política econômica e a social, que camufla o projeto socialmente excludente. Essa
trajetória poderá iluminar o momento histórico do “nosso capitalismo” no sentido de
reverter a atual hegemonia para efetivar as políticas públicas universalistas de proteção
social?
Sendo a formação histórica do Estado brasileiro enraizada na lógica pré-republicana
do patrimonialismo, centralismo/burocratismo, cartorialismo e corporativismo, podese avaliar que essa formação pouco cedeu e muito negociou no desenvolvimentismo
de 1945-1963, reproduziu-se na ditadura, modernizou-se

““

na globalização econômico-financeira a partir de 1990,

NESSE REFERENCIaL,
COMO aVaLIaR O SIGNIFICaDO
E a POTÊNCIa DO ‘ESPaSMO’
DEMOCRÁTICO DOS aNOS 80,
QUE GEROU O TÍTULO Da ORDEM
SOCIaL Da CONSTITUIÇÃO
CIDaDÃ E a POSSIbILIDaDE DE
EFETIVaÇÃO DaS POLÍTICaS
PÚbLICaS UNIVERSaLISTaS DE
PROTEÇÃO SOCIaL?

”

manteve nosso sistema tributário entre os mais regressivos
e socialmente espoliadores do mundo e o caráter imperial
do nosso presidencialismo. Nesse referencial, como avaliar
o significado e a potência do “espasmo” democrático dos
anos 80, que gerou o título Da Ordem Social da Constituição
Cidadã e a possibilidade de efetivação das políticas públicas
universalistas de proteção social? Além do significativo
passo da inclusão social com elevação da renda familiar e
início da retomada do mercado interno, e da importância
da continuidade e aprofundamento desse processo, o
decorrente avanço no nosso desenvolvimento capitalista
propiciará um momento de pactuação social e federada
no rumo da construção de uma real “social-democracia”

brasileira? E a decorrente efetivação de políticas públicas universalistas de proteção
social, que seria a consolidação da inclusão cidadã e do processo de democratização do
Estado? Quais os atores sociais, políticos e institucionais que compõem esse processo?
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