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"MAIS ESTADO OU MENOS ESTADO?
MELHOR ESTADO"*

A questdo de saber a medida exact a da intervenr;iio do Estado na
sociedade, nao ede hoje. Desde osfinais do seculo XVIII que tal
questao tem adquirido maior acuidade.
0 Estado !em emfunr;ao da evolw;ao social, pol/tica e econ6mica
das sociedades adquirido um papeL de maior ou menor intervenr;iio,
cuja gradar; do tem no essencia! a ve r cam as necessidades evidenciadas na sociedade.
0 debate, centra-se hoje no essencial, nfio tanto na questiio de
saber se o Estado deve intervir nwito ou pouco mas 110 essencial de
saber que a sua intervenr;ao ea melhm:
0 que se pretende com este artigo, e pais, trar;ar de forma singe/a
a evolur;fio de tal intervenr;iio hem coma os efeitos provocados no
contexto social, poHtico e econ6mico.

Joaquim Croca Caeiro**

Des de os finais do seculo XVIII que a problematica do Estado ea sua interven9ao
na sociedade, sao objecto de analise e tentativas de explica9ao, por parte de gran de
parte dos pens adores ligados as questoes polftico-sociais. Corn efeito, o grau maior
ou menor de interven9ao na esfera individual dos cidadaos por parte do Estado tern
merecido interpreta96es especiais e diversas, ao mesmo tempo, que tern permitido a
determina9ao de um quadro ideol6gico bastante proffcuo e intense.
*
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0 desenvol vi men to da sociedade industrial e dos seus problemas, mormente os
provocados pela chamada "questao sociar' contribuiria decisivamente para modifica<;oes estruturais na esfera de interven<;ao do Estado. Deste modo, podemos afirmar
sem grande margem de erro, que e com Estado moderno e as problematicas que lhe
estao associadas (desenvolvimento e crescimento econ6mico acelerado, industrializa<;ao, massifica<;ao, etc) que o problema da substancia do Estado ganha importancia.
Ate ao seculo XVIII a questao centrava-se ao nfvel daquilo que podemos chamar de
Estado protector. Este caracterizava-se, no essencial, por um grau de interven<;ao na
esfera individual dos cidadaos muito limitado, procurando acima de tu do criar condi<;6es para a respeitabilidade das chamadas liberdades individuais assentes nos direitos civis, como o direito a vida ea propriedade. Neste sentido, entendia-se que por
forya da existencia de urn pacto social entre o Estado eo indivfduo aquele de veri a
proteger os direitos deste, pois era o Estado que determinava a sua existencia enquanta sujeito e portanto, corn direitos, o que implicava a sua protec<;ao, pois nao
ha via possibilidades de o indivfduo por si s6, realizar a defesa desses direitos.
Auto res como Hobbes e Jonh Locke, cad a urn a seu jeito, esforyam-se por demonstrar esta relayao de causalidade e ainda que, corn interpreta<;oes diferenciadas
acerca da origem do Estado, procuram chegar a uma conclusao muito proxima: indivfduo, propriedade e Estado-protector sao indissociaveis.
0 seculo XIX, viu nascer uma nova tipologia de direitos, os chamados direitos
polfticos que atribufam ao indivfduo, uma importancia que ate af nao tinha norneadamente, pelo reconhecimento da sua capacidade na participa<;ao no exercfcio do poder
polftico como membros de um 6rgao investido de autoridade polftica ou como eleitores. Esta importancia do indivfduo e ate a sua supremacia perante o Estado, conduziria entao a chamada «quesUio social» a qual dominaria o discurso polftico durante
todo este seculo. As doutrinas liberais responsaveis pela mudanya dos regimes politicos dominantes ate entao na VeJha Europa, vao dar assim uma importancia extrema
ao indivfduo e ao mercado, assumindo o Estado o desempenho de tarefas de
enquadramento legislativo-administrativo das esferas de livre ac9ao dos indivfduos
ou de outros agentes sociais. Neste contexto, a interven<;ao do Estado minimizou-se
e ate em a! guns se subalternizou, permitindo ao mercado assumir-se como condutor
do processo polftico-socia1, o que por sua vez cri aria todo urn conjunto de desigualdades, implicando altera9oes substanciais no pressuposto ideol6gico e pragmatico
da interven<;ao do Estado.
Os prim6rdios do Seculo XX demons tram a saciedade o etTo em que as praticas do
liberalismo classico haviam inconido, quando por for<;a das prementes desigualdades sociais evidenciadas no decurso do seculo XIX, o Estado resolve de novo assumir-se como interventor, para corrigir essas inadequa<;oes sociais. 0 fascismo italiano, o corporativismo, o nazismo eo marxismo, revestiriam apenas praticas ideol6gicas
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diferenciadas para acgoes identicas. 0 Estado passava a identificar-se eo m a Nagao e
secundarizando o indivfduo, colectiviza-o e transforma-o num objecto conformado
eo m os designios do colectivo retirando-lhe capacidade para assumir a sua individualidade. 0 Estado era entao urn «mais Estado» aumentando drasticamente as suas
fun<;oes e reduzindo o espa<;o dos agentes sociais.
Por outro lado, surgem como mecanismo de reacgao a esta posigao autoritaria e
totalitaria do Estado, urn novo conjunto de direitos, os chamados direitos sociais de
cidadania que vao envolver uma vasta gama de direitos, que vao desde urn certo bemestar ate agarantia da seguranga econ6mica ou ao direito de viver a vida de urn ser
humano civilizado de acordo corn os nfveis definidos nu ma sociedade. Tais direitos
vao assim contestar o autoritarismo do Estado e reivindicar que, ele assuma uma
perspectiva reguladora da sociedade que ate af nao ha via tido.
A evolugao das formas de Estado do ponto de vista da sua intervengao na sociedade tern a sua genese em termos de urna posi<;ao de afastamento da esfera individual, no
que poderemos designar de «Estado Mfnimo» ao jeito do seu percursor, Adam Smith,
para quem o Estado deveria ter um papel reduzido na sociedade, abrindo apen as
excepgoes para o dever de defesa, de justi<;a e para a manutengao das obras e estabelecimentos publicos de que uma socieqade retira vantagens, as quais nao podem ser
de forma alguma construfdas pelos indivfduos. Esta foi a concep<;ao dominante corn
graus maiores ou menores consoante os pafses ou as correntes preponderantes em
cad a urn deles, durante o seculo XIX. 0 seculo XX, trouxe-nos como dissemos uma
COITente totalistica e autoriuhia, caracterizada por uma concep<;ao finalista da polftica, corn o objective da transformagao hist6rica do homem, da natureza e da sociedade, segundo uma ideologia absolutizada, no sentido da obten<;ao da sociedade ideal
e do mundo perfeito, no enquadramento daquilo a que an os mais tarde Fukuyama
chamaria de «fim da hist6ria».
A crise de 1929, contribuiria decisivamente para a alteragao da concepgao de
intervencionismo do Estado na sociedade, nomeadamente do ponto de vista do seu
papel de agente econ6mico. A intervengao de J. M. Keynes seria deste ponto de vista
determinante, assim como o seria para a altera<;ao do modelo de Estado em vigor. 0
novo modelo que passaria a chamar-se de Providencia ou de Bem-Estar, viria no
essencial, a seguir aSegunda Guerra Mundial a ser determinante nas concep<;oes
polftico-sociais europeias. Dos seus pontos principais destacam-se a forte intervengao do Estado no sentido de assegurar o pleno emprego dos recursos, como preconizava Keynes. 0 Estado de Bern Estar, caracterizar-se-ia deste modo como o conjunto
das actuagoes publicas tendentes a garantir a todos os cidadaos de uma na9ao, e
apen as pelo simples facto de o ser, o aces so a urn conjunto de serviqos mfnimos que
garantissem a sua sobrevivencia, os quais se sistematizam em quatro, a saber: saude,
educagao, pensoes sociais e subsidio de desemprego.
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A experiencia dos an os 50 e 60 do seculo XX demonstrariam a importancia que
assumiu esta nova forma de relacionamento do Estado corn a sociedade, principalmente quanto aintegra~ao das classes trabalhadoras, especialmente reivindicativas
ate entao, no processo produtivo, reduzindo por essa via, os conflitos laborais e
sociais. Este processo de integra~ao realizou-se no essencial atraves de do is processes tao distintos como complementares. Por urn lado, pela redistribui~ao do rendimento a favor do trabaJho, acompanhado de uma mudan~a substancial na tecnologia
da prodU<;ao e da organiza9ao do trabalho, o que atraves da produc;ao em mass a e do
embaratecimento dos produtos manufacturados, aumenta drasticamente as possibilidades de consumo das massas sociais. Pelo outro lado, o sector publico aumenta as
possibilidades do consumo privado eo m a cobertura fora do mercado das necessidades de educa9ao, saude, pensoes e subsidio de desemprego.
Este modelo, traduz-se nu m mecanismo gerador da procm·a efectiva, ou seja, naquilo a que O'Connor designou de fun96es de legitima~ao e acumula~ao indirecta
(traduzindo-se esta na diminui~ao dos salaries em resultado da cobertura fora do
mercado das necessidades de saude, educa~ao e seguranc;a).
Por via do que fica dito, pode entao verificar-se a interven~ao substancial do
Estado, quer como agente econ6mico quer atraves das des pes as corn o bem estar dos
cidadaos.
Esta situa9ao, viria a ser con tu do alterada, por for~ a da cri se econ6mica mundial
dos an os 70, por for~ a das crfticas que se iam fazendo a urn modelo intervencionista
e providencialista. Por esta via, se come9a a falar em crise do Estado providencia,
contestando-se quer o elevado grau da sua interven9ao na sociedade, quer a sua
incapacidade para responder aos novos problemas econ6micos que recome~avam de
novo a fazer-se sentir. Destes, o aumento abrupto da taxa de desemprego, o aumento
da infla9ao ea redu9ao do crescimento, sao os mais importantes e sao tambem por
eles que se argumenta contra a elevada intervenc;ao do Estado na vida econ6mica.
A cri se econ6mica emergente permite assim o aparecimento de novas teorias alternativas que basearam a sua contestagao quanta ao grau de interven~ao publicae
quanto as despesas do Estado na determina9ao das polfticas sociais.
Podemos, ainda que de um modo simplificado, estruturar aquelas criticas em tres
colTentes:
obten~ao de
nfveis satisfat6rios de emprego;
2 Centrada nas fun~oes de bem estar assumidas pelo sector publico, nomeadamente as medidas de engenharia social tendentes a eliminar a pobreza;

1. Negadora da utilidade da interven9ao do sector publico na
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3. No sentido de que o crescimento das actividades de bem estar levadas a
cabo pelo sector publico, conduzem de facto a altera96es nos mecanismos
de mercado contraditoriamente corn a propria visao keynesiana.
Estas tres conentes, preconizavam assim evidenciar que as fun96es de be m estar
interferiam cOin o processo de acumula9ao privado criando distor96es no funcionamento do mercado.
Aquelas tres conentes assentam teoricamente em autores como Milton Friedman,
David Cameron, Kaldor, entre OLltros, e desenvolvem-se apontando como elementos
fundamentais de critica os seguintes:
a) Existencia de uma taxa natural de desemprego, a qual, uma vez alcan9ado urn
detenninado nfvel, toda a tentativa de dirigir a economia apenas tern implica96es no longo prazo ao nivel. dos pre9os e nada afectando o emprego.
Daqui se depreende que a interven9ao do Estado na economia para aumentar o nfvel de emprego apen asteria como consequencia conduzir a urn aumento dos pre9os;
b) Os agentes econ6micos na hora de criar as suas expectativas, fazem-no como
se conhecessem a verdadeira estrutura da economia. Deste modo, se os
agentes econ6micos sao capazes de antecipar (mediante expectativas racionais) os efeitos das medidas econ6micas actuarao em consequencia, anulando os efeitos que estas pudessem ter.
c) Finalmente partindo da amllise da Lei de Say, pela qual os indivfduos perante incentivos monetru:ios escolhem entre trabalho e 6cio, colocam em evidencia os custos quanto adetermina9ao dos nfveis de produ9ao ea importancia dos impostos como mecanismos de desincenti va9ao dos agentes
econ6micos. Nu ma palavra, apresentam como justifica9ao fundamental, a
formaliza9ao marginalista do mercado do trabalho e do comportamento do
consumidor.
Como considera96es finais, podemos acrescentar, deixando aqui uma porta aberta
a urn eventual debate sobre estas questoes que tratamos, que no final aquilo que se
pretende na actualidade do problema da interven9aO do Estado, nao etanto invalidar
a actua9ao deste junto dos indivfduos, mas antes, procurar evitar que a sua ac9ao
seja nefasta implicando por isso uma dirninui9ao da necessaria racionalidade na utiliza9ao dos factores de produ9aO. Assim, 0 que se pretende etransformar 0 dilema de
«nwis Estado, me nos Estado» numa solu9ao de Melhor Estado, pela qual se racionalize a sua ac9ao, desburocratizando-se e evitando que por via del a se impe9a que os
indivfduos gozem da sua liberdade originaria. Melhor Estado, ainda no sentido de o
lntcn'cn~iioSoci<lln°22,2000
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transformar essencialmente num mecanismo regulador e nao interventor, ou seja,
pretendendo-se conduzir o Estado para urn papel corrector das desigualdades de
partida mas sem interven9ao final. Esta s6 produz ineficiencia e ainda mais injusti9a e
desigualdade, sem conigir aquilo que eventualmente o mercado nao consegue garantir corn eficacia e eficiencia.
Em sentido pratico pode ainda fazer-se uma pequena referencia as varias tendencias polftico-ideol6gicas dos Estados dos an os 80 ate aactualidade, ie, depois de se
ter manifestado a chamada cri se do Estado Providencia. Em primeiro.lugar deve referir-se a elei9ao dos govern os conservadores nos EUA e na Inglaterra, cerea de 1980,
permitindo a constitui9ao do que se chamou «Nova Dire ita» e que conseguiu persuadir
gran de parte das massas, intelectuais e elites de que ha via uma alternativa credfvel
para a resolu9ao da cri se para ale m da potencializa9ao do capitalismo. A direita no
poder, procurou o desmantelamento do Estado Providencia, apoiando-se acima de
tudo no sector privado e nas for9as de mercado, para pro mover o crescimento econ6mico e para superar a provisao de distintos servi9os human os. Especificamente, os
governos britanicos conservadores, chefiados por Margareth Tatcher, partiram do
principio de que nao era possfvel a manuten9ao do pleno emprego se m causar graves
efeitos, tais como a infla9ao ou o decrescimo da produtividade. Em face disto, entendeu-se necessaria manter artificialmente o pleno emprego nao permitindo que as
for9as do mercado determinassem os nfveis «naturais» de emprego. As polfticas
seguidas, apoiadas nas teorias monetaristas, promoveram a defla9ao, esfriando a
economia no intuito de conseguirem urn aumento do emprego, nao o conseguindo no
medio prazo, antes pelo contnirio, o desenvolvimento daquelas polfticas coincidiriam corn urn a recessao econ6mica bastante grave que culminaria nu m aumento vertiginoso do desemprego. Nos EUA, por seu lado confiava-se tambem nas for9as de
mercado, em exclusivo para a cria~ao de postos de trabalho e determina~ao do nfvel
de emprego, ao mesmo tempo que se baseava numa polftica monetaria restritiva para
controlar a infla9ao. Estas pollticas, seriam responsaveis em 1982 por uma recessao
econ6mica que levou a taxa de desemprego aos 9,5%, embora nos an os seguintes
tenha sido possivel reduzir aquela taxa.
Em Portugal, os govern os de Cavaco Silva tambem se posicionaram claramente
numa 6ptica nao intervencionista, atingido em alguns aspectos uma clara polftica
neo-liberal, assumindo que deveria o mercado funcionar como regulador socio-econ6mico e diminuindo assim a interven9ao do Estado no campo social.
Em meados da decada de 90, muito por for9a das insuficiencias das polfticas
conservadoras na Europa e EUA assistir-se-ia a uma mudan9a de rota nas escolhas
polfticas dos cidadaos. Govern os da area socialista come9aram a substituir os governos conservadores, assentando numa 6ptica mais intervencionista e dando uma maior aten~ao aos problemas sociais e econ6micos. Foi assim nos EUA, na Inglatena, em
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Portugal e na Alemanha, e em todos ganhou posit;ao estrategica a designada «terceira via» assente na tentativa de constru<;ao de um novo pacto social entre as institui<;6es polfticas e os novos movimentos sociais emergentes.
Vai -se no tan do no en tanto, que na actualidade, a cri se se vai instalando neste
modelo uma vez que ele se mostra incapaz de resolver os problemas estruturais da
economia e por consequencia incapaz de resolver os problemas que se vao colocando com maior acuidade aos Estados.
Para terminar, resta afirmar que me parece essencial qualquer que seja o quadro
ideol6gico que se siga, ele teni sempre deter como referencia a redu<;ao da interven<;ao na sociedade por parte do Estado, dando espa<;o ainterven<;ao individual, mas
sem descurar que o mercado por si s6 nao soluciona os problemas individuais de
forma global. Deste modo, a inten<;ao deve sera de estabelecer corn eficacia urn novo
pacto social que de voz aos anseios dos cidadaos e as exigencias da sociedade
globalizada para que caminhamos, nu ma busca incessante de «melhorar>> o Estado e
nao reduzir ou aumentar o seu espa<;o de interven<;ao.
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