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RESUMO 

 

 

O New Deal é um marco histórico do desenvolvimento do estado de bem-estar social 
nos Estados Unidos. Seus programas condicionaram de forma dramática não só a 
evolução das políticas públicas, mas a própria retórica sobre o papel do Estado. Esta 
retórica permitiu a expansão das capacidades estatais, entendidas como a escala na 
qual o Estado consegue efetivar seus objetivos. Contudo, o recente debate sobre o 
processo de rentrenchment nos estados de bem-estar modernos impõe a questão do 
futuro deste legado. O presente trabalho busca traçar as relações entre o 
rentrenchment e o discurso político com o objetivo de explorar as consequências do 
segundo para o primeiro. A discussão está centrada na mobilização de símbolos, 
ideais e valores de legitimidade histórica pelos partidos políticos. Por meio da 
atribuição de significado a estes elementos do discurso, atores buscam avançar 
suas agendas, mas também remodelam o palco de discussões no qual suas 
estratégias serão aplicadas, com consequências de longo prazo.  
 

Palavras-chave: Estado de Bem-estar Social. New Deal. Análise Crítica do 

Discurso. Rentrenchment. Dependência de Trajetória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The New Deal is a historical milestone in the development of the American welfare 
state. Its programs conditioned in a dramatic way not only the evolution of public 
policy, but the rhetoric around the role of the State itself. This rhetoric allowed for the 
expansion of state capacity, understood as the scale in which the State can actualize 
its objectives. However, the recent debate about the rentrenchment process in 
modern welfare states imposes the question of the future of this legacy. The present 
study seeks to trace the relationship between the rentrenchment and political 
discourse with the goal of exploring the consequences of the latter to the former. The 
discussion is centered on the mobilization of symbols, ideals and values of historical 
legitimacy by political parties. Through the attribution of meaning to these elements of 
the discourse, actors seek to advance their agendas, but also reshape the stage of 
discussions upon which their strategies will be applied, with long-term consequences. 

 

Keywords: Welfare State. New Deal. Critical Discourse Analysis. Rentrenchment. 

Path Dependence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente monografia intenta tratar do desenvolvimento do Estado de bem-

estar social estadunidense partindo de seu momento mais emblemático, o New Deal, 

com o objetivo de traçar a reorganização da direita e o estabelecimento de um forte 

discurso anti-welfare.  

 A hipótese de trabalho é a de que, apesar de existirem sinais de uma 

resiliência do welfare state ao chamado “rentrenchment”, é dizer, à reversão de 

conquistas e direitos adquiridos, seus opositores vêm sido bem sucedidos em 

colocar a existência de um estado de bem-estar social em questão. Ao pôr em 

cheque a legitimidade do mesmo, verificamos uma corrosão da indisputabilidade de 

seu valor e relevância que outrora obteve. Em uma perspectiva de longo prazo, o 

estabelecimento de um discurso desta natureza no meio político afetará as opções 

vistas como viáveis pelos atores dali por diante. 

 Este trabalho visa inserir-se na literatura acerca do “rentrenchment”, trazendo 

para além da análise de indicadores econômicos ou de outra forma “concretos”, uma 

atenção especial para com a percepção pública do papel do Estado, dos direitos 

sociais e do bem-estar social. Considera-se também a ideia postulada por Esping-

Andersen (1987) de que o estado de bem-estar social gera sua própria clientela que 

vem a defendê-lo de possíveis reversões e, além disso, é capaz de criar um 

sentimento comum de solidariedade que o preserve culturalmente. 

 Nosso objetivo geral será analisar as estratégias da direita liberal, no caso 

dos Estados Unidos quase sempre personificada na forma do Partido Republicano, 

para uma possível redução ou gradual desmantelamento dos aparatos de 

intervenção estatal, tendo em vista o discurso político por ela defendido. Para este 

fim, trataremos das principais discussões sobre a viabilidade e a chamada “crise” do 

Estado de bem-estar social, em particular as críticas e contradições colocadas tanto 

pela esquerda quanto a direita. Apontaremos elementos importantes do cenário 

político criado pelo New Deal com a intenção de traçar a trajetória do debate público 

sobre o papel do Estado norte-americano deste então. O foco será a evolução 
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discursiva do diálogo público sobre a provisão de serviços e intervenções 

econômicas pelo Estado e direitos sociais adquiridos. 

 A metodologia proposta baseia-se em dois eixos. A primeira se fundamenta 

no institucionalismo histórico, do qual retiramos o conceito de dependência de 

trajetória e a análise de capacidades estatais, priorizando o desenvolvimento de 

instituições ao longo do tempo. A segunda provém da tradição da Análise Crítica do 

Discurso, em particular do autor Norman Fairclough. Essa perspectiva, aliada à 

primeira, nos auxiliará com as ferramentas conceituais necessárias para lidar com as 

formas discursivas que disputam a hegemonia política a fim de executarem os 

projetos de seus defensores. 

 O primeiro capítulo retoma pontos essenciais da literatura sobre o Estado de 

bem-estar social colocados por seus críticos e proponentes, bem como algumas 

definições conceituais necessárias como direitos sociais e a tipologia dos tipos de 

Estado de bem-estar social proposta por Esping-Andersen. O segundo capítulo lida 

com as origens do New Deal e a criação de um novo paradigma para a ação estatal 

nos Estados Unidos. O terceiro capítulo, por sua vez, introduzirá a metodologia da 

Análise Crítica do Discurso e discutirá o embate entre a ordem de discurso fundada 

por Roosevelt e sua subsequente contestação pela direita. Por fim, falaremos mais 

especificamente dos efeitos desta disputa para as perspectivas de um 

“rentrenchment”, levando em conta as novas estratégias organizacionais dos 

partidos e da mobilização de massas. 
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2 DISCUSSÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O BEM-ESTAR 

 

2.1 O QUE CONSTITUI O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL? 

 

 

 Falar de estado de bem-estar social (welfare state) é encontrar o ponto de 

contato entre processos que surgiram de condições particulares a países ou regiões 

distintos, que ainda assim exemplificam algum fenômeno comum. Como todo 

processo, é difícil demarcar o ponto em que merece o nome que só lhe será dado 

mais tarde e em retrospecto.  

Paul Pierson (Pierson apud Kerstenetzky, 2012) sugere três marcos: a 

introdução da seguridade social em determinado país, a introdução do sufrágio 

universal masculino e o momento que o gasto público chega a 3% do produto. Os 

dois primeiros marcos podem ser encontrados já no século XIX, enquanto o terceiro 

só será visto depois de 1900. Tomados juntos, estes marcos falam de uma história 

de intervenção pública e evolução das concepções de cidadania. 

Esping-Andersen (1990) enfatiza a importância central dos diferentes 

históricos de coalizões de classes políticas, pois, como sua tipologia busca retratar, 

os “mundos” do welfare são marcados pelos traços de suas origens. Na Alemanha 

de Bismarck, sua origem se vê entrelaçada ao contrato de trabalho, por intermédio 

da ação de um Estado que buscava se consolidar em sua unificação (Kerstenetzky, 

2012). O estado de bem-estar resultante apresenta fortes características 

conservadoras-corporativas, por consequência. 

Na Inglaterra, por sua vez, sua manifestação mais remota é encontrada nas 

Leis dos Pobres (Kerstenetzky, 2012). As Poor Laws, existentes desde o século XVI, 

foram o primeiro sinal da problematização da pobreza em âmbito social. 

Previamente, a provisão de assistência aos pobres era vista como obra de caridade, 

muito ligada ao papel da Igreja. Vale lembrar, no entanto, que estes primeiros 

experimentos de bem-estar eram direcionados não aos pobres de maneira geral, 

mas àqueles pobres “justificados” ou “meritórios”, aqueles que por força maior eram 

impedidos de trabalhar, como deficientes e idosos. No século XX, estas leis 
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assumirão o semblante mais reconhecível do tipo de intervenção pública que veio se 

associar ao welfare state. 

O Relatório da Minoria de Beatrice Webb veio a introduzir a ideia de causas 

sociais da pobreza (Kerstenetzky, 2012), em contraponto à noção de que a pobreza 

derivava unicamente de uma falha individual na administração das finanças e na 

ética do trabalho (ou, mais remotamente no tempo, que a pobreza é manifestação 

da vontade divina). Com isso, fica estabelecido um problema que na forma de 

pensar anterior é inexistente, pois se a pobreza é resultado apenas de más escolhas 

ou falta de caráter, suas causas e consequências são perfeitamente colocadas na 

esfera individual.  

Se, no entanto, existe uma causa social ampla, não só é possível pensar em 

uma responsabilidade coletiva de remediar a pobreza, mas também pensar nos 

efeitos perniciosos do estigma sobre ela. Se de alguma forma o modo com o qual a 

política se dirige e se refere aos pobres colabora para mantê-los neste estado, o 

papel do Estado não é aliviar os casos mais drásticos e sim encontrar formas de 

devolver a estes indivíduos a dignidade que os prende em posição subalterna. O 

caso inglês ilustra a mudança na percepção dos problemas sociais necessária para 

o estabelecimento de políticas de bem-estar, com a passagem da esfera particular 

para a pública. 

Enquanto o relatório de Webb levanta uma causa social para além das 

causas individuais, T. H. Marshall se posicionará mais firmemente contra a noção de 

pobreza como prova de demérito, como fica claro em sua explicação das diferenças 

entre direitos civis e direitos sociais (Marshall, 1950). Marshall vê na cidadania uma 

qualidade humana básica, que caracteriza um indivíduo como membro integral da 

sociedade. Os elementos da cidadania, ele continua, são civis, políticos e sociais. 

Os direitos civis são os primeiros a surgirem. São direitos de liberdade 

individual, expressão, pensamento e fé, o direito à justiça e o direito de ter 

propriedade, por este mesmo motivo associados às cortes de justiça. Em seguida, 

aparecem os direitos políticos, a participação no exercício do poder político como 

representante ou eleitor. São os direitos exercidos mais propriamente em parlamento 

ou em conselhos locais. Por último, e mais relevantes à nossa análise, os direitos 

sociais são relativamente indefinidos quando comparados aos dois primeiros. 
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Marshall menciona um leque de exemplos que soam até mesmo românticos, do 

direito ao mínimo se segurança e bem-estar econômico, ao “direito de compartilhar 

por completo o patrimônio social e viver a vida de um ser civilizado segundo os 

padrões prevalentes na sociedade (Marshall, 1950). As instituições associadas aos 

direitos sociais seriam o sistema educacional e serviços sociais. Ainda que vaga, há 

na descrição de Marshall um senso de dignidade humana e igualdade de acesso 

aos serviços que permitam exercê-la em sociedade. 

Sob uma perspectiva materialista histórica, por outro lado, podemos situar o 

welfare state no desenvolvimento avançado do capitalismo. Por esta ótica, o estado 

de bem-estar social aparece como um pacificador social, oferecendo certa dose de 

concessões e benefícios em troca de uma maior longevidade do sistema produtivo. 

É também, por meio da intervenção estatal, uma cura temporária para as tendências 

de auto-parálise do capitalismo, ao frear os comportamentos mais autodestrutivos do 

mercado (Offe, 1984). 

 Esta posição particular o coloca na mira simultânea de ideologias opostas, 

como assinala Claus Offe (1984). Pela esquerda, vem a crítica marxista à 

conciliação de classes como um paliativo dos problemas sociais que, apesar de 

oferecer alívio momentâneo, trabalha para minar os esforços de desmantelamento 

do Estado burguês. Da direita, vêm as alegações de que o estado de bem-estar 

social reduz o incentivo ao investidor. Maior intervenção do Estado, argumentam, 

afeta o dinamismo da economia, retirando da esfera privada certos serviços que 

seriam mais bem providos se estivessem sujeitos à livre concorrência, e, talvez o 

argumento mais dúbio, exige uma taxação a níveis insuportáveis. 

 Offe vê mais mérito na crítica da esquerda, apesar de notar que as condições 

criadas pelo estado de bem-estar social podem ser instrumentalizadas como meios 

de resistência por grupos sociais. Ele também argumenta que este Estado não 

necessariamente atende a interesses dos capitalistas, uma vez que o presente 

estágio da reprodução capitalista não depende de uma contínua expansão do bem-

estar social, mas passou a agir defensivamente em relação a este, ou qualquer 

crescimento de formas de poder não-determinadas pelos processos de produção e 

troca de commodities.  
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Trazendo uma interpretação weberiana, podemos pensar que o processo de 

burocratização do Estado cria nichos onde as políticas públicas são executadas por 

indivíduos não necessariamente ligados à política partidária. Desta maneira, existe 

um funcionamento desconexo, em que a intenção dos propositores de certas 

políticas pode não se traduzir nas concepções daqueles que as colocam em prática 

ou as recebem. A distorção resultante transforma algo instrumental em um 

“autômato” que funciona por sua própria lógica, com seus próprios proponentes e 

projetos que não necessariamente se alinham com seu objetivo original. 

Na subseção posterior, falaremos mais propriamente do argumento de que a 

provisão do bem-estar é prejudicial à economia. O argumento da taxação extrema 

costuma vir aliado do argumento do crescimento insustentável de titularidades 

(entitlements), ou seja, de que a demanda por mais direitos e serviços é uma curva 

ascendente que não leva em consideração a capacidade do Estado de encontrar 

modos de financiá-los (Offe, 1984). Na tentativa de manter e expandir os programas 

de bem-estar, a carga tributária subiria fora de controle, até destruir qualquer 

incentivo da iniciativa privada.  

O problema deste argumento é, evidentemente, a lógica circular, uma vez que 

quem define o que é taxação insuportável não é nenhuma regra de viabilidade do 

investimento, mas a vontade dos capitalistas. Assim, qualquer taxação, seja qual for, 

pode ser definida como insuportável, se a iniciativa privada tomar a decisão arbitrária 

de realizar uma greve de investimentos. Da mesma forma, dizer quantos direitos 

sociais são demais é uma colocação duvidosa, relativa ao que se está disposto a 

comportar em determinado tempo e espaço. Ela nega preemptivamente a busca de 

vias alternativas e a criatividade na execução e financiamento de políticas públicas. 

 Nas duas formas, o estado de bem-estar social é posto como fonte ou 

resultado de um estado permanente de crise. O problema, ou suposto problema, da 

crise constante do estado do bem-estar social encontra diversas permutações e 

variantes, que serão discutidas à frente. 
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2.2 AS CRISES DO BEM-ESTAR 

  

 

 Utilizando as definições propostas por Pierson, Kerstenetzky (2012) rebate as 

principais elaborações da dita crise do welfare state, que variam de acordo com a 

concepção de crise aplicada. São elas:  

 

“(S)ituação de perturbação causada por um choque externo (1), 
manifestação de uma contradição de longo prazo (2), momento dramático 
que precede a superação de uma situação (3), ou qualquer problema de 
larga escala ou duradouro (4)” (Kerstenetzky, 2012, p. 62). 

 

 A primeira formulação, apesar de não colocar a validez do welfare state em 

xeque como a segunda, circulou durante os anos de 1970. A segunda hipótese se 

relaciona com o exposto na subseção anterior, à crítica das contradições inerentes à 

existência do estado de bem-estar social e teve mais prevalência nas décadas de 

1970 e 1980. Ambas consideravam iminente o fim do estado de bem-estar social.  

No entanto, a autora nota, depois de dois choques do petróleo, mais as 

inúmeras mudanças sociais e econômicas das últimas décadas, não se presenciou o 

tão anunciado desmonte do estado de bem-estar social. Tampouco as contradições 

alegadas pela direita, de que o excesso de demandas sobre o Estado seria levado 

ao limite, e pela esquerda, que as contradições do bem-estar capitalistas levariam à 

sua crise final, se concretizaram. Certamente, houve crises de natureza econômica. 

Mas mesmo nestas ocasiões, o gasto social de países seguiu em ascensão, mesmo 

quando o crescimento do PIB recuava, o que contradiz a hipótese da necessidade 

da descontinuação do welfare state devido a uma situação insustentável. 

 Nos anos 90 vemos um renascimento da hipótese três, fundamentada nas 

pressões causadas pelo envelhecimento da população mundial e nos efeitos da 

globalização. Ainda assim, a tese da globalização carece de corroboração, enquanto 

a questão demográfica pode ser tanto colocada como um obstáculo para o estado 

de bem-estar social, quanto a um problema a ser resolvido pelo arranjo institucional. 

 Ainda segundo Kerstenetzky, a quarta hipótese, a do “problema de larga 

escala ou duradouro” se refere ao problema do custo crescente do estado de bem-
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estar frente ao fim da “sociedade de crescimento”. Tomando por princípio a análise 

de Barr, ela argumenta, retratar o estado de bem-estar social apenas como custo 

ignora que este também traz benefícios e soluções.  

 Um bom exemplo deste fenômeno seria as políticas suecas de reintrodução 

ao mercado de trabalho tratadas por Esping-Andersen (1990) como forma de 

combate ao desemprego, bem como outras políticas de coordenação do welfare com 

o mercado de trabalho presentes em estados de bem-estar social-democratas. 

 Em Social Foundations of Post Industrial Economies (1999), Esping-Andersen 

formula sua própria lista de “crises” do estado de bem-estar social. 

Tabela 1. Sintomas principais na crise perene do estado de bem-estar social  

 
Fonte: Esping-Andersen (1999, p. 2) 

 As crises de 1980 para trás foram superadas com o tempo e adaptações ao 

funcionamento do estado de bem-estar social. A crise mais recente inclui, além da já 

mencionada globalização, desemprego, rigidez (em comparação à questão anterior 

de sobrecarga governamental), desigualdades, exclusão social e instabilidade 

familiar. Eles se distinguem de seus predecessores por serem exógenos. Para o 

autor, este fato não é pueril quando se considera que os regimes de bem-estar 

social trabalham não apenas no âmbito do Estado, mas em conjunto com outros 

elementos, nominalmente, o mercado de trabalho e as famílias. Pode-se reconstruir 

a tese da crise do welfare state, portanto, como uma crise da estrutura institucional 

das economias políticas. 

 Karl Polanyi (2000) já atenta para uma concepção social das crises quando 

alerta para a importância da degradação do ambiente cultural como ponto crucial 

das grandes calamidades sociais. Uma crise institucional pode não apontar para a 

inviabilidade do projeto do bem-estar social, mas é condicionante de qualquer 
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análise que se faça do assunto. O desconforto social ao redor do esfacelamento da 

imagem de família dos ditos “anos dourados”, por exemplo, pode e é capitalizado por 

organizações partidárias na mobilização de questões culturais (Leege et al., 2002), 

Retomaremos esta discussão nos capítulos mais à frente.  

 

 

2.3 AS VARIAÇÕES DO ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

 

 

 Como mencionado, a origem e desenvolvimento dos estados de bem-estar 

social produziram características distintas de acordo com sua história, em particular 

as coalizões políticas que lhes deram forma (1990). A nomenclatura de estados de 

bem-estar social mais utilizada, mesmo que como base para outras nomenclaturas, 

é a apresentada por Esping-Andersen no livro “The Three Worlds of Welfare 

Capitalism” (1990). Os modelos, o próprio autor explica, são ideais-típicos, 

agrupados e simplificados com objetivo de serem mais instrumentais. 

 O primeiro tipo é aquele no qual se insere os Estados Unidos, o regime de 

estado de bem-estar social liberal. Este modelo é marcado pela assistência 

condicionada a meios, ou seja, aquela provida sob a condição que o recipiente prove 

que seus recursos estão abaixo de certo padrão. Transferências universais e 

seguridade social são modestas sob este regime. Os benefícios são restritos e 

direcionados à população de baixa renda, que carrega estigma por utilizá-los. 

Idealmente, o próprio mercado ocupa os nichos de provisão de bem-estar. 

  Este modelo está associado a uma ética de trabalho liberal enraizada. Sob 

esta perspectiva, titularidades são construídas como o ato de “receber dinheiro de 

graça do governo, que, por sua vez, tirou este dinheiro de trabalhadores”. O modelo 

liberal está associado, como o legado visível das Leis dos Pobres indica, aos países 

anglo-saxões como Inglaterra, Austrália, Canadá e os já mencionados Estados 

Unidos. Esping-Andersen vê neste modelo o menor efeito de decomodificação. Isto é 

dizer que, dos três regimes apresentados, o liberal é o que menos permite ao 

cidadão ver-se independente do mercado. 
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 O segundo regime, “conservador-corporativo” é visto na Europa Continental, 

em países como Alemanha e França. A tradição corporativista destes países criou 

um sistema menos focado na provisão do mercado e com menos contestação de 

titularidades, mas moldado a uma concepção “tradicional” (embora questionável seja 

o termo) de família. Benefícios muitas vezes pressupõem a estrutura do homem 

chefe de família, cujo salário sustenta seus dependentes (o “male bread-winner”). 

 O último regime representa o modelo dos países nórdicos, que Esping-

Andersen denomina “social-democrata”. Este, ele argumenta, é o regime com 

maiores índices de decomodificação. Baseia-se no princípio do universalismo e na 

“igualdade dos mais altos padrões”, no sentido de mirar a provisão de serviços em 

padrões que por mérito de sua qualidade seriam utilizados não só por aqueles sem 

qualquer alternativa, mas até mesmo pela mais crítica classe média. Outro traço 

peculiar deste regime é o compromisso com o pleno emprego, tanto como direito, 

como pela simples lógica de que um Estado que busca arcar com os custos de um 

welfare tão expansivo terá mais sorte com altas taxas de emprego. 

Tabela 2. Um sumário panorâmico das características dos regimes 

 

Fonte: Esping-Andersen (1999, p. 85) 

 Estes modelos nos serão úteis ao traçar as origens históricas do welfare 

estadunidense e avaliá-las em contexto. 
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3 O NEW DEAL NA FORMAÇÃO DO MODELO AMERICANO DE BEM-ESTAR 

 

3.1 O NEW DEAL E SEUS PROGRAMAS 

 

 

 Os Estados Unidos dos anos 20 viviam um clima otimista, ainda que a 

prosperidade associada com a época não seja tão generalizada quanto a atmosfera 

poderia indicar (Kennedy, 1999). O campo sofria uma crise que viria a se tornar mais 

dramática com o advento da Grande Depressão. A opressão sistêmica de imigrantes 

e negros barrava estes segmentos da população do total usufruto do clima 

econômico. Porém, três décadas de crescimento industrial pareciam justificar que 

algo como o que veio a acontecer fosse inimaginável.  

 O choque da Grande Depressão foi rápido e avassalador. Num primeiro 

momento, mesmo entre o pânico das ações em queda livre, não era possível 

detectar o quão extenso e doloroso seria o caminho da recuperação. Quando a 

Depressão se provou mais do que um dos pontos baixos do ciclo produtivo regular e 

o então presidente Herbert Hoover não parecia encontrar em seu arsenal de 

medidas políticas, econômicas e fiscais um remédio capaz de ressuscitar a 

economia, o clima político tornou-se receptível à retórica de ação e experimentação 

de Roosevelt (Kennedy, 1999; Rauchway, 2008). 

 Os chamados Cem Dias da nova administração foram tomados por medidas 

para salvar o sistema bancário e um surto de atividade legislativa (Kennedy, 1999). 

Em certos casos, como no da agricultura, pacotes de recomendações 

completamente heterogêneos eram passados em conjunto, reforçando uma ideia de 

que a melhor solução era qualquer uma que funcionasse.  

 Outro aspecto tático da administração era o uso do rádio na comunicação 

direta com o público. Talvez um dos aspectos mais curiosos da Grande Depressão, 

o clima de anomia e caos socioeconômico não inflamou no espírito americano 

nenhum impulso para revolta ou revolução (Kennedy, 1999). Um possível 

responsável seria a crença internalizada de que a penúria é um fenômeno individual, 

contra toda a evidência, aliado à falta de capacidade de mobilização das 

organizações sindicais. Mas o sentimento generalizado de desamparo e impotência, 
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ainda que não desse lugar a desejos de ruptura institucional, corroeu o moral da 

nação e era em si próprio um problema (Rauchway, 2008). A comunicação direta do 

presidente com o público permitiu que se acalmassem os ânimos de forma que os 

ouvintes se sentissem a par dos projetos em Washington, retomando alguma 

sensação de controle além de, evidentemente, criar uma impressão de intimidade 

para com a figura de Roosevelt (Kennedy, 1999). 

 Dois programas servem de exemplo do projeto de expansão das capacidades 

estatais no qual estava envolto o New Deal: a National Recovery Administration 

(NRA) e a Agricultural Adjustment Administration (AAA), o primeiro dedicado à 

indústria e o segundo à agricultura. Capacidade estatal é aqui definida como a 

extensão pela qual objetivos estatais podem ser alcançados (Finegold e Skocpol, 

1995). 

  Skocpol e Finegold falam de um fracasso da NRA e de um “sucesso 

qualificado” da AAA. As diferenças na capacidade de ação do Estado nas duas 

situações ilustram a dificuldade do processo de implementação de políticas públicas 

e alguns dos obstáculos com que o New Deal teve que lidar. 

  AAA foi a maneira encontrada para controlar os preços em queda livre dos 

produtos agrícolas. O objetivo era controlar a produção para conter o ciclo vicioso de 

preços baixos incentivarem agricultores a produzir mais e, assim, intensificarem a 

desvalorização. Devido à desorganização do setor quando comparado ao 

empresariado, este controle não era viável sem intervenção externa. Enquanto isso, 

a NRA empregou um conceito de voluntarismo por parte dos empresários e 

representação proporcional (em vez de majoritária) de trabalhadores na tentativa de 

mediar exigências trabalhistas e conter práticas destrutivas de competição no meio 

industrial. 

  Segundo os autores, o sucesso da AAA teria advindo da inclusão de 

especialistas qualificados no programa com a devida autonomia operacional para 

realizar suas visões e criar alternativas. A burocracia da administração era 

consolidada o bastante por estar inclusa no Departamento de Agricultura, com o 

extra de ter tido a oportunidade de constituir identidade própria pela origem 

acadêmica comum de seus especialistas. No entanto, não deve se entender por isso 

que a AAA foi executada de um ambiente puro e imune à pressão externa. Foi 
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notável o favorecimento de grandes fazendeiros comerciais sobre os arrendatários, 

muitos dos quais seriam empurrados para fora do campo por estas medidas. 

Trabalhadores rurais viam-se em situação ainda mais difícil para defender seus 

interesses. Além da tradição de repressão violenta, os próprios líderes trabalhistas 

urbanos não tomavam interesse estratégico no estado dos trabalhadores rurais. 

 Por outro lado, a NRA esteve deste o início sabotado pela dificuldade de 

organização do Estado com relação ao setor industrial e sua própria visão falha. A 

administração foi controlada pelos próprios empresários que tinham maiores 

interesses em desviar o propósito das políticas para sua conveniência. A abordagem 

voluntarista não imprimia sobre estes a pressão necessária para que seguissem as 

novas diretrizes de relações de trabalho. 

 Após o desmantelamento da NRA, o tripé do modelo de relações industriais 

criado pelo New Deal foi, portanto, composto pelo Fair Labor Standards Act, o 

Wagner Act e o Social Security Act. A derrota da tática voluntarista preferida por 

Roosevelt a princípio levou à quebra da aliança entre Roosevelt e os empresários, 

permitindo que medidas mais favoráveis à capacidade de barganha dos 

trabalhadores tomassem seu lugar. O Fair Labor Standards Act estabeleceu padrões 

mínimos de remuneração e regulou horas extras. O Wagner Act reconheceu os 

sindicatos e obrigou os empregadores a negociar com estes. Para a surpresa de 

muitos, as condições de publicação do Wagner Act deram a entender que o Estado 

não só estava disposto a reconhecer sindicatos, ele estava ativamente estimulando 

a sindicalização. O resultado é ilustrado pelo gráfico a seguir: 
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Gráfico 1. Densidade dos sindicatos, 1930-1941  

Fonte: Finegold e Skocpol (1995, p. 118) 

 

 Sindicalistas aproveitaram esta janela de oportunidade para avançar sua 

agenda, organizando greves e tentando compelir o governo a agir em seu favor. Mas 

mesmo com esta nova política, o ímpeto trabalhista não chegaria muito longe antes 

de se chocar contra as dificuldades inevitáveis em dobrar o empresariado no 

contexto de uma depressão, quando o governo cuidadosamente manejava seu 

apoio para evitar reações organizadas que poderiam impedir sua ação. 

 Por fim, provavelmente o ato mais reconhecido do New Deal, o Social 

Security Act incorporou o cerne de sua proposta, em meio à heterogenia caótica e 

experimental que certas medidas transpareciam. A seguridade social consolidou-se 

como uma das titularidades adquiridas mais resistentes do modelo de bem-estar 

social estadunidense. O Social Security Act estendeu a rede mais básica de 

segurança econômica para idosos, deficientes e dependentes familiares. Como 

programa de proteção social, ele é a contrapartida de benefícios das iniciativas de 

geração de emprego.  

 Em suma, a expansão das capacidades estatais e a criação de uma rede de 

seguridade atravessaram as contradições do New Deal. Porém, o mesmo não pode 

dizer-se da forma que seus programas eram apresentados. Após 1935, Roosevelt 

mudaria o tom de sua defesa dos programas do governo. Sai a retórica dos valores 

de vizinhança e cooperação social unificando um país contra um grande obstáculo, 
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entra o conflito entre o poder econômico e a seguridade social para os necessitados. 

Skocpol (1987) argumenta que, embora seu teor soe mais radical, simultaneamente 

consegue ser mais conservador. Isso ocorre pelo deslocamento do eixo central da 

retórica de ideais de solidariedade para o de um New Deal que é o melhor meio para 

um determinado fim. Fins estes que são nada menos do que os ideais tradicionais 

de liberdade e individualismo.  

 

 

3.2 O REALINHAMENTO PARTIDÁRIO 

 

 

 Roosevelt chegou ao poder após a queda de Herbert Hoover, quando os 

efeitos da Grande Depressão deram um golpe na imagem pública do então 

presidente e criaram um público ansioso por respostas que lhes restaurassem 

alguma perspectiva futura (Kennedy, 1999). Mas, naquele momento, a mudança de 

um governo republicano para um governo democrata não possuía a mesma 

conotação que viria a ter depois dos espantosos quatro mandatos de Roosevelt.  

 O partido democrata que nos encontra nas décadas de 20 e 30 tinha forte 

presença da velha elite política do sul dos Estados Unidos, que posteriormente se 

associaria ao partido republicano. Antes da crise erodir a imagem do partido da 

situação, os democratas tinham pouca perspectiva de se tornarem a força política 

prevalente no país. Isso acontecia porque, apesar de sua maioria derivar do Sul rural 

protestante, o partido vivia uma batalha interna entre estes e sua ala urbana e 

católica, focada no noroeste dos EUA (Kennedy, 1999). O cabo-de-guerra 

democrata impossibilitava a formação de uma oposição coesa. 

 Na esquematização de Finegold e Skocpol (1995) fundamentada nos 

componentes partidários de Weber, o alinhamento partidário consiste na interação 

entre líderes partidários, membros ativos, massas inativas de eleitores e 

contribuintes para os fundos do partido. Estratégias partidárias, por sua vez, são 

visões políticas. Dentro desta visão, os líderes partidários visualizam o atual 

alinhamento e sua transição para o alinhamento mais favorável, traçando assim uma 

estratégia. 
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  A situação dos democratas nos anos 20 era certamente desfavorável. 

Conciliar alas tão heterogêneas em questões como imigração, a lei seca e a Ku Klux 

Klan tornava o partido efetivamente dois sob um único nome. Os autores nos falam 

que a transformação dos democratas em um partido de forte identidade liberal foi 

intencional e metódica, de modo que elementos foram atraídos enquanto outros 

foram repelidos ou “purgados”. A mudança de eixo afetou até mesmo as finanças. A 

queda das contribuições de banqueiros foi notável, enquanto as contribuições de 

organizações trabalhistas como a Labor’s Non-Partisan League subiram (Finegold e 

Skocpol, 1995). 

 O realinhamento democrata teve um elemento além da recolocação 

estratégica do partido. Ele causou o reposicionamento dos próprios republicanos em 

resposta ao novo alinhamento democrata, dando origem à agora familiar oposição 

entre um partido conservador e um partido liberal. Ao consolidar sua nova identidade 

liberal, os democratas necessariamente compeliram os republicanos para a posição 

contrária.  

 O gráfico abaixo representa os grupos sociais e sua relação com a estratégia 

partidária: 

 

 
Figura 1. Alinhamento partidário e localização de grupos  

Fonte: Finegold e Skocpol (1995, p. 42) 

 

 Temos três grupos “incluídos” e um grupo de “excluídos”. Dentre os primeiros, 

há os que estão “dentro”, que são os maiores adeptos de um determinado partido, 

aqueles com que se pode contar para militância e aderência de votos. Logo ao lado, 

temos a categoria “contestada”, eleitores limiares que podem ser atraídos por meio 
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da campanha e em muitas situações são aqueles que decidem uma eleição quando 

não há clara maioria. O terceiro são aqueles que se encontram “fora”, dos quais não 

se espera contribuição e votos. Os “excluídos” se diferem daqueles do grupo de 

“fora” por serem marginalizados e não participam do processo eleitoral, seja por 

regras que proíbam seu acesso à cabine de votação, seja por arranjos que reduzem 

dramaticamente sua capacidade de exercitar este direito. 

 O posicionamento político de um partido dirá que grupos serão atraídos e que 

localização deverão tomar. Portanto, é igualmente importante saber quais grupos 

são abarcados pelos opositores, de forma a construir um nicho confiável e dar 

margem para a atração de eleitores “contestados”. A estratégia democrata permitiu 

quebrar, por exemplo, a fidelidade dos negros nortistas para com os republicanos, e 

lhes deu vantagem na atração do grupo altamente contestado que eram os 

agricultores. A escolha para os últimos foi combater o apelo étnico-cultural de 

discursos sobre a lei seca e protestantismo compartilhado com argumentos de 

interesse econômico (Finegold e Skocpol, 1995).  

 O arranjo também tem importância na construção do discurso político, como 

lembram os autores, pois grupos “excluídos” são os ideais para a criação de bodes 

expiatórios e táticas de medo (Finegold e Sockpol, 1995). Este tipo de tática será 

discutida mais a fundo nos capítulos 3 e 4. 

 

 

3.3 O NOVO PARADIGMA 

  

 

 Roosevelt nunca chegou a curar os efeitos da Grande Depressão. No meio 

rural, a crise não enxergaria desfecho até a deflagração da Segunda Guerra 

Mundial. A grande conquista do New Deal, no entanto, não esteve necessariamente 

na recuperação econômica, mas em uma primeira tentativa orquestrada de trazer 

mais segurança à vida dos cidadãos durante a crise (Kennedy, 1999). Em um país 

tão pouco propenso à intervenção, o estabelecimento de uma rede mínima de 

proteção social e o subsequente alargamento do Estado não é um feito vulgar.  
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 A inclusão dos negros nos programas do New Deal, incluso a social security, 

foi apenas parcial. O êxodo da população negra do sul rural para as grandes 

cidades, intensificado pela escolha das políticas para o campo, tornaria mais visível 

a marginalização da mesma. Ele eclodirá nos anos 60, com o advento do movimento 

pelos Direitos Civis, momento que condicionará toda a discussão posterior sobre a 

questão racial, até hoje não resolvida. 

 Para as reações de trabalho, o New Deal não representou um salto para 

sindicatos fortalecidos e consolidados. Tampouco uma depressão é o momento mais 

favorável para que tais avanços ocorram. Mas pela primeira vez, pelo menos no que 

tangia os sindicatos industriais, o movimento trabalhista encontrou sinais de 

reconhecimento em vez de repressão (Finegold e Skocpol, 1995).  

 Enquanto a força do New Deal esteve no ideal de seguridade, uma de suas 

fraquezas foi a escolha de uma retórica de instrumentalidade ao defender seus 

programas (Skocpol, 1987). A Grande Depressão abriu um espaço inexistente na 

política americana, dominada pelos ideais do capitalismo laissez-faire. Em um 

ambiente político, social e econômico de catástrofe, qualquer iniciativa que 

prometesse, senão esperança de solução, ao menos alívio para o estado de anomia, 

transformou-se em uma alternativa política válida. O New Deal pôde, com isso, 

explorar terreno desconhecido com a expansão das capacidades estatais.  

 No entanto, sua apologia foi validada pelo argumento de que obteve 

resultados e fugiu da defesa do papel do Estado no manejo de problemas 

econômicos, o que faz com que qualquer perda de eficiência possa testemunhar 

contra ela. Podemos aqui tomar de empréstimo as palavras de Archibugi com 

relação à democracia:  

 

“Além do seu componente ideal, há qualquer razão prática para que 
cidadãos prefiram viver em um sistema democrático em vez de em algum 
outro sistema de governo? A existência de uma vantagem puramente 
material não seria decisiva; existiriam excelentes razões para preferir 
democracia mesmo na ausência de vantagens materiais. A democracia 
possui um valor intrínseco que não está vinculada apenas a vantagens 
práticas.”(Archibugi, 2008, p. 577) 
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 Ainda que Archibugi esteja construindo seu argumento pela defesa de um 

ideal democrático, a lição deste trecho permanece a mesma: há um mundo de 

diferença entre defender um sistema pelos efeitos materiais imediatos que este 

produz e ver nele um valor intrínseco que é compartilhado pela coletividade.  

 A escolha pelo argumento instrumental, ainda que mais eficiente em 

convencer os céticos em curto prazo, cria um calcanhar de Aquiles. Se por algum 

motivo a performance daquele sistema for reduzida, seus oponentes tomarão o fato 

como prova que este precisa ser modificado ou desfeito. Se o sistema é visto como 

um valor intrínseco, a queda na eficiência será vista como um quebra-cabeças a ser 

resolvido, pois sacrificá-lo é uma perda em si e não uma forma de se livrar de um 

peso desnecessário que talvez um dia teve utilidade. 

  O estigma da pobreza permanece, portanto, fortemente associado aos 

programas sociais, em especial os focalizados. Mais ainda, o New Deal acabou por 

criar uma distinção entre o “welfare” e a “social security” no imaginário americano de 

tal forma que esta hostilidade a programas direcionados seja ainda maior. Theda 

Skocpol (1987) explica que a seguridade social é compreendida como essencial. A 

cobertura médica e seguro social para idosos são os maiores exemplos de social 

security. Politicamente, estes programas são praticamente intocáveis e recebem 

aceitação uniforme. É importante ressaltar que este tipo de programa não é visto 

como um sistema, o que enfatiza seu valor pontual de cobrir o absolutamente 

necessário. Por outro lado, os programas de welfare sofrem com o já mencionado 

problema de serem retratados como ralo de dinheiro para pobres não merecedores. 
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4 A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO PÚBLICO A PARTIR DO NEW DEAL 

 

4.1 APARATO TEÓRICO 

 

 

 Para começar a discutir os efeitos do New Deal sobre o debate público, faz-se 

necessária uma introdução ao conjunto de ferramentas que usaremos para este fim. 

Deu-se preferência no presente trabalho à metodologia da análise crítica do discurso 

de Norman Fairclough. Dentre as abordagens discursivas, das quais também 

poderíamos citar a teoria do discurso de Chantal Mouffe e Ernesto Laclau e a 

psicologia discursiva, a análise crítica do discurso tende ao caminho do meio, tanto 

em seu foco analítico quanto na perspectiva sobre o papel do discurso na 

constituição da realidade (Jorgensen e Phillips, 2002).  

 Para Fairclough, o discurso é tanto constituído quanto constituinte em relação 

dialética com a dimensão material. Esta posição contrasta com a de Mouffe, que 

considera o discurso a totalidade da realidade social, de um lado, e de outro com os 

materialistas históricos, para os quais a instância última determinante é a economia. 

Da mesma forma, o foco analítico se localiza entre o da teoria do discurso, que 

prioriza o discurso como abstração, e o da psicologia discursiva, que toma como 

referência o discurso corrente do dia-a-dia (Jorgensen e Phillips, 2002). 

 A análise crítica do discurso empresta de Gramsci o conceito de hegemonia, 

mais especificamente em seu aspecto cultural. Entende-se aqui hegemonia como 

uma relação de poder que pressupõe um desequilíbrio causado pela predominância 

de um grupo, que não obstante conta com certa medida de consentimento das 

classes subordinadas (Fairclough, 1992). Neste processo de geração de consenso, 

a narrativa hegemônica dissemina seus símbolos e retórica, até tornar-se uma 

estrutura social relativamente durável que dá suporte a outras práticas sociais. A 

este estado, Fairclough dá o nome de “ordem do discurso”, termo de origem 

foucaultiana (Fairclough, 2003). O discurso é, portanto, um fator na obtenção do 

poder.   

 Como em boa parte da literatura sobre linguística, a análise crítica do discurso 

se interessa pelas relações entre “significantes” (signifier) e “significados” (signified), 
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no qual “significante” se refere à forma de um fragmento ou signo e significado é seu 

conteúdo. Algumas leituras, diz-nos Fairclough, priorizam um ou outro, enquanto sua 

abordagem prefere tratar os dois componentes como uma unidade inseparável e 

dialética dentro do signo (Fairclough, 1995). 

 Tal como acontece com o fenômeno da hegemonia, existem circunstâncias de 

disputa que colocam a ordem do discurso estabelecida em questão. Nestes casos, 

um discurso alternativo compete pela utilização dos significantes e a atribuição dos 

significados. Isso pode ocorrer pelo surgimento de novos fatores na vida política ou 

pela repolitização de elementos antes incontestados. 

 Neste sentido, intertextualidade é outro conceito fundamental. Como o próprio 

nome indica, intertextualidade acontece quando um texto qualquer faz referência a 

outro de forma direta (por citação) ou indireta (Fairclough, 2003). Fairclough explica 

que intertextualidade em sua forma indireta é similar a premissas: elementos 

implícitos e subentendidos que remetem a uma ideia anterior. Compreender 

intertextualidade é fundamental para análises de reprodução e mudança de 

elementos textuais. Um texto pode optar por usar estas referências na mesma leitura 

convencional, perpetuando-a, ou realizar outra combinação, trazendo outros textos e 

significados (Jorgensen e Phillips, 2002). Quando estas novas combinações surgem, 

há mudança no discurso. 

 

 

4.2 O DISCURSO NO NEW DEAL 

 

 

 A tradição republicana estadunidense dá grande importância ao 

relacionamento com seus mitos de fundação. Maquiavel já descreve este fenômeno 

quando fala da tradição de retorno aos ideais originários como uma das formas pela 

qual as repúblicas mantém sua grandeza (Maquiavel, 2007). Por este motivo, 

discussões ideológicas tendem a buscar legitimidade nos documentos e ideais que 

datam da época dos ditos “pais fundadores”. Este lastro é uma constante na política, 

a ponto que posições diametralmente opostas podem ser apresentadas como 

interpretações dos mesmos textos e eventos fundamentais. Existe, portanto, uma 

intertextualidade nestes discursos que invoca a memória coletiva das fontes que 
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representam estes ideais, como a Declaração de Independência, a Constituição dos 

Estados Unidos, dentre outros. 

 Para cada “significante” comum retirado da tradição coletiva, existe um 

número de significados atribuídos por diferentes grupos em determinados momentos 

históricos. A título de exemplo, podemos escolher um conceito tematicamente 

ubíquo como “liberdade” e traçá-lo à fundação do Estado, primeiro na Declaração de 

Independência: 

 

 “Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos 
os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos 
inalienáveis, que entre estes estão a Vida, a Liberdade (Liberty) e a procura 
da Felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são 
instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do 
consentimento dos governados; que, sempre que qualquer forma de 
governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la 
ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e 
organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente 
para realizar-lhe a segurança e a felicidade.” (Estados Unidos da América, 
2016b) 

 

 Em seguida, na Constituição: 

 

“Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, 
estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa 
comum, promover o bem-estar geral, e garantir para nós e para os nossos 
descendentes os benefícios da Liberdade (Liberty), promulgamos e 
estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América.” 
(Estados Unidos da América, 2016a) 

 
 A presença da palavra em pontos cruciais da formação da identidade política 

de um país obriga os atores políticos a responder se suas ações são compatíveis 

com o ideal de “liberdade”. Ao demonstrar como suas ações alinham-se com o ideal, 

o interlocutor defende sua própria definição do que este se trata, criando uma 

associação particular de significante e significado. Roosevelt o faz diretamente 

durante o sexto Fireside Chat, no qual ressalta a necessidade de intervenção 

organizada para garantir o funcionamento da indústria: 

“Eu ainda acredito em ideais. Eu não sou a favor do retorno para aquela 
definição de Liberdade (Liberty) sob a qual por muitos anos um povo livre foi 
gradualmente regimentado a serviço dos poucos privilegiados. Eu prefiro e 
eu tenho certeza que vocês preferem aquela definição mais ampla de 
Liberdade (Liberty) sob a qual nós estamos avançando para mais liberdade 
(freedom), para mais segurança (security) para o homem comum do que 
este jamais conheceu antes na história da América.” (Roosevelt, 2016d) 
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 Aqui podemos ver dois temas comuns citados no capítulo 2, segurança e 

oposição aos “privilegiados”, associados ao princípio da “liberdade”, aqui presente 

em suas duas leituras no inglês: liberty e freedom. 

 O quinto Fireside Chat nos apresenta um trecho similar que fala diretamente 

da concordância dos meios do New Deal com os princípios constitucionais da 

liberdade, confirmando-os como legítimos: 

 

“Além disso, deixe-me colocar uma outra pergunta: Você como um indivíduo 
pagou um preço alto demais por estes ganhos? Possíveis egoístas e 
teóricos inflexíveis lhe falarão da perda de liberdade (liberty) individual. 
Responda esta pergunta a partir dos fatos da sua vida. Você perdeu 
qualquer um de seus direitos ou liberdade (liberty) ou liberdade (freedom) 
constitucional de ação ou escolha? Volte-se para a Declaração de Direitos 
da Consituição, que eu jurei solenemente manter e sob a qual sua liberdade 
(freedom) descansa segura. Leia cada provisão desta Declaração de 
Direitos e se pergunte se você pessoalmente sofreu prejuízo em um único 
ponto destas grandes garantias. Não há dúvida na minha mente sobre qual 
será sua resposta.” (Roosevelt, 2016c) 

 
 Se segue outra confirmação de quem são os supostos oponentes do New 

Deal: “Os mais clamorosos Tomés duvidosos podem ser divididos aproximadamente 

em dois grupos: Primeiro, aqueles que buscam privilégio político especial e, 

segundo, aqueles que buscam privilégio econômico especial” (Roosevelt, 2016c). 

 O governo ativo também possui grande presença, em especial no discurso de 

inauguração, no qual a palavra “ação” é usada sete vezes em pouco mais de dez 

minutos (Roosevelt, 2016e) e aparece novamente no segundo e terceiro Fireside 

Chat, em especial neste último (Roosevelt, 2016a, 2016b). 

 Um elemento mais curioso da narrativa do New Deal é a menção recorrente 

ao “medo”. Ele também está no discurso inaugural: “Portanto, primeiro de tudo, 

deixem-me afirmar minha firme crença de que a única coisa que temos que temer, é 

o próprio medo – sem nome, irracional, injustificado terror que paralisa esforços 

necessários para converter recuo em avanço” (Roosevelt, 2016e). Surge novamente 

na mensagem de rádio que revelou a segunda etapa do New Deal: “O que era nossa 

esperança em 1932? Acima de tudo, o povo americano queria paz. Eles queriam 

paz de espírito em vez de medo corrosivo” (Roosevelt, 2016f) e em outras ocasiões 

anteriores e posteriores. 
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 O que se pode retirar destes usos de linguagem? Primeiro, uma concepção 

de liberdade que não deriva da ação individual perfeitamente desimpedida, e sim de 

um sistema que proporciona a segurança organizada de que um setor de indivíduos 

não se favorecerá de sua liberdade para reduzir as da maioria. Segundo, para que 

cada um possa usufruir ao máximo de sua liberdade é necessário que estes 

indivíduos encontrem-se em uma situação de bem-estar, identificada pela ausência 

do medo generalizado. 

 Contudo, após os anos 1960, dois deslocamentos acontecem no partido 

democrata (Campbell, 2007). O primeiro é a mudança de foco da “regra da maioria” 

para “direitos das minorias” em resposta a um país cada vez mais alinhado à centro-

direita. O segundo é o abandono da lógica de “elite versus trabalhadores” para uma 

de “classe média versus minorias”. Enquanto ressaltar a importância dos direitos das 

minorias tenha sido crucial na luta por maior uniformidade na distribuição de direitos 

sociais, a perda de foco nos detentores do capital foi um golpe no apelo popular 

deste discurso. Retomando Esping-Andersen (1990), não se deve perder de vista 

que um dos maiores recursos para a manutenção de um estado de bem-estar social 

expansivo é a adesão da classe média. 

  Entretanto, muito do projeto original de Estado do New Deal permanece firme 

no discurso contemporâneo e ainda é relevante para contrastes na disputa pela 

ordem hegemônica. 

 

4.3 O CONTRA-DISCURSO CONTEMPORÂNEO 

  

 

 Mesmo a ordem de discurso mais bem estabelecida pode erodir-se com o 

tempo ou com a recolocação de premissas na pauta de discussão política. E a 

defesa do estado de bem estar social da segunda parte do New Deal possuía uma 

fraqueza teórica que mencionamos no capítulo 2: a lógica de instrumentalidade. A 

instrumentalidade tornou simples a tarefa de construir um contra-discurso. Como 

apontado previamente. Se definimos o valor do estado de bem-estar social por sua 

performance, o contra-argumento mais elegante será provar, ou ao menos sugerir 
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com alguma aparência de realidade, sua ineficiência em qualquer momento, e a 

partir daí retratá-la como inerente. 

 Não parece coincidência, então, o fato de que os republicanos cultivaram com 

sucesso a reputação de melhores guardiões da economia. No estudo de Mark A. 

Smith (2007), após 1972, com agravos após 1980, a maior parte dos entrevistados 

manifestou acreditar que o partido republicado seria a melhor opção em termos de 

prosperidade econômica, como se vê no gráfico a seguir. 

 

 
Gráfico 2. Vantagem comparativa dos partidos na economia 

Fonte: Smith (2007, p. 146) 

 

 O que mais surpreende é que os números levantados pelo mesmo estudo não 

indicam qualquer superioridade factual dos mandatos presidenciais republicanos 

com relação à economia, mesmo quando contabilizado o problema da continuidade, 

como sugere o próximo gráfico.  
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Gráfico 3. Reputação econômica dos partidos ajustada à performance 

Fonte: Smith (2007, p. 148) 

 

 Que esta imagem esteja tão firmemente estabelecida sugere uma mobilização 

eficiente da questão econômica em termos políticos. Mark Smith atribui este 

fenômeno à consistência e clareza da mensagem republicana.  

 Os elementos organizacionais do partido trabalharam para reforçar a 

mensagem econômica por meio de think tanks que dessem suporte e 

disseminassem suas propostas. O alvo destas iniciativas é a quase inescapável 

ansiedade por estabilidade econômica e por este mesmo motivo encontraram um 

público disposto a ouvi-las. Por “clareza” o autor entende a capacidade dos atores 

de conseguirem associar-se ao resultado de suas políticas, recebendo crédito 

quando são bem-sucedidas e culpa quando falham, obtida por uma mensagem que 

tenha associações simples e ressoe com os interlocutores. No caso, a defesa de 

corte de impostos. Os democratas teriam sofrido por mensagens inconsistentes de 

uma eleição para outra, políticas reativas ao sucesso de Ronald Reagan e certo 

obscurantismo ao terem elegido “redução do déficit” como sua bandeira econômica. 
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  A imagem de protetores cuidadosos da economia americana tem sinergia 

com um preceito mais antigo: o da ética do trabalho. Trata-se do mesmo fenômeno 

descrito por Weber em “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo” (Weber, 

2004).  

 Em contraste ao ascetismo católico, que prescreve o afastamento do 

mundano, a moral protestante recomenda um ascetismo voltado ao trabalho e à 

economia (nos dois sentidos). O trabalho está fundamentalmente associado ao valor 

que o indivíduo carrega na sociedade. Quando aliado à percepção que, ao menos 

em termos gerais, aqueles que se encontram no topo dos estratos econômicos 

chegaram a esta posição em virtude do mérito de seu trabalho e economia, o 

corolário é que aqueles que se encontram no estrato mais baixo carecem deste 

mesmo mérito. Um exemplo da aplicação destes princípios são as próprias Leis dos 

Pobres citadas no capítulo 1. 

 Por associação, aqueles que se projetam como os candidatos mais zelosos 

com relação à economia têm facilidade em se apresentarem como defensores do 

mérito e da ética do trabalho. É precisamente este um dos pontos cruciais da 

caracterização do discurso republicano segundo Campbell (2007). De acordo com a 

autora, existe uma forma de “populismo de direita” fundamentado nos princípios da 

ética de trabalho e da liberdade contra a intervenção do governo.  

 Os “inimigos”, segundo esta visão, seriam os pobres e os burocratas do 

governo, dois setores atraídos pelos democratas, por sua dependência (imerecida) 

do aparato estatal. Por sua vez, o grupo social que se argumenta ser defendido 

seriam os pequenos empresários, retratados como vítimas da fome voraz do Estado 

por impostos e tributos. A narrativa aqui é novamente do roubo do trabalho honesto 

para uma redistribuição injusta por natureza. As concepções de liberdade e justiça 

estão ligadas pela ideia de que a ausência de restrições à livre-iniciativa permitirá o 

perfeito usufruto da riqueza produzida pelo trabalho. Desnecessário dizer que se 

trata de uma percepção que sofre gravemente da Falácia do Mundo Justo (Grinnell, 

2016), uma vez que é assumido que uma vez eliminada a intervenção, a ordem 

retorna a um estado de justiça. Desigualdade, portanto, não é um objetivo ou valor, 

mas é uma consequência aceitável da ordem natural (Ruggles e O’Higgings, 1987) 

definida pelo esforço e inventividade. 
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 O eixo secundário do populismo de direita são os ditos valores familiares 

(Campbell, 2007). Ele depende de uma imagem particular do que consiste uma 

família, ditada por um misto de fatores econômicos e cultura. O primeiro fator é 

muitas vezes esquecido em favor de, por exemplo, elementos da religiosidade cristã 

protestante, mas vale lembrar que a família nuclear é criação relativamente recente 

e só pode existir sob certas condições socioeconômicas (Esping-Andersen, 1999). 

Para aqueles que se encaixam suficientemente na definição, é um aspecto 

identitário que apela para um senso superioridade moral, assim como a ética do 

trabalho. 

  Assim, a vida privada provê a retórica necessária para aglutinar indivíduos ao 

redor de uma identidade que por princípio exclui certas opções políticas. A validade 

histórica dos termos invocados, como “justiça”, “liberdade” e “família”, faz com que 

seja difícil, ou quase impossível, dispensá-los. O que se requer é a competição entre 

leituras alternativas do “significado real” (inexistente) destas palavras.  
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5 O RENTRENCHMENT NOS ESTADOS UNIDOS  

 

5.1 O RENTRENCHMENT “ECONÔMICO” 

 

 

 No primeiro capítulo, abordamos as principais hipóteses para uma suposta 

crise do estado de bem-estar social. A literatura permanece inconclusiva quanto a 

previsões do inevitável fim do welfare state, anunciado por obstáculos 

intransponíveis postos pela economia ou pela mudança demográfica. Há motivos, 

portanto, para a preocupação com o chamado rentrenchment quando se trata dos 

Estados Unidos? Desde a década de 1960 se observa uma era consistente de 

ações do tipo “Big Government”, com expansões comparáveis ao New Deal (Pierson 

e Skocpol, 2007). Chegando aos meados dos anos 80, o crescimento vertiginoso 

desacelera em um plateau, mas não se vê retrações dramáticas. 

 Pierson (2007) analisa quatro dimensões da construção do Estado para traçar 

este período da política americana: gastos, regulação, direitos sociais e subsídios. O 

gráfico a seguir traça a evolução dos gastos não direcionados a defesa na esfera 

federal (linha superior) e nos estados e localidades (linha inferior) no período de 

1955 a 2003: 

 

Gráfico 4. Gastos federais (exceto defesa), estaduais e locais como porcentagem do PIB, 1955-2003 

Fonte: Pierson (2007, p. 34) 
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 Nos períodos de crescimento intenso, houve a introdução de programas como 

Medicare, Medicaid, Disability Insurance, Suplemental Security Income, Food 

Stamps, entre outros. A própria Social Security passou por reformas em seus 

benefícios e fatores de elegibilidade. Embora o traçado pós-1975 não seja nem de 

longe tão íngreme quanto de 1955 a 1975, o gasto público tem permanecido 

relativamente estável, com alguns vales e picos. 

 Quanto às atribuições regulatórias do Estado, a história é semelhante, se não 

um pouco tardia. Do final dos anos 60 para o início dos anos 70, o gasto com ações 

regulatórias não só dá um salto, como o faz apenas na dimensão de gasto 

regulatório social. Elas abarcam áreas como defesa do consumidor, segurança e 

saúde no trabalho e meio ambiente. O gráfico a seguir acompanha o crescimento do 

gasto regulatório social (linha superior) e econômico (linha inferior) para o período 

entre 1960 e 2001. 

 

 
Gráfico 5. Gasto regulatório social e econômico (em milhões de 2000 dólares), 1960-2001 

Fonte: Pierson (2007, p. 37) 

 

 Direitos sociais, evidentemente, sofreram um salto entre 1964 e 1978 por 

razão do movimento de direitos civis. Os efeitos foram de uma maior uniformidade 

na atribuição de direitos já existentes, mas não aplicados a toda a população. É 

importante lembrar que, embora a intensa atividade da época tenha sido focada no 

movimento negro, outras minorias, étnicas ou não, foram inspiradas a se mobilizar 

de forma semelhante. 
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 Por último, os subsídios de taxação formam um tipo de “welfare state 

escondido”, notório por oferecer mais benefícios aos mais abastados (Pierson e 

Skocpol, 2007). Por natureza, são menos perceptíveis do que benefícios 

redistributivos e são favorecidos pela centro-direita. Sua trajetória difere da evolução 

dos gastos e regulação, com um crescimento mais humilde com exceção de um 

grande pico durante os anos 80, como mostra a figura. Conservadores tendem a ver 

subsídios de taxação um método de substituir gastos diretos. 

 

 
Gráfico 6. Despesas em taxação e despesas em welfare privado por porcentagem do PIB, 1967-2001 

Fonte: Pierson (2007, p. 42) 

 

 Mesmo o governo Reagan, um dos mais icônicos na defesa da redução do 

gasto governamental, falhou em reduzir o gasto na dimensão que se antecipava. 

Isso se deve, para Ruggles e O’Higgings (1987), a um entendimento implícito que 

não haveria desmonte do estado de bem-estar social. A política do capitalismo 

avançado estaria condicionada a um terreno criado pelo estado de bem-estar, 

motivo pelo qual ataques menos ambiciosos são os que apresentam maior impacto. 

Quando o embate direto se torna fútil ou mesmo prejudicial, ações incrementais 

podem alterar o clima do debate político para habilitar medidas futuras. Dentre elas 

estão a privatização, o sucateamento gradual, a culpabilização de grupos 
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vulneráveis e a aceitação da necessidade de cortes em favor de uma economia 

saudável. 

  Contudo, Levy (2010), em contraposição ao trabalho de Pierson, alerta para 

o risco de um descarte prematuro dos efeitos do rentrenchment. Ele oferece como 

exemplo a eliminação do apoio a mães solteiras nos Estados Unidos em 1996 como 

um dos resultados de anos cumulativos de rentrenchment. Os métodos requerem 

alguma medida de confusão para serem efetivos, no entanto, seja por um 

incrementalismo às avessas, redução de rastreabilidade, compensações para 

apaziguar ao público ou cláusulas de lei que só entrarão em atividade anos à frente.  

 O estado de bem-estar social está sujeito a mudanças de longo prazo como 

qualquer estrutura institucional, porém, pode-se argumentar que a necessidade de 

um arsenal de táticas avançadas para conduzir estas mudanças indica uma boa 

medida de solidez. 

 

 

5.2 O RENTRENCHMENT COMO DISCURSO POLÍTICO 

 

 

 A hipótese predominante na literatura sobre o rentrenchment sugere um risco 

de erosão no sentido literal de desgaste constante que apenas demonstra efeitos 

dramáticos por aplicação persistente por um período de grande extensão. Porém, o 

que muda se redirecionamos o foco da discussão de tendências econômicas e 

progressão de políticas públicas para elementos culturais da democracia 

estadunidense? 

 Em “The Politics of Cultural Differences” de Leege et al. (2002), estudo 

fundamentado em teoria cultural aplicada aos rituais de eleição, os autores nos 

falam de competição de valores reafirmados por símbolos. Embora a intenção seja 

retratar os mecanismos psicossociais das campanhas eleitorais nos EUA, são 

termos adequados para se falar do uso prático do aparato discursivo. A utilização de 

símbolos, aqui se referindo aos signos linguísticos colocados em texto, é capaz de 

mobilizar massas fiéis, desmobilizar oponentes, induzir deserção em um dos lados e 

atribuir culpa por disfunções sociais. Estes elementos são mencionados também por 
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Finegold e Skocpol (1995), como foi visto no capítulo 2, ao tratar de alinhamento 

partidário e estratégias.  

 O conflito cultural é regido por uma percepção de “nós versus eles”, que é 

reforçada ou alterada pela utilização de símbolos de conhecimento comum. A forma 

que é apresentada uma identidade (nós) responderá às perguntas “quem somos”, 

“como lidamos com os outros (eles)” e “o que não somos” (Leege et al., 2002). 

Laclau (apud Jorgensen e Phillips, 2002) apresenta uma concepção quando 

descreve o “exterior constituinte” (constitutive outside). Dita, em resumo, que uma 

identidade necessariamente define ao mesmo tempo o que ela é e o que ela não é, 

mas, além disso, esta apenas toma forma na medida em que exclui aquilo que é sua 

negação – o “exterior constituinte”. 

 A prática de criar “bodes expiatórios”, nos termos de Finegold e Skocpol, ou 

“atribuir culpa”, em Leege et al., merece destaque pelos efeitos que é capaz de 

projetar. No caso do rentrenchment, os grupos retratados como “outros” e 

responsabilizados pelos problemas são exatamente a clientela do estado de bem-

estar social. Há duas consequências diretas.  

 A primeira é validar certo grupo como alvo, o que consolida uma base de 

oposição hostil. Associação com o grupo culpabilizado é impensável e tentativas de 

mediação não são possíveis. Aqueles que compartilham espaço político com o grupo 

estão escolhendo se aliar ao “outro”, que simboliza tudo o que se quer distância. A 

polarização prejudica a construção do welfare como um “sistema de solidariedade” 

(Esping-Andersen, 1987), pois não há identificação comum que induza a se 

enxergar no bem-estar do outro um benefício para todos.  

 A segunda, e decorrência da primeira, é a desmobilização dos grupos 

culpabilizados ao torná-los alvos políticos. Esta ação tem por objetivo direto 

enfraquecer a base de apoio da oposição. Se, como foi sugerido, não há uma 

mensagem igualmente forte e consistente para unir e mobilizar o suporte ao estado 

de bem-estar social, o debate político acontece de uma posição de desvantagem. 

Um sinal disso é o fato de que republicanos conseguiram vitórias desimpedidos pelo 

fato que taxa de identificação democrata era mais alta (Legge et al., 2002). 
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 Porque é mais simples defender valores difusos de significado flexível, mas 

que possuem credibilidade histórica e cultural, do que plataformas materiais e 

complexas, este é um método eficiente para constituir um núcleo duro de apoio. 

Afinal, a maioria dos eleitores se contenta com conhecer um mínimo sobre seus 

candidatos antes de realizar sua escolha (Leege et al., 2002). O voto por 

identificação subjetiva se justifica facilmente e ao mesmo tempo produz um forte 

incentivo para mobilização. O senso de superioridade moral discutido no capítulo 3 e 

a intensa polarização imprimem a ideia de que é um dever garantir que os valores 

esposados pelo discurso sejam ativamente defendidos.  

 Além disso, por se tratar de uma disputa no domínio de valores com alta 

aceitação social, ela obriga que a discussão seja feita nesta arena, tornando outros 

estilos de argumentação ineficientes. Assim, se a discussão destes valores coloca 

em dúvida a legitimidade do estado de bem-estar social, esta pergunta não pode ser 

evitada. 

  Há também o risco de feedback de mudanças estruturais para o discurso e 

de volta para a política. O que foi conhecida como a era de ouro do estado de bem-

estar social era dependente de uma configuração familiar específica, além de ter 

sido facilitada por economias em expansão (Esping-Andersen, 1999). Mudanças nos 

paradigmas familiares causadas pelo desenvolvimento do capitalismo avançado 

favorecem o uso de “valores familiares” como estandarte político potente, mais ainda 

quando é visível que o assunto é capaz de causar pânico em alguns setores. 

 Todos estes fatores acumulados recondicionam o debate político com novas 

regras e estilos de argumentação. Se é correto dar relevância à vantagem obtida 

pelo estado de bem-estar social ao criar um palco de discussão favorável à 

continuidade, desdobramentos que pretendam redefinir este palco merecem igual 

atenção, para que não se caia no erro de considerar que a dependência de trajetória 

só funciona na direção positiva.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A crença na capacidade de permanência do welfare state não é infundada. 

Que as estratégias de desmonte mais eficientes tenham sido as menos extremas e 

ambiciosas, assim como a necessidade de tornar partes do processo obscuras e 

menos sujeitas a accountability popular indicam dificuldade na reversão de 

titularidades. A hipótese de erosão em longo prazo ainda existe, evidentemente, 

porém não invoca as constantes previsões apocalípticas que costumam ser 

levantadas pelos críticos. 

 Contudo, buscou-se argumentar que há um risco real de que o rentrenchment 

finque suas raízes em solo fértil proporcionado por um clima cultural avesso aos 

princípios do bem-estar social. Há indícios de que um contra-discurso 

significativamente robusto se mostrou capaz de repolitizar a questão da validade da 

provisão do bem-estar social pelo Estado. Por meio da mobilização estratégica de 

símbolos que evocam ideais caros à memória coletiva e crenças comuns, é possível 

cultivar um ambiente social de maior aceitação a manobras de rentrenchment. 

Todavia, a possibilidade aqui apontada é que este seja um catalisador, não um 

determinante solitário.  

 Argumentou-se também que, no caso apresentado, a natureza desta disputa 

foi condicionada pela forma que tomou o nascimento do estado de bem-estar social 

nos Estados Unidos, do qual nosso ponto de referência foi o New Deal. Escolhas na 

forma de aplicação e retórica das políticas públicas, que na época eram talvez as 

mais eficientes em tornar possível sua realização, deram espaço para que fossem 

contestadas futuramente.  

 Todavia, deve-se conceder que se o processo de dependência de trajetória 

vale para as vulnerabilidades do discurso do New Deal, também é válido lembrar a 

forte tradição liberal estadunidense que severamente limitava as possibilidades de 

execução de tal projeto. Que o New Deal e sua subsequente expansão das 

capacidades estatais nasceram de um momento histórico tão extremo como a 

Grande Depressão não é mera coincidência. Tampouco o é que alguns dos 
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argumentos contemporâneos pela redução do papel do Estado pareçam remontar à 

época das Leis dos Pobres inglesas. 

 Entrementes, observamos a utilidade de introduzir os conceitos de 

intertextualidade e desenvolvimento de significado para acompanhar a evolução do 

campo discursivo acerca do estado de bem-estar social. Eles permitiram elucidar a 

relação entre elementos da formação de identidade nacional ou de grupos e o uso 

destes nas estratégias partidárias. A análise textual oferece caminhos alternativos 

para a compreensão histórica dos regimes de bem-estar social. Com isso, ela traz 

uma abordagem da crise do welfare mais conectada à questão cultural na política. 

 É neste contexto que recordamos as palavras de Polanyi (apud Block, 1987), 

quando diz que a economia nunca é completamente autônoma. A desintegração do 

meio social, da lógica que sustenta um sistema e outros elementos culturais podem 

nos ajudar a enxergar indícios de desafios futuros para o estado de bem-estar antes 

que estes se manifestem como tendências econômicas drásticas. É de especial 

importância a devida consideração da retórica prevalente quando se prioriza uma 

visão do estado de bem-estar social que reclama valor intrínseco de seu sistema.  
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