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Resumo: O presente texto visa contribuir para a iniciação sobre o debate acerca da 
seguridade social brasileira. Na parte introdutória, traz alguns pontos sobre a dificuldade de 
precisão na conceituação do termo para, em um segundo momento, levantar a questão dos 
fundamentos da seguridade no Brasil, que se encontram em terreno europeu. Por fim, a 
última parte versa sobre a instituição das políticas de seguridade, quando da promulgação 
da Constituição, considerando as dificuldades de sua universalização em um momento não 
propício para os direitos sociais. 

Palavras-chave: Proteção Social; Seguridade Social Brasileira; Crise do Capital. 

 
Abstract: The present text aims to contribute to the initiation on the debate about brazilian 
social security. In the introductory part, it brings some points about the difficulty of precision 
in the conceptualization of the term to, in a second moment, raise the question of the 
fundamentals of the security in Brazil, that are in European terrain. Finally, the last part deals 
with the institution of the security policies, when the Constitution is enacted, considering the 
difficulties of its universalization in a moment not conducive to social rights.  
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1.INTRODUÇÂO 

 

Sobre a Seguridade Social, que se propagou no segundo pós guerra como referência 

à uma área de atuação do Estado e que ganhou forte expressão no capitalismo do século 

XX, Vianna (1998) aponta uma imprecisão quanto a sua operacionalização e significado, 

principalmente quando da descrição dos sistemas vigentes, que adquirem contornos 

próprios nos diferentes países. Além disso, a literatura especializada é notória em destacar 

estudos sobre o Welfare State, tido como mais abrangente por englobar também ações 

relativas à habitação e educação, em comparação à seguridade social, que nos países da 

OCDE1 compreende as práticas institucionalizadas referentes à saúde, previdência social e 

assistência social. 

Justamente por ser alvo de poucas teorias conflitantes, é possível destacar dois 

possíveis indicativos distintos de abordagem para a definição do conceito: o primeiro se liga 

ao entendimento de proteção social, em que a cidadania exige, além dos direitos civis e 

políticos, o componente social, entendido desde um mínimo de bem estar que proporcione 

segurança até o direito de participação ativa em sociedade. O segundo, pragmático, em que 

a prática se sobrepõem aos princípios, se refere aos programas da órbita governamental 

para proteger os indivíduos em caso de interrupção ou perda da capacidade laborativa ou 

em momentos pontuais de diminuição do poder aquisitivo, decorrentes de morte ou 

nascimento, por exemplo. De forma abrangente, os estudos sobre a seguridade social se 

mostram neutros, ora utilizando a designação como conceito, ora como prática. Para Vianna 

(1998): 

 

A imprecisão conceitual se explica em boa medida pelas dificuldades que 
ambas as conotações enfrentam na tentativa de aumentar a utilidade do 
termo, ou seja, torná-lo uma categoria universal de análise comparativa. 
Dificuldades em geral externas aos mecanismos que caracterizam a 
seguridade: vernaculares (as línguas nacionais têm simbolismos próprios), 
históricas (distintas trajetórias em especificidades políticas, econômicas e 
sociais) e, ainda, dificuldades relacionadas com a variedade de estruturas 
de governos que caracterizam os Estados nacionais (p. 57-58). 

 

                                                 
1 Criada em 1961, a OCDE consiste num fórum que promove políticas públicas entre os países mais 
ricos do mundo, com Índice de Desenvolvimento Humano mais elevado, auxiliando no 
desenvolvimento e expansão econômica das nações. É composta pelos seguintes países: Alemanha, 
Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, 
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, México, 
Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça e Turquia.  
Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm.  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm
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Mesmo diante dessa imprecisão, sob divergentes análises conceituais de diferentes 

autores, Silva (2012), aponta dois pontos consensuais sob seus aspectos históricos: um, de 

que o termo seguridade social foi utilizado pela primeira vez em 1935, pelo então presidente 

dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, em lei que compunha o New Deal, plano forjado 

para amortecer os efeitos da grande crise de 1929. Outro ponto é que a seguridade social 

contemporânea está estritamente vinculada à criação do Plano Beveridge, em 1942, na 

Inglaterra e que influenciou outros países europeus. 

Sposati (2013) argumenta ainda que a proteção social, expressa nas políticas de 

seguridade social, se diferencia das demais políticas sociais devido a sua forte carga 

humana. Com isso, seu foco de ação se volta as atenções que “constituem respostas a 

necessidades de dependência, fragilidades, vitimização de demanda universal porque 

próprias da condição humana” (p. 653). Mas a incorporação de personagens sociais fora 

dos ciclos de vida compatíveis com a proteção social, vale lembrar, a infância e a velhice, 

devido a não inserção formal no mercado de trabalho, vai na contra mão dos valores 

impostos pela sociedade do capital, mesmo que seja sua finalidade, como pontua Boschetti 

(2009): 

 

A seguridade social [...] se estrutura com base na organização social do 
trabalho. Diante da incapacidade do modo de produção capitalista de 
assegurar trabalho para todos os trabalhadores, a seguridade social 
assume a função de garantir direitos derivados do trabalho para os 
trabalhadores que perderam, momentânea ou permanentemente, sua 
capacidade laborativa (p. 175-176).  

 

Voltada para os indivíduos não inseridos na dinâmica de acumulação do capital, 

supõem-se que a proteção social não contaria com ingerências de interesses econômicos 

do sistema. Contudo ela sofre interferências das mais variadas possíveis, expressas pela 

sua incompletude, intervalos e formas fragmentadas e desarticuladas de respostas, o que 

facilita as estratégias de ajustes no campo dessas políticas diante das crises, podendo ser 

empiricamente atestado pelas medidas de compressão dos direitos sociais pela qual passa 

a sociedade (SPOSATI, 2013). 

Mesmo diante dos dilemas tecidos sobre a imprecisão conceitual, para evidenciar o 

caso brasileiro, atentando para suas especificidades, faz-se necessário uma breve retomada 

dos fundamentos sócio históricos da seguridade social em âmbito mundial, entendendo que 

o Brasil, embora tardiamente e num panorama político adverso, traz particularidades dos 

padrões de políticas sociais euro-ocidentais.  
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2.OS MODELOS  EUROPEUS DE POLÍTICAS SOCIAIS: BISMARCK E BEVERIDGE 

 

A seguridade social brasileira, que se erigiu na década de 1980, segue os dois 

padrões de políticas sociais que sustentaram o modelo europeu: o tipo bismarckiano de 

seguro social, estruturado no último terço do século XIX; e o beveridgiano, já em meados do 

século XX, mais amplo e inclusivo, que serão brevemente expostos, apontando os principais 

pontos que caracterizam cada um. Desde já vale pontuar que o modelo do Brasil não 

constitui um padrão puro, agregando e articulando as duas propostas. 

A lógica do seguro social, implantado na Alemanha em 1883, pelo chanceler Otto 

Von Bismarck, nasceu em um contexto social marcado pela forte organização dos 

trabalhadores, que sistematizaram caixas de poupança e previdência como forma de 

fomentar e garantir a estabilidade dos trabalhadores que se encontravam em greve. O 

modelo alemão, que visava desmobilizar as lutas sociais, é identificado como seguro pelas 

características típicas dos seguros privados: 

 

[...] os benéficos cobrem, principalmente (e as vezes exclusivamente) os 
trabalhadores contribuintes e suas famílias; o acesso é condicionado a uma 
contribuição prévia direta anterior e o montante das prestações é 
proporcional à contribuição efetuada. Quanto ao financiamento, os recursos 
provêm fundamentalmente das contribuições diretas de empregados e 
empregadores, baseado na folha de salários (BEHRING, BOSCHETTI, 
2011, p. 66). 

 

 Segundo Boschetti e Salvador (2006), seu objetivo central era assegurar renda aos 

trabalhadores não inseridos na dinâmica laboral, incidindo sua ação nos momentos de 

riscos sociais decorrentes da falta de trabalho. É um tipo de proteção residual, que abrange 

somente os que estão inseridos formalmente no mercado de trabalho e seus dependentes.  

 Difere, portanto, de acordo com Pereira (2011), da concepção moderna de 

seguridade social, que foi inaugurada na Grã-Bretanha, por William Beveridge, expressa no 

Plano Beveridge sobre Seguro Social e Serviços Afins, de 1942, que alcançou e influenciou 

os demais países europeus no Segundo Pós Guerra. Esse ideal ultrapassa o modelo de 

seguro social, abarcando mais três áreas programáticas: benefícios suplementares, 

subvenção à família e isenções fiscais, todas com suas especificações para inserção de 

beneficiários. Nas palavras da autora: 

 

O seguro social era baseado em contribuições previamente pagas, 
enquanto os benefícios suplementares eram não contributivos e, portanto, 
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sujeitos a testes de meios (comprovações de pobreza). As subvenções 
familiares, por sua vez, eram pagas sem contrapartida e sem teste de meio 
a qualquer assalariado que tivesse mais de uma criança como dependente, 
num valor que variava de acordo com a renda do beneficiário (p. 111). 

 

 Os trabalhadores com baixa renda e impossibilitados de honrar com os impostos, 

recebiam subvenções com valores mais elevados que as pessoas com maior poder 

aquisitivo. Quanto as isenções fiscais, elas “recaíam sobre aqueles grupos de alta renda que 

ficavam desobrigados de pagarem taxas suplementares de impostos” (PEREIRA, 2011, p. 

111). 

 Boschetti e Salvador (2006) sinalizam que o modelo de política social de Beveridge 

tinha por objetivo o combate à pobreza, através da universalização de direitos à toda 

população. Mesmo diante do teste de meios, garantia mínimos a todos os cidadãos que 

necessitam.  

 Boschetti (2016) aponta que as políticas de orientação beveridgiana estiveram, ao 

lado das ideias de Keynes e em contexto de produção fordista, na base da formatação do 

Estado Social2 europeu pós 1945, caracterizado pela formatação e consolidação de um 

amplo sistema de proteção social, que vai vigorar até meados da década de 1970, quando 

um crise estrutural de capital marca a ofensiva neoliberal, trazendo todas as consequências 

embutidas no desmonte desse tipo de regulação social que marca o período pós bélico. 

 A seguridade social no Brasil é estruturada tendo por base esses dois modelos de 

políticas sociais originados na Europa Ocidental. Contudo, o desenrolar da história brasileira 

não acompanha o mesmo contexto dos países de capitalismo central. Enquanto que por 

aqui caminhávamos para a promulgação da Constituição, em um momento de forte 

efervescência social devido a abertura democrática pós ditadura, os países centrais já eram 

alvos de medidas agressivas ao Estado Social, donde o Estado mínimo se torna 

paradigmático.   

 

 

 

                                                 
2 Vale dizer que o Estado Social que se ergue na Europa no capitalismo tardio não teve a intenção de 
socializar a riqueza. As políticas sociais desse período, que se inserem na contraditória relação de 
classes, mesmo não emancipando a humanidade do capital, alteraram o padrão de desigualdade e 
provocaram a “redução das distâncias entre rendimentos e acesso aos bens e serviços entre as 
classes (BOSCHETTI, 2016, p. 25). 
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3.SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA: REALIDADE VISITADA 

 

 Particularmente no Brasil, Boschetti e Salvador (2006) apontam que a seguridade 

social expressa uma das maiores conquistas da Constituição Federal de 1988, após um 

período de redemocratização, marcado por lutas e pressão dos trabalhadores organizados. 

Está alocada no Título VIII, da Ordem Social, sendo definida no artigo 194 como um 

conjunto organizado de ações do Poder Público e da sociedade, orientadas a assegurar 

direitos na área da saúde, previdência social e assistência social. A previdência social se 

originou e ainda é definida pelo modelo do seguro, enquanto a saúde e assistência social 

são orientadas pelo modelo beveridgiano.  

 Na abordagem de Jaccoud (2009), a promulgação da Constituição elevou a outro 

patamar a proteção social no Brasil. Partimos para a superação de um modelo atrelado ao 

trabalho, centralizado e fragmentado, para a ampliação dos direitos sociais sob 

responsabilidade estatal, instituindo a seguridade social como sistema de proteção social 

em que o conjunto da sociedade intenta proporcionar uma série de medidas públicas para o 

enfrentamento de privações econômicas e sociais. São as três políticas da seguridade social 

os pilares da proteção social no Brasil: a previdência social, de caráter contributivo, que visa 

a participação dos indivíduos na dinâmica de consumo através da garantia de renda; a 

assistência social, não contributiva, sendo destinada a quem necessitar; e a saúde, 

universal, regida pelos princípios da equidade e integralidade, sendo implementada por meio 

do Sistema Único de Saúde. 

Em sua análise, Simões (2014) nos alude ao fato de que a escolha por essas três 

políticas acima citadas para constituírem a Seguridade, na intenção de assegurar direitos, 

visa a garantia da estabilidade da própria sociedade. Segundo o autor: 

 

A escolha dessas três instituições expressa três áreas de necessidades 
sociais, consideradas básicas para a estabilidade da sociedade: na saúde, a 
ação de prevenção, proteção e recuperação; na previdência social, a perda 
ou a redução de renda; na assistência social, a seleção, prevenção e 
eliminação dos riscos e vulnerabilidades sociais (SIMÕES, 2014, p. 102). 

 

Tavares (2004), destaca o caráter progressista da Constituição no que tange aos 

direitos sociais. Segundo a autora: 
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(...) é uma Constituição que traz promessas de realizações do Estado 
Democrático de Direito, abrindo-se para o futuro em busca da construção de 
uma sociedade justa e livre, do desenvolvimento nacional, da erradicação 
da pobreza e da marginalização, da redução das desigualdades regionais e 
sociais, da promoção do bem-estar de todos sem discriminação de qualquer 
natureza. Esses são os objetivos expressos no texto constitucional 
(TAVARES, 2004, p. 33). 

 

Apesar desses avanços, como bem pontua Pereira (2012), refletir sobre as políticas 

sociais no Brasil implica em inserir o país no panorama mundial do capitalismo, marcado 

pela disputa de interesses, que passa a ser reorganizado a partir de uma nova crise ao final 

da década de 1970. Isso porque a Constituição Cidadã, que institucionalizou avanços 

sociais, apesar das forças conservadoras presentes na Assembleia Nacional Constituinte de 

1987, nasce em um momento adverso, em que as ideias neoliberais adentram o pais e 

operam um “destruição” das conquistas sociais. À época, os governos europeus já 

caminhavam para a instituição de um Estado mínimo e os Estados Unidos se fortaleciam 

como potência imperialista, propagando o neoliberalismo ao mundo. 

 Nesse descompasso, Mauriel (2013) aborda um ponto crucial para o entendimento 

da avalanche neoliberal: a partir dos anos 1990, os países em desenvolvimento, através de 

orientações de organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco 

Mundial, passam a adotar medidas de austeridade, com cortes de recursos das políticas 

sociais, sob a justificativa de maior eficiência quanto ao uso do escasso dinheiro público.   

O Consenso de Washington, de acordo com Mauriel (2013), foi o nome dado a um 

série de orientações3 que os países em desenvolvimento deveriam adotar para reverter as 

instabilidades política e econômica, pós crise de 1980. Sob o pretexto de ingresso numa 

nova fase de crescimento, as medidas operadas desde então ocasionaram grandes cortes 

nos recursos das políticas sociais. A focalização e o caráter compensatório das políticas 

eram justificados no argumento de melhor uso do escasso dinheiro público. Como 

financiador da área social desde a década de 1970, O Banco Mundial condicionou os 

empréstimos aos países à capacidade de orçamento para o pagamento dos juros da dívida 

                                                 
3 “1) disciplina fiscal; 2) reorientação das despesas públicas, centradas nas necessidades mínimas; 3) 
ampliação da base fiscal e redução das alíquotas; 4) liberalização das taxas de juros; 5) taxa de 
cambio competitiva; 6) liberalização do comércio externo; 7) liberalização para os investimentos 
estrangeiros diretos; 8) privatização das empresas públicas; 9) abandono das regulamentações; 10) 
garantia dos direitos de propriedade” (SALAMA apud Mauriel, 2013, p. 104). 
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externa e posteriormente englobando “problemas institucionais e de reforma do Estado” 

(MAURIEL, 2013, p. 104). 

 As medidas operadas desde então comprometeram a efetivação dos medidas de 

natureza social democrata estabelecidos na Constituição. Não houve a implementação de 

um orçamento geral e o financiamento da seguridade ocorre de forma fracionada, bem como 

suas bases administrativas, já que as três políticas foram regulamentadas por leis distintas, 

impossibilitando a existência de uma fundo distributivo, o que impactou nas bases da 

seguridade social:  

 

O financiamento da seguridade social permaneceu fracionado com a 
separação das fontes de recursos advindos da contribuição direta de 
empregados e empregadores para custear a previdência social, e as 
contribuições sociais incidentes sobre o faturamento, o lucro e a 
movimentação financeira para as políticas de saúde e assistência 
(SALVADOR, 2010, p. 40). 

 

Salvador (2010) argumenta, ainda, que recursos da seguridade social são 

apropriados para pagamento de juros e amortização da dívida externa brasileira e para a 

formação do superávit primário. O mecanismo de desvinculação do orçamento e sua 

alocação em outros setores começou em 1993, pela criação do Fundo Social de 

Emergência (FSE). Esse fundo surgiu como recomendação do FMI e Banco Mundial, como 

instrumento social e emergencial. Contudo sua utilização se voltou para a estabilização 

econômica e equilíbrio das contas públicas. Sua designação foi alterada para Fundo de 

Estabilização Fiscal (FEF) e se mantém atualmente como Desvinculação de Receitas da 

União (DRU).  

 Um dos pontos a ser considerado pera a discussão da seguridade social é a análise 

do fundo público, essencial para a seguridade social, que apresenta maior importância no 

contexto do capitalismo contemporâneo do que na época de Marx, sendo sustentado cada 

vez mais nos e pelos salários, através do sistema tributário. Além disso, o fundo público é 

disputado, ademais em tempos de crise, de forma desigual entre o segmento dos 

trabalhadores e as franjas da classe burguesa, pois tem implicação direta no processo de 

valorização do capital (BEHRING, 2010). No caso do Brasil, o sistema tributário possui um 

caráter regressivo, já que as taxas e impostos incidem sobre os trabalhadores por serem 
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remetidos ao consumo, o que contribui para promover, de fato, uma concentração de renda 

e não a sua redistribuição (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Mota (2009), por sua vez, argumenta que a combinação de previdência, decorrente 

da inserção formal no mercado de trabalho, e assistência, voltada às pessoas fora do 

circuito laboral, soa coerente em países com amplos sistemas de proteção social, mas em 

um país marcado pela precariedade do mercado de trabalho, essa combinação não 

contempla os pobres “economicamente ativos”, que mesmo em relações trabalhistas 

formais, não conseguem suprir suas necessidades devido a renda insuficiente, sinalizando o 

aumento da demanda da assistência social. A partir dos anos 1990 e 2000, a assistência 

social passa a ganhar centralidade no sistema de proteção social brasileiro, como novo 

“fetiche” de enfrentamento à pobreza, em decorrência da restrição de direitos relativos à 

saúde e previdência social, a partir de suas mercantilização e privatização. No início da 

década de 1990, a autora identificou a “privatização” e a “assistencialização da proteção 

social” (p. 135), instituindo, concomitantemente, as figuras do cidadão-consumidor e do 

cidadão pobre, este alvo da assistência social, que particulariza sua expansão através dos 

programas de transferência de renda. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constituindo-se em espaço de disputas, não podemos negar os avanços 

constitucionais da seguridade social em matéria de proteção social. Contudo, não se pode 

dizer que o Brasil tenha constituído um Estado Social aos moldes de países de capitalismo 

central, já que os fatores que por lá se convergiram e puderam proporcionar a expansão 

social, não se fizeram totalmente presentes por aqui. 

 Sendo um país economicamente periférico, o Brasil sofre com as inflexões mundiais 

dos anos 1970, que rebatem por aqui quando se intenta, nos moldes da social democracia, 

ampliar os direitos sociais. São muitos os retrocessos sofridos pela seguridade social desde 

a Constituição, que recai sobre os trabalhadores e oneram as elites, que vem sendo 

operados por todos os governos que estiveram no poder. A seguridade social está longe de 

ser um sistema articulado, capaz de integrar as necessidades da população de forma 

satisfatória, ponto evidente pela demandas não atendidas que incidem sobre o tripé.  

Além dos pontos abordados que impediram a universalização da seguridade 

brasileira, ainda existe outro ponto estrutural em nossa sociedade: a questão do trabalho. 

Essa modelo de seguridade, só possibilita uma maior abrangência na medida em que se 
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expande o trabalho formal, assalariado, fato conhecido na Europa na sociedade de quase 

pleno emprego. No Brasil, o mercado de trabalho se constituiu tardiamente e de forma 

incompleta, visto que cerca de metade da população brasileira não contribui com a 

previdência. 

Pelas medidas ofensivas operadas tendo como alvo as políticas sociais, vemos que 

o capital é incompatível com a ampliação e manutenção de direitos que atendam a 

população. Nessa sociabilidade, é entendido que os direitos derivados do trabalho soam 

mais legítimos que a proteção mais ampla e inclusiva, tão necessária à população que sofre 

pelo processo de acumulação burguesa. 
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