1945, 

tendo como pilares básicos a crise econômica internacional, com suas 

repercussões internas, e a centralização política nacional posterior à 

revolução de 1930. 

 O primeiro destes pilares foi o sustentáculo da ideologia 

desenvolvimentista do setor privado, representada por entidades do setor 

industrial (CNI, Fiesp, etc) e pela figura de Roberto Simonsen, principal lider 

do empresariado industrial na estratégia de industrialização planejada. 

 De outro lado, o setor público da ideologia desenvolvimentista 

formou-se sobre o segundo destes pilares recebendo, no entanto, também 

grande influência e apoio do próprio Simonsen.44
 

 No que concerne à corrente desenvolvimentista do setor privado45,  

as preocupações tinham dois focos: 1) defender um projeto de 

                                                           
44

 Bielschowski conta, ainda, que Simonsen, “o patrono dos economistas de todas as correntes 

desenvolvimentistas”, faleceu em 1948, ano de início da Cepal, que viria a tornar-se o principal órgão a dar 

sequência imediata ao trabalho de legitimação que Simonsen vinha realizando através da Fiesp e da CNI, uma 

vez ligada à ONU. Além disso, a Cepal forneceria um poderoso instrumental analítico antiliberal que foi 

parcialmente incorporado pelos desenvolvimentistas da área privada e integralmente incorporado pela maiora 

dos desenvolvimentistas nacionalistas do setor público. 45
 Tal grupo, formado por homens como Simonsen, Euvaldo Lodi, Jorge Street e Morvan Figueiredo, 

era uma pequena elite empresarial que, no Estado Novo, teve participação em várias das agências econômicas 
governamentais, vivenciando experiência pioneira em planejamento econômico, como explica Ricardo 
Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do desenvolvimentismo, pg. 79. 
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industrialização planejada e 2) defender os interesses do capital industrial 

privado nacional.46
 

 Os desenvolvimentistas do setor privado pensavam como seus 

colegas do setor público as questões relativas à industrialização integral. 

Assim, não havia distinção, neste ponto, entre, de um lado, Simonsen e 

seus seguidores da CNI e, de outro, os servidores públicos do BNDE, da 

Assessoria Econômica de Vargas, do Banco do Brasil ou da Comissão 

Mista-Brasil-Estados Unidos. Ao contrário, as diferenças dar-se-iam no 

posicionamento frente às questões da intervenção estatal, do capital 

estrangeiro, da inflação e da distribuição de renda.47
 

  

 Já no setor público, o desenvolvimentista é marcado por duas 

correntes que se divergiam quanto à crença na possibilidade de 

contribuição do capital estrangeiro ao processo se industrialização nacional. 

A corrente minoritária, cujo principal representante foi Roberto campos, ou  

corrente “não nacionalista” 48 , era aquela que vislumbrava  esta 

possibilidade. 

 Tal corrente apoiava a industrialização planejada, em consonância 

com as demais correntes desenvolvimentistas, porém possuía divergências 

básicas em relação a dois planos: 

 Primeiramente, apesar de não serem visceralmente contrários a 

investimenos estatais, combatiam a sua proliferação, sob o argumento de 

que o Estado não deveria tomar da iniciativa privada os espaços em que ela 

poderia ser mais eficiente. Neste sentido, como a maioria dos conflitos se 

                                                           
46

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg. 79. 
47

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg. 81 
48

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pp. 103- 127. 
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dava em grandes projetos, a corrente não nacionalista preferia a atuação de 

capital estrangeiro à atuação de capital estatal. 

 Em segundo, esta corrente distinguia-se do grupo nacionalista por 

enfatizar a necessidade de controle da inflação e apoiar medidas de 

establização monetária.49
 

  

 A outra corrente do setor público, e que foi historicamente a corrente 

majoritária, formada pelos chamados desenvolvimentistas nacionalistas, 

defendia, como os demais desenvolvimensitas, a constituição de um 

capitalismo industrial moderno no país. Neste sentido, tinha decidida 

inclinação por ampliar a intervenção do Estado na economia, por políticas 

de apoio à industrialização, integradas, na medida do possível, num sistema 

abrangente de planejamento que incluísse investimentos estatais em 

setores básicos.50
 

 Não obstante, tal grupo distinguia-se da corrente não-nacionalista, em 

sua posição cética quanto às possibilidades de contribuição do capital 

estrangeiro na fundação dos alicerces da estrutura industrial a ser 

formada.51 Em termos mais precisos tinham uma posição cética, porém não 

totalmente contrária ao capital privado: na medida em que sua preocupação 

era em garantir o processo de industrialização, entusiasmavam-se com 

inversões estatais em setores que consideravam estratégicos, mas também 

com inversões estrangeiras em setores cuja implantação poderia seguir, em 

sua opinião, o curso privado, sem prejuízo do processo como um todo; 

                                                           
49

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg. 104. 
50

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pp. 127-128. 
51

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg. 128. 
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mesmo nesse caso, porém, os investimentos privados deveriam obedecer à 

ordenação de um planejamento econômico.52
 

 Além desta sua defesa de uma profunda intervenção estatal na 

economia, através de políticas orientadas por um minucioso planejamento 

econômico e reforçadas por investimentos estatais em setores estratégicos, 

outros dois traços eram distintivos dessa corrente:  

 Em primeiro, seus economistas defendiam subordinação da política 

monetária à política de desenvolvimento econômico (nesse sentido 

introduziram o estruturalismo cepalino);53
 

 Por fim, os nacionalistas possuíam inclinação política por medidas 

econômicas de cunho social, sendo pessoas particularmente preocupadas 

com o desemprego, pobreza e atraso cultural da população brasileiro. Aqui, 

ressalte-see, não de pode exagerar a importância desse aspecto do 

pensamento dos nacionalistas.  

 Neste sentido Bielschowski expressamente ressalta que: “Nas 

décadas de 40 e 50, a mensagem básica que seus textos transmitiam 

limitava-se, praticamente, a apontar para a industrialização como processo 

transformador capaz, em si mesmo, de minar os alicerces conservadores da 

sociedade e viabilizar a superação da miséria”. Se esta visão era 

generalizada, para isso contribuiu o fato de que as tarefas que se 

apresentavam aos técnicos dessa corrente estava, situadas no plano do 

que se pode chamar de viabilização do desenvolvimento das forças 

produtivas”.54  Se a visão da industrialização como via de superação da 

miséria era otimista e mesmo ingênua, nem por isso era, na visão de 

Bielschowski, conservadora. Não obstante, o amadurecimento político da 

                                                           
52

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pp. 128-129. 
53

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg. 130. 
54

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg. 131. 
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sociedade brasileira não permitiria, antes do final dos anos 50, a politização 

do debate desenvolvimentista em questões de reformas progressistas. 

Assim, o “reformismo” “não chegou a ser fundamental para o cerne do que 

constituía o elemento definidor de seu pensamento.”55
 

  

 Como já se pode antecipar, traçadas as linhas distintivas de cada 

corrente distintiva ganhamos material para pensar em fins complexos que 

permitem mais de um meio racional. Não obstante, antes de construir tipos 

puros de agente político desenvolvimentista precisamos conhecer a 

dimensão teórica que lhe influenciou. Sobre ela que discorreremos a seguir. 

   

 1.4. Na dimensão teórica 56  o período desenvolvimentista latino 

americano é marcado, segundo Bielschowski, pela divergência em torno de 

uma questão nuclear: a da conveniência da intervenção do Estado para 

estabelecer um novo padrão de crescimento. 

 Se, de certa forma, este conflito refletia o antigo conflito teórico entre 

liberalismo e intervenção estatal, na crítica à eficiência dos mecanismos de 

mercado, de outro, o apoio à intervenção do Estado não tinha o sentido de 

indução do uso adequado da poupança ociosa (Keynes), e sim de 

existência de protecionismo, planejamento e outras medidas como meios de 

industrializar e maximizar a renda, dado o fato de as poupanças serem 

escassas.57
 

 É neste contexto que destaca-se a teoria do subdesenvolvimento, em 

especial a vertente cepalina, como principal defensora do planejamento e 

protecionismo econômico, tendo por alvo os princípios do livre comércio 

                                                           
55

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg. 131. 
56

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pp 11-29. 
57

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg.12. 
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segundo os quais o mercado seria dotado de mecanismos que garantiriam  

eficiência alocativa interna e externa. 58
 

 Como argumento central da Cepal, constantemente é trazida a ideia 

de que o planejamento seria indispensável para a racionalização da 

industrialização “espontânea e anárquica” que ganhava impulso com a crise 

da divisão internacional do trabalho em virtude das Guerras Mundiais. (que 

levara à diminuição da demanda das economias centrais pelos produtos 

exportados pela periferia)59
 

 Tal raciocínio desenvolvia-se da seguinte forma: metodologicamente, 

o pensamento cepalino distinguia, pelo conceito “centro-periferia” dois 

blocos na divisão social do trabalho internacional. A seguir, tal dicotomia  

conceitual era articulada com o diagnóstico de que o progresso técnico foi 

mais rápido no centro do que na periferia e de que, além disso, no centro 

ele foi “generalizado”, no sentido de atingir a produtividade de todos os 

setores, enquanto que, na periferia, com função de suprir com bens 

primários o centro, o progresso técnico foi lento e restrito às áreas 

exportadoras, formando as chamadas “ilhas de alta produtividade”.  

 A sequência do raciocínio enquadrava este diagnóstico na tese da 

deterioração dos termos de troca, que mostrava uma tendência de 

acentuação das diferenças entre centro e periferia na tradicional divisão 

internacional do trabalho60. 

                                                           
58

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg. 13. 
59

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg. 14. 
60

 Tal tese, desenvolvida por Prebisch, rompia com a tese ricardiana segundo a qual a distribuição física 

desigual das técnicas modernas seria compensada pela transferência dos ganhos de maior produtividade, por 

meio de preços menores, via mecanismo de mercado, desde que prevalecesse a concorrência perfeita, na 

medida em que propunha, ao contrário, que as regições já atrasadas é que transfeririam seus ganhos de 

produtividade para as desenvolvidas. Isto se daria pelo fato de que a difusão desigual do progresso técnico 

não seria compensada por movimentos dos preços relativos, mas,  ao contrário, na medida em que o centro 

teria a habilidade de, “em função do papel que desempenha na produção mundial, deslocar a pressão cíclica 

para a periferia”, somente no caso de produtos primários é que a elevação da produtividade resultaria 

principalmente em redução dos preços, beneficiendo os consumidores externos, enquanto que no caso de bens 
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 Juntamente com esta tese, aparecia o diagnóstico de que, 

principalmente com a Primeira Guerra Mundial e com a depressão de 30, 

esta tradicional divisão internacional do trabalho entrara em crise e, como 

reflexo iniciara nos países da periferia um processo de industrialização 

espontâneo 61 , correspondendo uma mudança do crescimento periférico 

antes “para fora”, no padrão “agrário exportador”, indo “para dentro”.  

 Esta mudança, para a Cepal, representaria um novo estágio da 

economia mundial em que o progresso técnico se estenderia ao mundo 

periférico.  

 Não obstante, o crescimento espontâneo era desorganizado, o que 

gerava desequilíbrios na balança de pagamentos, e esta constatação 

permitia aos cepalinos fechar seu corpo de argumentos com a tese do 

desequilíbrio estrutural da balança de pagamentos oriundo das 

especificidades dos países subdesenvolvidos em processos de rápida 

industrialização (cuja única solução definitiva seria a própria 

industrialização)62 e com a tese estruturalista da inflação, que atribuia o 

desequilíbrio da balança de pagamentos, não à inflação, mas ao “fenômeno 

orgânico do desenvolvimento econômico periférico”.63
 

 Este raciocínio central dava corpo a diversos outros argumentos, 

dentre os quais vale ressaltar 1) a hipótese do desemprego nas economias 

periféricas, visto como resultado do baixo crescimento da demanda 

internacional por produtos primários e determinante da deterioração dos 

termos de troca, quando absorvido em atividades primárias (na medida em 

                                                                                                                                                                                 
manufaturados o progresso técnico se traduziria principalmente em maiores rendas, beneficiando sobretudo os 

produtores. Neste sentido, ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico 

do desenvolvimentismo, pg. 434. 61
 As causas do processo de industrialização espontâneo e dessa “mudança no sentido do crescimento 

periférico seriam, em última instância, transformações da economia mundial no sentido de mais 
protecionismo no centro, menos elasticidade-renda da demanda por produtos primários, menos coeficiente de 
importação no novo centro do ciclo(Eua), entre outros. 
62

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg. 15. 
63

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pp. 21-22. 
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que explicava a pressão baixista sobre salários e preços de bens primários, 

contrariamente ao caso do centro, onde o progresso técnico se traduzia em 

rendas mais elevadas, e não em menores preços, graças aos sindicatos e à 

concentração de capital e indústria) 64 ; 2) o argumento de que a 

especialização das economias periférias em atividades de exportação 

gerava vulnerabilidade a ciclos econômicos65; 3)  o argumento de que o uso 

da tecnologia moderna deveria ser cuidadosamente planejado nos países 

desenvolvidos, em virtude de sua inadequação à disponibilidade interna de 

recursos66. 

  

 Esta síntese dos principais argumentos da Cepal não visa ser 

exaustiva, mas somente mapear a dimensão teórica que serviu como 

principal (mas não única) base para o pensamento desenvolvimentista. 

 

 2.  Uma vez explicitados os pontos fundamentais da análise de 

Bielschowski sobre o período desenvolvimentista latino americano e 

brasileiro, o próximo passo do nosso raciocínio é depurar de seu raciocínio 

uma “função” historicamente assumida pelo “Estado desenvolvimentista”. 

 Para desenvolver o raciocínio, parto da afirmação reiterada de 

Bielschowski em seu trabalho, que é sintetizada pela seguinte passagem: “o 

projeto de vanguarda, que se afigurou como historicamente viável era o da 

realização de uma industrialização, pura e simplesmente.”67
 

 O sentido desta afirmação, aparentemente claro, só pode ser 

verdadeiramente compreendido à luz de um diagnóstico anteriormente 

                                                           
64

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pp. 434-435. 
65

 Idem. 
66

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg.15. 
67

 Ver Ricardo Bielschowski, Pensamento Econômico Brasileiro – o ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, pg. 434. 
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trazido pelo autor: o de que o contexto de surgimento do 

desenvolvimentismo é marcado pela depressão de 30 e pelas Guerras 

mundiais, que colocaram em xeque a tradicional divisão internacional do 

trabalho. No caso brasileiro, tal situação gerara um processo de 

“industrialização espontânea e anárquica”, em resposta à queda drástica da 

demanda por produtos primários. 

 A partir deste diagnóstico, pode-se perceber que o projeto 

desenvolvimentista enquanto projeto de industrialização nacional, não era 

um projeto de indução , mas antes, um projeto de estabilização da mudança 

na estrutura econômica nacional. 

 De um lado, esta “estabilização” visava dar segurança à economia 

nacional, quer dizer, evitar processos descontrolados de mudança da 

estrutura econômica.  

 Neste ponto pode-se dizer que esta “estabilização” não se 

confundia com uma “estaticidade” a que o imperativo de segurança 

naturalmente impele analistas: dada a tendência de industrialização 

anárquica, a estabilização correponderia, antes, à mudança controlada da 

estrutura econômica nacional. Assim, a primeira característica fundamental 

do desenvolvimentismo seria visar uma mudança da estrutura econômica, 

mas uma mudança controlada. 

 De outro lado, porém, a estabilização visa adequar a economia 

nacional, quer dizer, conduzir a sua mudança em termos que a 

compatibilizem com as necessidades de desenvolvimento econômico 

nacional. 

 Neste sentido, a escolha do desenvolvimentismo não era a 

industrialização “e pronto”. Ao contrário, consistia na indução estratégica de 

capitais para aqueles setores considerados fundamentais para o 

desenvolvimento econômico nacional. 
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 Assim, a noção de estabilização enquanto núcleo do projeto 

desenvolvimentista desdobrava-se em indução estratégica de capitais para 

alguns setores e mudança controlada da estrutura econômica nacional. 

 

 Deixando esta conclusão em suspensão, por enquanto, cabe 

descobrir qual subsistema social poderia desempenhar esta função 

“estabilizadora”. 

 De um lado, o subsistema econômico, por seus próprios mecanismos 

de organização descentralizados (leis de mercado), e enquanto polo da 

“industrialização anárquica”, não podia ser cogitado. 

 De outro lado, o subsistema de socialização, no caso de economias 

periféricas com sociedades civis com baixíssimo potencial de organização, 

também não era adequada. 

 Daí, coube ao subsistema político, ao Estado desenvolvimentista, 

desempenhar esta “função estabilizadora”. Em termos mais precisos, coube 

ao Estado desenvolvimentista a “função de controle de mudança a partir da 

indução estratégica”. 

 Nesse sentido, o Estado desenvolvimentista induziria o crescimento e 

progresso técnico de setores estratégicos, controlando, assim, o ritmo e o 

sentido das transformações industrializantes da economia nacional. 

  

 Esta função “indutora-controladora da mudança” parece cumprir seu 

papel analítico permitindo, por um lado, englobar as diferentes correntes 

analíticas desnvolvimentistas, e, por outro, os desenvolvimentos históricos 

que cada corrente apresenta no caso brasileiro, de 30-64. 

 Pode-se notar, igualmente, outro aspecto importante do caso do 

Estado desenvolvimentista. Ao desempenhar sua função “indutora-

controladora de mudança”, o sistema político da ordem social 

desenvolvimentista não parte de uma contradição radical entre 
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decommoditização e commoditização, mas tende a acirrá-la no tempo. 

Neste sentido, num primeiro momento o Estado desenvolvimentista cria 

condições para uma industrialização diversificada na economia, mas, na 

medida em que o sistema econômico estabiliza-se em bases sólidas, passa 

a crescer a “contradição primária” entre mecanismos decommoditizados e 

commoditizados de organização e distribuição da  produção. 

 

 3. A delimitação da função do Estado desenvolvimentista como 

“indutora-controladora da mudança” nos permite, finalmente, construir um 

tipo puro de ação política desenvolvimentista cujo agente visa, como fim, a 

projeção subjetiva da função do sistema político. 

 Neste ponto, nossa tese é que o tipo puro de ação política 

desenvolvimentista tem como finalidade a própria ideia de indução-controle 

de mudança da estrutura econômica. Neste sentido, a projeção individual do 

agente desenvolvimentista não distorce a função do sistema político como a 

projeção do agente de bem estar social fizera. Tal constatação não é 

arbitrária, mas, ao contrário, manifesta-se com clareza na forma como os 

agentes envolvidos historicamente no processo de mudança foram capazes 

de identificar, a partir da tese da industrialização anárquica, de um lado, e 

da tese da deterioração dos termos de troca, de outro, a função 

desempenhada pelo sistema político na ordem desenvolvimentista.  

  

 Não obstante, esta finalidade indutora-controladora é multifacetada, 

de tal forma que permite diferentes formas de implementação divergentes 

como meios racionais em sua direção. Neste ponto, as diferentes correntes 

desenvolvimentistas representam a materialização desta possibilidade 

teórica.  
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 Neste capítulo procurei expor os aspectos centrais da análise de 

Claus Offe e da análise de Bielschowski, buscando neles os dados 

históricos e analíticos para a construção das tipologias puras de 

pressupostos funcionais. 

 Uma vez construídos os tipos puros de agentes políticos 

desenvolvimentistas como orientados pelo fim “indutor-controlador de 

mudança” e os tipos puros de agentes políticos de bem estar social como  

orientados pelo fim de “conter as tendências de 'descolamento' do sistema 

econômico em relação às demais dimensões que formam o sistema social”, 

possuímos os elementos necessários para adentrarmos no último capítulo 

do trabalho. 

 

3. Comparação conceitual entre a ordem de bem estar social 

e a ordem desenvolvimentista 

 

 Neste capítulo, procuro utilizar os dados históricos e o arcabouço 

metodológico expostos nos capítulos anteriores para sistematizar as 

principais semelhanças e diferenças entre a ordem de bem estar social e a 

ordem desenvolvimentista.  Ao fazer isso, acredito oferecer uma resposta 

sistemática à questão dos “limites da aproximação entre Estado de bem 

estar social e Estado desenvolvimentista”, que trabalha tanto na dimensão 

dos diferentes contextos históricos, como na dimensão das diferentes 

funções do sistema político e na dimensão de diferentes fins perseguidos 

por agentes ideais típicos. 

 

3.1. Semelhanças fundamentais 
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 O percurso transcorrido no trabalho permite ver semelhanças entre a 

ação política de  bem estar social e a ação política desenvolvimentista em 

dois níveis. 

 O primeiro nível em que semelhanças aparecem é o dos meios 

empregados para a consecução de seus respectivos fins: 

 Na medida em que perseguem fins distintos, o conteúdo dos meios 

empregados também é distinto. Não obstante, algumas características são  

comuns aos dois tipos de ação política aqui diferenciados. 

 A primeira delas é o direcionamento da ação política para a 

intervenção reguladora do sistema econômico. Em outras palavras, ambos 

os agentes políticos aqui tratados não hesitam em inserir no sistema 

econômica regulamentações baseadas em critérios de outra natureza.  

 Aqui, a explicação desta aproximação desnuda outra característica 

comum: tanto o agente político de bem estar social como o agente político 

desenvolvimentista travam, em seus respectivos debates, batalhas teóricas 

contra o liberalismo econômico; de um lado, apoiados no pensamento 

keynesiano, e de outro, apoiados no pensamento de Simonsen, num 

primeiro momento, e da Cepal, num segundo momento. 

  

 De qualquer forma, o caráter flagrantemente “intervencionista” comum 

a ambos os tipos puros de agentes é uma das causas que explica o fato de, 

em ambas as ordens sociais, o aparato burocrático estatal crescer: na 

medida em que o sistema político regula novos espaços da sociedade, o 

número de cargos necessários aumenta. 

 Paralelamente, o mesmo processo de expansão se dá no que 

concerne à arrecadação de recursos estatal. Na medida em que aumenta a 

intervenção, aumentam os custos, o que leva os agentes a adotarem 

medidas direcionadas ao aumento da arrecadação. 
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 Mas o aumento – na arrecadação de recursos e na estrutura 

burocrática - do Estado, como decorrência da postura intervencionista dos 

agentes políticos tanto de bem estar social como desenvolvimentistas, 

acentua as contradições internas aos próprios tipos.  

 O raciocínio desenvolve-se, nesse sentido, da seguinte maneira: 

1)como foi exposto anteriormente, o fim perseguido por agentes 

desenvolvimentistas, assim como aquele perseguido por agentes de bem 

estar social, é multifacetado, possuindo vários meios racionalmente 

adequados para alcança-lo; 2) sendo assim, naturalmente dois agentes 

políticos desenvolvimentistas podem discordar quanto aos meios, sem por 

isso serem mais ou menos racionais, como é o caso da discordância entre 

as correntes desenvolvimentistas, e o mesmo vale para os agentes políticos 

de bem estar social; 3) nesse contexto, com a expansão da burocracia 

estatal aumenta o número de agentes no Estado, e com a expansão da 

arrecadação estatal aumenta o número de meios racionais possíveis para 

alcançar o fim ideal típico; 4) como consequência, o inchaço do Estado 

aumenta os conflitos entre diferentes agentes ideais típicos quanto ao 

melhor meio para alcançar o fim comumente almejado. 

 E esta situação de conflito interno dá a ambos os sistemas políticos, 

desenvolvimentista e de bem estar social, a incapacidade de cumprirem os 

fins a que se propõem: de um lado, a função indutora-controladora da 

mudança, do Estado desenvolvimentista não é linear; de outro, a função 

coordenadora das interações enter subsistema econômico e subsistema de 

socialização, do Estado de bem estar social, não é linearmente cumprida, 

na medida em que os agentes típicos não buscam os mesmos meios para 

atingir seus fins (comuns), gerando contradições. 

 Assim, os tipos puros de agentes políticos são ambos contraditórios 

em si, contribuindo substancialmente para o caráter não incremental da 
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política e dificultando o planejamento, seja da coordenação (Estado de bem 

estar social), seja da mudança (Estado desenvolvimentista). 

  

 Estes pontos não esgotam as semelhanças entre os dois tipos puros 

de agentes políticos, mas representam as semelhanças com maior potencial 

de generalização. Cabe, a seguir, sistematizar as principais diferenças entre 

os tipos. 

 

3.2. Diferenças fundamentais 

 

 De certa forma, este tópico é aquele que oferece mais diretamente 

respostas para a pergunta central da pesquisa. Para expô-las separo 4 tipos 

de diferença: 1) de conjuntura; 2) de função do sistema político; 3) de forma 

de interação entre sistema político e demais sistemas sociais (contraditória 

de um lado, relativamente cooperativa de outro); 4) de fim perseguido pelos 

agentes 

 

3.2.1. No que concerne à diferença de conjuntura, começo por dizer que 

sua pertinência se encontra no fato de que a ordem social 

desenvolvimentista e a de bem estar social são bastante distintas: no caso 

da ordem social de bem estar, o sistema econômico industrial já está 

estabilizado, assim como o sistema de socialização possui capacidade 

organizativa; já no caso da ordem social desenvolvimentista a situação é de 

um sistema econômico “pré-industrial”, caracterizado por ilhas de 

produtividade no setor agrário-exportador, acompanhado por um sistema de 

socialização dotado de baixa capacidade organizativa. 

 

3.2.2. Como consequência, a função do sistema político é necessariamente 

distinta: no caso do Estado de bem estar social, a função “coordenadora” 
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busca a ordem entre o sistema econômico e o sistema de socialização já 

constituídos; no caso do Estado desenvolvimentista, por sua vez, a função 

“indutora-controladora” busca a mudança ordenada, em direção a um 

sistema econômico industrializado adequado às necessidades de um 

desenvolvimento econômico nacional, o que marca uma segunda diferença 

importante entre os modelos. 

 

3.2.3. No próximo passo do raciocínio nota-se que, se a tentativa de 

manutenção da ordem ou de “controle da crise”, do Estado de bem estar 

social, entra em contradição radical com os mecanismos de 

commoditização de um sistema econômico plenamente desenvolvido, de 

outro lado a tentativa de mudança ordenada, do Estado desenvolvimentista, 

não é totalmente contraditória aos interesses da ordem econômica. Ao 

contrário, é condição para seu desenvolvimento no sentido industrial, 

especialmente no periodo inicial e por isso, ao invés de gerar uma 

contradição radical, gera uma “cooperação relativa” interssistêmica. 

 

3.2.4. E este ponto abre espaçoo para que finalmente possamos observar a 

diferença fundamental entre os tipos puros de ação política propriamente 

ditos: trata-se do sentido da secundariedade da “questão social” em um e 

outro tipos. 

 De um lado, o agente de bem estar social persegue, como seu fim, a 

contenção das tendências de descolamento do sistema econômico em 

relação aos demais sistemas sociais. Neste sentido, o seu fim tráz 

centralidade para a questão social. Apesar disso, como a análise de Offe 

demonstra, a contradição primária entre commoditização e 

decommoditização gera a necessidade de que agentes políticos de bem 

estar social alimentem a acumulação de capital privada. Isto ocorre, vale 
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relembrar, porque os recursos utilizados pelo Estado são provenientes 

dessa acumulação. 

 De outro lado, o agente desenvolvimentista persegue, como seu fim, 

a mudança controlada da estrutura econômica, a partir de induções 

estratégicas. Neste sentido, o seu fim não tráz, em si, centralidade para a 

questão social. No seu caso, a escolha pelo sistema econômico é, ao 

contrário do caso do agente político de bem estar social, ideológica. 

 Assim, um ponto analítico fundamental se revela: o sentido da 

secundariedade da questão social é profundamente diferente entre os tipos 

puros desenvolvimentista e de bem estar social. 

 

 Muitas consequências podem ser esboçadas a partir destas 

semelhanças e diferenciações entre as ordemns de bem estar social e 

desenvolvimentista.  

 Dentre elas, a principal é o distanciamento analítico da ideologia 

desenvolvimentista em relação àquela do Estado de bem estar social. 

 Neste sentido, o caminho percorrido, mais do que fechar resolução de 

problemas, abre inúmeras novas frentes de reflexão. Tratar delas, porém 

exigiria avançar sobre problemas que transcendem em muito as pretenções 

desse trabalho. 

De qualquer forma, o mapeamento aqui feito pode ser um primeiro e 

importante passo, rumo a novas reflexões. 
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