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RESUMO 

 

 A dissertação tem por objeto refletir sobre a relação entre a atual Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS, 2004), a concepção hegemônica de desenvolvimento e as 

determinações mais amplas do movimento internacional da acumulação capitalista 

alimentadas pelas instituições financeiras multilaterais na contemporaneidade. Partimos da 

hipótese de que a centralidade que o “combate à pobreza” adquire na Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS, 2004) é tensionada por determinada concepção de 

desenvolvimento delineada a partir das agências reguladoras e de fomento, tendo a 

financeirização como racionalidade hegemônica.  

 A centralidade do combate à pobreza no universo da política de assistência social 

assume contornos claros a partir de mais uma crise sistêmica do capital, a qual se combina 

com o fim da Guerra Fria e novas configurações geopolíticas, nos anos de 1970 a 1990. 

Buscamos apresentar nesse trabalho elementos que apontem os nexos da orientação dos 

organismos internacionais em promover o combate à pobreza como algo funcional ao 

capitalismo contemporâneo. Nesse quadro, a política de assistência social tem sido 

protagonista no combate à pobreza, através da implantação de ações focalizadas. 

Palavras-chave: Pobreza; “Combate à pobreza”; Trabalho; Instituições Internacionais.  
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ABSTRACT 

 

 This paper have as object to reflect on the relationship between the current National 

Social Assistance Policy (PNAS, 2004), the hegemonic conception of development and the 

broader determinations of the international movement of capitalist accumulation fed by the 

multilateral financial institutions in contemporary. Our hypothesis is that the centrality that the 

"fight against poverty" acquires in the National Social Assistance Policy (PNAS, 2004) is 

tensioned by certain conception of development delineated from regulatory agencies and 

development, with financialization as a hegemonic rationality. 

 The centrality of the fight against poverty in the universe of social welfare policy takes 

clear outlines as from another systemic crisis of capital, which combines with the end the 

Cold War and new geopolitical configurations, in the years 1970-1990. We seek to present in 

this work the elements that work the connections between the guidance of international 

organizations in promoting the fight against poverty as something functional to contemporary 

capitalism. In this framework, it has fitted the social assistance policy the implementation of 

actions focused on fighting poverty, as something functional to contemporary capitalism. In 

this framework, the social assistance policy has been protagonist in the fight against poverty, 

through the implementation of targeted actions. 

Keywords: Poverty; “Poverty alleviation”; Work; International Organizations.  
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho configura-se em dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal 

Fluminense (PPGSSDR – ESS/UFF). 

A dissertação tem por objeto refletir sobre a relação entre a atual Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS, 2004), a concepção hegemônica de desenvolvimento e as 

determinações mais amplas do movimento internacional da acumulação capitalista 

alimentadas pelas instituições financeiras multilaterais na contemporaneidade. Consideramos 

para o nosso estudo o recorte temporal entre os anos de 2004 a 2014.  

Partimos da premissa que existem fortes relações entre diretrizes políticas e 

econômicas das instituições financeiras multilaterais e as orientações em torno do perfil da 

política pública de assistência social em países como o Brasil, na qual predominam leituras de 

“combate à pobreza” e noções como “risco” e “vulnerabilidade”. Identificamos em tais 

aspectos elementos-chave para uma determinada perspectiva de desenvolvimento.  

A despeito das mobilizações pela redemocratização no Brasil e do estatuto de política 

pública adquirido pela assistência social a partir da Constituição Federal de 1988, o (longo) 

processo de regulamentação de sua Lei Orgânica (1993) e da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS, 2004) relaciona-se com o sentido dessa política pública nas relações 

capitalistas de produção e, especialmente, na divisão internacional e territorial do trabalho.  

Dessa forma, não há como refletir sobre a assistência social e suas configurações sem 

considerarmos as dinâmicas de crise e de expansão do capital. A centralidade do combate à 

pobreza no universo dessa política assume contornos claros a partir de mais uma crise 

sistêmica, a qual se combina com o fim da Guerra Fria e novas configurações geopolíticas, 

nos anos de 1970 a 1990.  

Possuímos como hipótese que a centralidade que o “combate à pobreza” adquire na 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) é tensionada por determinada 

concepção de desenvolvimento delineada a partir das agências reguladoras e de fomento, 

tendo a financeirização como racionalidade hegemônica. A hipótese nos fomenta 

questionamentos quanto às relações (e contradições) entre a implantação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e os princípios da Lei Orgânica da Assistência Social (1993). 
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O objetivo geral do presente trabalho é analisar como as formulações e diretrizes das 

agências multilaterais de fomento impactaram o desenho e a implementação da Política 

Nacional da Assistência Social (2004) no Brasil.  

Há, ainda, dois objetivos específicos, a saber: (i) analisar a relação dialética entre a 

normatização da Assistência Social enquanto política pública e sua inflexão para a forma de 

enfrentamento da pobreza; (ii) analisar a adesão do Brasil à racionalidade hegemônica 

disseminada pelas agências de fomento e os impactos dessa adesão no que concerne à 

elaboração de políticas públicas, mais precisamente a política da Assistência Social. 

Nosso esforço se constitui no sentido de compreender o movimento histórico que 

culmina na relação dialética entre a afirmação da assistência social enquanto política pública 

e, portanto, dever do Estado, e sua inflexão para o combate à pobreza. 

A construção do conhecimento não é algo acabado, está em movimento e envolve 

disputas no campo epistemológico, onde diferentes correntes e pensamento dialogam, 

convergem, debatem, opõem-se. Tonnet (1995) nos diz que “o espírito de abertura ao debate 

não é necessariamente conflitante com o privilegiamento de determinado método como o 

mais adequado para a compreensão da realidade” (p.35). Por mais que sejamos abertos (e 

devemos ser!) ao debate, nos posicionamos sob a perspectiva da teoria social crítica, por 

entendermos que o materialismo histórico-dialético nos possibilitará romper com o mundo da 

pseudoconcreticidade1, na busca da essência do fenômeno que se nos apresenta. A assistência 

social voltada para o combate à pobreza ganha centralidade no discurso hegemônico. Esse 

movimento é historicamente determinado e aparece no imaginário social aparentemente 

despido de suas determinações ideopolíticas. 

Entendemos a cientificidade como constructo da atual ordem burguesa, a qual nos 

constitui e, que essa ordem é marcada por uma exigência de normatividade. A partir da 

normativa da PNAS (2004), buscaremos entender a nova configuração das políticas públicas 
                                                           

1 Para Kosik (1976) a pseudoconcreticidade é entendida como “o complexo dos fenômenos que povoam o 
ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e evidência, 
penetram na consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural, constitui o 
mundo da pseudoconcreticidade. A ele pertencem: - O mundo dos fenômenos externos, que se desenvolvem a 
superfície dos processos realmente essenciais; - O mundo do tráfico e da manipulação, isto é, da práxis 
fetichizada dos homens (a qual não coincide com a práxis crítica revolucionária da humanidade); - O mundo das 
representações comuns, que são projeções dos fenômenos externos na consciência dos homens, produto da 
práxis fetichizada, formas ideológicas de seu movimento; - O mundo dos objetos fixados, que dão a impressão 
de ser condições naturais e não são imediatamente reconhecíveis como resultados da atividade social dos 
homens” (p. 11). 
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no Brasil, especificamente a Assistência Social, na forma em que esta se apresenta, com suas 

leis, programas, projetos, princípios, diretrizes, ações, enfim, as partes que constituem sua 

totalidade. 

A economia clássica tem em autores como Adam Smith (1723 – 1790) e Thomas 

Malthus (1766 – 1834) defensores de que a expansão do sistema capitalista não está 

diretamente relacionada ao empobrecimento de grande contingente populacional, mas sim a 

capacidades individuais e ao progresso levado a cabo pela concorrência. Esses autores 

atribuirão a outros fatores a “proliferação” da pobreza.  

Contrapondo esse pensamento, a teoria social crítica, principalmente nas obras de Karl 

Marx (1818 – 1883) e Friedrich Engels (1820 – 1895), apresenta que o acirramento da 

pobreza diretamente relacionada ao sistema capitalista, uma vez que nesse sistema a riqueza 

socialmente produzida aparece como propriedade privada do capitalista. Pensaremos as 

formas de combate à pobreza a partir dessa concepção de sociedade de classes, em que o 

trabalhador é exilado do produto do seu trabalho com o “estatuto da propriedade privada”. 

Utilizamos como categorias: desigualdade, pobreza, desenvolvimento, instituições 

financeiras, trabalho, Estado, políticas públicas. Além dos autores anteriormente citados, 

desenvolvemos nossa reflexão com base em diversos outros - clássicos e contemporâneos2. 

Optamos pelo seguinte procedimento metodológico: realização de pesquisa 

bibliográfica e de pontual investigação documental. Entendemos que, por meio da análise de 

documentos oficiais dos organismos internacionais, ainda que com caráter ilustrativo, 

podemos localizar esses elementos sinalizadores das influências das orientações dos 

organismos internacionais na elaboração e implementação das políticas públicas nacionais, 

em particular a política da Assistência Social. 

O investimento no universo de pesquisa documental efetuou-se a partir de consulta e 

análise de documentos institucionais, disponíveis em publicações oficiais e sites das 

instituições de regulação e fomento. Optamos pela escolha da análise, ainda que com caráter 

ilustrativo, dos Relatórios sobre o Desenvolvimento Mundial emitidos pelo Banco Mundial 

referentes aos anos 1990, 2000 e 2001, por acreditar que os mesmos abordaram de forma 

                                                           
2 Dentre os quais mencionamos ainda: Ernest Mandel, Florestan Fernandes, François Chesnais, Francisco de 
Oliveira, David Harvey, Ana Elizabete Mota, Ana Paula Mauriel, Alejandra Pastorini, José Luís Fiori, Marilda 
Iamamoto, José Paulo Netto, Ricardo Antunes, entre outros.   
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incisiva o combate à pobreza; do Relatório Anual do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento referente ao ano de 2000, de forma a elucidar um banco com foco no 

desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina (e Caribe); da 

Declaração do Milênio das Nações Unidas nos anos 2000; do Relatório do Desenvolvimento 

Humano do ano 2001 emitido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD).  

Devido à vasta pesquisa bibliográfica utilizada para fundamentar o presente trabalho e 

diante da necessidade do cumprimento do prazo estabelecido pelo Programa para entrega da 

dissertação, a análise documental resumiu-se aos documentos supracitados, que, embora 

atuaram em caráter ilustrativo, acreditamos não comprometeu a sustentação de nossa hipótese 

e o desenvolvimento do presente trabalho. 

Partimos do entendimento que o conhecimento está em constante movimento e não 

temos a pretensão de esgotar aqui a análise do objeto abordado, mas sim, apresentar o que foi 

construído até o momento e o caminho que esperamos seguir, lembrando que poderá haver 

inflexões durante o processo de construção do conhecimento. 

A dissertação se organiza da seguinte forma. No primeiro capítulo analisamos as 

noções acerca das necessidades, pobreza e desigualdade. Para tanto, partimos do 

entendimento da necessidade em Karl Marx, de forma a compreender a forma particular que 

assume o atendimento das necessidades humanas na sociabilidade burguesa. Partimos do 

entendimento de que a desigualdade é inerente a esse sistema e problematizamos a forma pela 

qual a sociabilidade burguesa processa a noção de pobreza alijada de sua base estruturante – o 

próprio sistema capitalista. Contrapondo argumentos da economia clássica, nas figuras de 

Thomas Malthus, que entendia questões como a pobreza como o aumento desmesurado da 

população não sendo a produção de alimentos acompanhada no mesmo grau, Marx vai 

demonstrar que a causa da pobreza é o próprio sistema capitalista, que estruturalmente, gera 

uma população sobrante para as necessidades do capital ao mesmo tempo em que é funcional 

a ele. 

A partir disso, analisamos as transformações ocorridas no capitalismo contemporâneo, 

relacionando-as ao movimento mais amplo da sociedade e às formas de conceber a proteção 

social. Entendemos que as mudanças ocorridas nos modelos de proteção social nesse período 

estão diretamente relacionadas às mudanças no padrão de acumulação capitalista, ao 
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acirramento das relações de exploração e seus rebatimentos nas lutas entre as classes sociais. 

Procede-se, a partir da crise dos anos 70, às tentativas de regressão em torno de direitos 

conquistados pelos trabalhadores, dando às experiências na Europa de Estados de Bem-Estar 

Social rumos distintos. O capital, sob a égide da mundialização financeira, necessita de 

economias abertas e desregulamentadas e trabalhadores desprotegidos e desnacionalizados, 

sendo, os modelos de Bem-Estar europeus incompatíveis com essa nova realidade.  

Como expressão do aprofundamento das relações de exploração, assistir-se-á ao 

desmonte dos modelos europeus e à reestruturação produtiva nos países do Centro capitalista 

e, nos países da periferia, à reestruturação produtiva, ao desmonte da incipiente ideia de 

Seguridade Social que se desenhava e uma onda de ajustes estruturais que redefiniram a 

relação entre as economias, agora em âmbito mundial.  

Ainda nesse primeiro capítulo apresentamos uma análise da formação social burguesa 

no Brasil, pois entendemos que esse processo de formação determinou a condição 

subordinada e dependente3 do país na economia mundial. A formação social do Brasil foi 

marcada por uma industrialização e modernização aceleradas, as quais culminaram em uma 

lógica subordinada de desenvolvimento, uma vez que foram implantadas aqui modos de 

trabalho e de vida europeus em um país com uma economia agroexportadora. 

 No segundo capítulo, apresentamos as contradições internas do sistema capitalista, 

fundamentais para o entendimento da mudança que ocorre na contemporaneidade quanto ao 

padrão de acumulação do capital. Partimos do pressuposto de que a mudança no padrão de 

acumulação conforma o processo de mundialização do capital (CHESNAIS, 1996) - as formas 

encontradas pelo capital de saída de mais uma crise cíclica evidenciada na década de 1970, 

contrapondo com esse entendimento a disseminada noção de globalização - estritamente 

relacionada às inovações no campo da informática, as quais seriam as responsáveis por 

interconectar o mundo.  

 A partir do entendimento do processo de mundialização do capital, tratamos do 

modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil, caracterizando uma forma de integração 

                                                           
3 Fernandes (1968) aponta a condição heteronômica desse país independentemente da fase do capitalismo 
mundial. Aponta que houve apenas uma mudança no eixo de subordinação do país desde a sua entrada na ordem 
econômica mundial. O eixo de subordinação deixou de ser jurídico-político, uma vez que o país não era mais 
colônia de Portugal, para ser econômico, sendo a Inglaterra o centro do poder do Imperialismo econômico 
naquele momento. Atualmente os EUA se apresentam como o centro do poder imperialista, porém a condição 
heteronômica do Brasil se mantém. Isso nos mostra que independente da fase que o capitalismo mundial se 
apresente, o eixo de subordinação do Brasil se mantém. 
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subordinada, a partir de pactuação entre as elites nacionais e internacionais. Nesse segundo 

capítulo recuperamos elementos os quais caracterizam o modelo de desenvolvimento adotado 

pelo país com diferentes nuances desde os anos 1930, esboçando os direcionamentos político-

econômicos e seus respectivos custos sociais. 

 Por fim, mas não menos importante, analisamos a influência do processo de 

mundialização do capital na realocação do fundo público no Brasil, mais precisamente o 

orçamento da Seguridade Social, não só por ser de onde provém o recurso direcionado à 

Assistência Social, mas também pela redução que vem sofrendo os recursos da Seguridade 

Social com vistas a atender o superavit primário – medida exigida como forma de 

renegociação da dívida pública pelos organismos internacionais.  

 No terceiro capítulo, de forma introdutória, esboçamos a relação do Brasil com 

organismos internacionais, tais como: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e Organização das Nações Unidas.  

 O Brasil, ao integrar-se de forma subordinada e dependente na dinâmica capitalista de 

acumulação da economia mundial, conforma com os demais países da América Latina e da 

periferia capitalista, locais de aplicação do capital excedente do centro capitalista, sem 

contrapartidas e/ou controle direto pelos Estados nacionais, uma vez que esses se veem 

submetidos, cada vez mais, aos direcionamentos políticos e econômicos disseminadas pelos 

organismos internacionais, o que culmina numa situação de vulnerabilidade externa 

(CHESNAIS, 1996). 

  Sendo as políticas sociais mecanismos de mediação das contradições entre as classes 

sociais, estas não têm como se tornar imunes a esses direcionamentos. Desta forma, o 

combate à pobreza passa a ser disseminado de forma vigorosa a partir dos anos 1990 no 

Brasil. Ou seja, o combate à pobreza é disseminado pelos organismos internacionais como 

orientação supranacional a ser seguida pelos Estados nacionais rumo a determinada 

concepção de desenvolvimento.  

 Entendemos a disseminação do combate à pobreza como funcional ao capitalismo 

contemporâneo, uma vez que atribuem aos organismos internacionais uma “face humana” - já 

que agora propagam que a pobreza deve ser combatida, ao mesmo tempo em que possibilitam 

que os ajustes sejam prosseguidos nos países da periferia capitalista, em um cenário em que 

os custos sociais dos ajustes começam a ser sentidos por esses países. 
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Apresentamos, posteriormente, uma análise do movimento de construção da Política 

Nacional de Assistência Social no Brasil, entre os anos de 2004 e 2014. A normatização da 

política de Assistência Social foi tensionada pela disputa entre grupos societários dotados de 

diferentes concepções de sociedade e consequentemente diferentes concepções de proteção 

social. 

E, por fim, buscamos comprovar nossa hipótese ao apresentar a forma com que os 

direcionamentos macropolíticos na dinâmica de acumulação capitalista imprimem 

centralidade da perspectiva de o combate à pobreza à Política Nacional de Assistência Social 

(2004). Isso porque a dívida externa auferida pelos países da periferia capitalista, como 

consequência da adoção de um modelo de desenvolvimento marcado por uma industrialização 

e modernização aceleradas como forma de funcionalização nas relações internacionais, tornou 

fértil o terreno desses países às ideias neoliberais.  

A pobreza, entendida aqui como dinâmica do próprio desenvolvimento capitalista 

fruto das relações de exploração entre as classes sociais, a partir dos ajustes estruturais 

adotados depois dos anos de 1970, assume níveis alarmantes em níveis globais – 

materializando-se e disseminando-se de formas distintas a todos os países como expressão da 

agudização das contradições nessa ordem. De forma a prosseguir com a onda de ajustes na 

periferia e de dar aos organismos internacionais uma “face humana”, esses organismos 

passam a disseminar o seu combate, como se fosse algo em si, algo autônomo, passando o 

“combate à pobreza” a compor condição para renegociação da dívida externa e/ou condição 

para a aquisição de novos empréstimos.  

Cabe, então, a partir dos anos 1990, à política de assistência social, executar as ações 

de combate à pobreza, colocando essas ações como “carro-chefe” das ações estatais até então, 

ao mesmo tempo em que se contraem as demais políticas da Seguridade Social - Saúde e 

Previdência. Percebe-se, pois, que se trata de uma tentativa de desconstrução do incipiente 

padrão de proteção social que se desenvolvia no país.  

Em uma sociedade dividida em classes, pautada pela exploração da força de trabalho 

viva, as reformas dentro do sistema capitalista não possibilitarão combater a pobreza, uma vez 

que essa se relaciona ao próprio desenvolvimento do sistema. A pobreza não deve ser 

entendida como algo em si. Sendo expressão da exploração constituída nessa ordem entre as 

classes sociais, ela só possui possibilidades de superação ao se enfrentar as determinações que 

constituem a “velha” “questão social”. 
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Capítulo I – Desigualdade e pobreza na formação social burguesa.  

Em um primeiro momento, o presente capítulo tem por objetivo recuperar categorias e 

conceitos relevantes ao nosso trabalho. Investe na compreensão de como “desigualdade” e 

“pobreza” se constituem de forma particular no modo de produção capitalista e como essa 

sociabilidade lida com as mesmas.  

Em um segundo momento, partimos para a análise da particular formação social 

brasileira, a qual influenciará as formas de enfrentamento da “questão social”, assumindo no 

capitalismo contemporâneo formas bem peculiares. 

1.1. Entendimento das noções de “necessidade”, “desigualdade” e “pobreza”  

 A formação do modo de produção capitalista tem suas raízes em períodos históricos 

anteriores. A centralidade econômica e política da Europa e o processo de colonização são 

elementos importantes para conformar o que Marx denomina de acumulação primitiva 

(MARX, 1996). Iniciamos o presente capítulo pela reflexão sobre como se constroem as 

diferenças societárias, apresentando para tanto a forma como se caracterizavam essas 

diferenças nas sociedades anteriores à contemporânea. Partimos desse ponto, ainda que o 

tratemos de forma breve, por considerarmos ser importante o recurso aos fundamentos 

históricos de como se constroem as diferenças (e desigualdades) entre as classes sociais, 

estruturando as condições básicas de exploração. E como, de forma particular a cada tempo 

histórico e sociedade, o trato em relação às necessidades e à pobreza assume características 

próprias.  

As diferenças entre as classes sociais na Antiguidade (sé. VIII a. C. a séc. V d. C.) e na 

Idade Média (séc. V d. C. a XV d. C.) eram marcadas pela força da tradição e/ou por relações 

hierárquicas, onde na Idade Média “a estrutura hierárquica da propriedade fundiária e a 

suserania militar que lhe correspondia conferiram à nobreza um poder total sobre os servos” 

(MARX e ENGELS, 1998, p. 20). Ou seja, a diferença entre nobres e servos era explícita.  

As diferenças estabelecidas na estrutura social eram tidas como o “desenvolvimento 

natural” da sociedade. Sendo “natural”, não deveriam ser alvo de questionamentos. Tratava-

se, pois, de uma sociedade aceita como estruturalmente desigual. Em relação aos tempos 

históricos, na Idade Média “já não são os escravos, como acontecera no sistema antigo, mas 

sim os servos da gleba que constituem a classe diretamente produtora” (MARX e ENGELS, 

1998, p. 20).  
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A Idade Média correspondia o regime feudal de produção e as relações sociais de 

produção nesse regime permitiam que os servos, a classe diretamente produtora, estivessem 

“presos” à gleba. E, se a Idade Média eram os servos a classe diretamente produtora, na Idade 

Moderna (séc. XV d. C. a XVII d. C.) surge a figura do trabalhador assalariado – o homem 

“livre” que dispõe de sua força de trabalho – o constructo necessário à nova ordem que então 

se estabelecia. As condições para o desenvolvimento desse sistema não estavam dadas, mas 

foram sendo criadas historicamente a partir da dinâmica das relações sociais. Na Idade 

Moderna, a estrutura da sociedade em classes é encoberta por essa figura de “homem livre”; 

livre para vender sua força de trabalho nas relações sociais instituídas a partir do mercado 

capitalista. 

O mercado aparecerá como instância máxima no sistema capitalista de produção e, 

assim como esse, aparece como algo “natural”4. A transformação do servo, que era ligado à 

gleba, na figura do trabalhador assalariado tornou-se uma necessidade para a completa 

instauração da economia de mercado. 

Os indivíduos são compelidos ao trabalho em qualquer sociedade, de forma a garantir 

a produção de bens e serviços para o sustento da mesma e, de acordo com o tipo de sociedade, 

são direcionados para determinado tipo de trabalho, conformando a divisão social do trabalho 

(PIVEN e CLOWARD, 1971; MOORE, 1974 apud MAURIEL, 2010a). O que é novo no 

capitalismo é a centralidade que assume o mercado, onde “a principal forma de encaminhar os 

indivíduos ao trabalho são os mecanismos de mercado, definidos como um conjunto de 

promessas de recompensas ou penalidades financeiras que motivam homens e mulheres a 

trabalhar e assegurar suas habilidades ocupacionais” (PIVEN e CLOWARD, 1971; MOORE, 

1974 apud MAURIEL, 2010a, p. 34).  

                                                           
4  A economia clássica entende o capitalismo como algo natural, como a ordem natural da sociedade. Karl Marx 
rompe com a economia clássica ao apresentar o indivíduo como sujeito histórico “indivíduos determinados, em 
determinadas relações de produção, que como produtores atuam de um modo também determinado, estabelecem 
entre si relações sociais e políticas determinadas” (MARX, 1986, p. 35). O sistema capitalista, a partir disso, não 
deve ser pensado como um movimento natural e imutável, uma vez que esse sistema envolve escolhas no âmbito 
político, as quais afetam diretamente as demais esferas do sistema, tais como: econômicas, culturais, sociais. Ou 
seja, não se trata do movimento natural e imutável da sociedade, mas de uma construção histórica e determinada 
pela vontade dos que detém o poder e suas formas de dominação em todos os âmbitos da vida social. Castelo 
(2006), ao analisar o mercado enquanto instituição máxima do capitalismo, corrobora com a assertiva de ser o 
sistema capitalista uma construção histórica, tendo de ser visto como um constructo e não como algo dado ou 
naturalmente estabelecido. Para o referido autor: “o mercado nunca foi a única instituição socioeconômica de 
alocação de recursos produtivos e do excedente, muito menos de troca de coisas e relações sociais entre pessoas. 
Nas economias pré-capitalistas, a divisão social do trabalho e a distribuição do excedente eram determinadas por 
instituições religiosas ou políticas. Ora, vista por esta outra matriz, o nascimento do capitalismo é retratado como 
sendo um evento histórico muito bem determinado, por forças sociais específicas em luta pela apropriação do 
excedente econômico e do poder político” (p.27).  
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O mercado tinha que se apresentar também aos pobres como a melhor possibilidade5. 

Mauriel (2010a) considera ainda que em 1834 a comissão das Poor Laws6 admitiu que aos 

pobres era dado somente o mínimo absoluto, de forma que só devessem procurar as 

workhouses7 em casos de extrema necessidade.  

Por não ser algo naturalmente dado, a centralidade que assumiu o mercado no sistema 

capitalista pressupôs “a comercialização do trabalho e da terra” (POLANYI, 2012, p. 83). 

Para Polanyi (2012), a terra e o dinheiro foram mobilizados antes do trabalho na Inglaterra. 

Esse autor atribuiu a duas legislações inglesas a maior dificuldade em mobilizar o trabalho: o 

Decreto de Domicílio – que prendia o trabalhador a sua paróquia – e a Lei Speenhamland: 

O Act of Settlement (Decreto de Domicílio) de 1662, que estabeleceu as regras da 
assim chamada servidão paroquial, só sendo abrandado em 1795. Esse passo 
tornaria possível o estabelecimento de um mercado nacional de trabalho se não 
tivesse surgido, no mesmo ano, a Speenhamland Law ou ‘sistema de abonos’. A 
intenção dessa lei tinha um sentido oposto, i. e., o de reforçar poderosamente o 
sistema paternalista da organização de trabalho […] decidiram conceder abonos, em 
aditamento aos salários, de acordo com uma tabela que dependeria do preço do pão. 
Assim, ficaria assegurada ao pobre uma renda mínima independente dos seus 

proventos (POLANYI, 2012, p. 84). 

 Polanyi (2012) completa que a Speenhamland Law “introduziu uma inovação social e 

econômica que nada mais era que o ‘direito de viver’ e, até ser abolida em 1834, para o autor, 

ele impediu efetivamente o estabelecimento de um mercado de trabalho competitivo” (p. 84). 

A Lei deveria então ser combatida, já que não haveria quem buscasse trabalhar tendo uma 

renda mínima garantida e, deveria ser introjetada nos próprios trabalhadores a ideia de que o 

salário (até então desconhecidos por ele) era mais interessante do que o auxílio (POLANYI, 

2012, p.85). 

 Mauriel (2010a) aponta os posicionamentos dos autores Piven e Cloward como 

divergentes de Polanyi (2012) no que se refere a entender a Speenhamland Law como um 

atraso à constituição do mercado de trabalho livre, industrial e urbano. A diferença reside no 

fato que, para Piven e Cloward (apud MAURIEL, 2010a), a Speenhamland Law proporcionou 
                                                           
5 Lembramos aqui a importância das reformas protestantes para a nova centralidade e ética do trabalho (MARX, 
1996). Autores de distintas abordagens ideopolíticas problematizam essa questão, tais como Locke (1973) e, no 
século XIX, Weber (1998).  

6 Mauriel (2010a) ressalta que “Em 1572 a mendicância atingiu proporções alarmantes. Nesse ano, a 
responsabilidade local pelo alívio passou a ser direcionada pelas famosas Poor Laws, ou Lei dos Pobres, 
unificadas pela rainha Elizabeth, em 1601, as quais estabeleciam, como meio para financiar o cuidado com os 
pobres, uma taxa local, e requeriam que a justiça os supervisionasse para servirem, pacificamente, às suas 
respectivas comunidades” (p. 39).  
7 Casas de trabalho e abrigo, quase prisões, “para onde eram encaminhados os indigentes considerados aptos ao 
trabalho” (MAURIEL, 2010a, p. 46). 
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a longo prazo “a garantia permanente de uma força de trabalho extra ou sobressalente, 

aumentando o preço dos grãos e permitindo os deslocamentos causados pela comercialização 

da agricultura que se tornou definitivamente um negócio” (p. 44) e se houve o atraso na 

constituição do mercado de trabalho industrial, como afirma Polanyi (2012), foi porque “era 

necessário moderar os distúrbios políticos e sociais que também impunham limites ao ‘livre’ 

mercado de trabalho capitalista industrial que se formava” (PIVEN e CLOWARD, 1971 apud 

MAURIEL, 2010a, p. 45). 

O sistema capitalista pressupõe que as relações sociais se organizem a partir da 

dinâmica do mercado. Para tanto, fez-se necessário alterar a relação homem x natureza, uma 

vez que o homem tem na natureza seu meio de vida e seu meio de trabalho (MARX, 2011). A 

separação do ser humano dos meios de vida e trabalho dados na natureza é constructo da 

ordem capitalista, tornando o homem dependente da venda da força de trabalho para 

conseguir meios de vida e do “empréstimo” dos meios de trabalho para conseguir executar o 

trabalho em si, quando, na verdade, por sua própria natureza é capaz de produzir seus meios 

de trabalho por intermédio de sua atividade vital – o trabalho. 

O que está posto na natureza aparece, a partir do estabelecimento da propriedade 

privada dos meios de produção, como estranho ao ser humano, como algo que não lhe 

pertence e sim a outrem. A própria natureza aparece como estranha ao homem. Marx (2011) 

denomina esse estranhamento do homem com a natureza, com os meios de produção e com o 

fruto de seu trabalho de alienação do trabalho. Esse trabalho alienado aliena a natureza 

humana, aliena o homem de si mesmo, aliena o homem de sua espécie e transforma sua vida 

genérica em vida individual e, faz com que o trabalho – a atividade vital do homem – apareça 

como o único meio de satisfação de uma necessidade – a necessidade de manter sua existência 

física (MARX, 2011). A partir desse trabalho alienado, a vida torna-se para o homem apenas 

uma forma de conseguir os meios de vida, que, reiteramos, estão dados pela natureza, sendo 

retirados do homem no sistema especificamente capitalista de produção. 

Marx (2011) desenvolve o conceito de propriedade privada8 como a outra parte do 

trabalho alienado. A propriedade privada “constitui, assim, o produto, o resultado, a 

                                                           
8 O desvencilhamento total do uso coletivo da terra e a postulação da acumulação como progresso individual virá 
com John Locke (1632-1704) que desvencilha a propriedade definitivamente do uso coletivo e das amarras do 
Antigo Regime ao colocá-la na condição de propriedade privada. A ideia de propriedade é desenvolvida em 
Locke em seu “Segundo Tratado sobre o Governo Civil”, no qual defende que a partir do momento que o homem 
retira da condição de natureza a terra (a qual teria sido dada por Deus para todos os homens em comum) e tudo 
que nela contém, por meio do seu trabalho, torna-se a terra e tudo que nela contém propriedade sua (do homem): 
“o trabalho do seu corpo e a obra produzida por suas mãos são propriedade sua. Sempre que ele tira um objeto 
do estado em que a natureza o colocou e deixou, mistura nisso o seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe 
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consequência necessária do trabalho alienado, da relação externa do trabalhador com a 

natureza e com si mesmo” (MARX, 2011, p. 120). Propriedade privada que deve ser 

entendida como o produto do trabalho alienado ao mesmo tempo em que é o meio pelo qual o 

trabalho se aliena (MARX, 2011). Isso porque a propriedade privada é tanto a apropriação 

privada dos meios de produção (agora em posse do capitalista), quanto apropriação privada do 

produto do trabalho. Tem-se, assim, que a superação do trabalho alienado dar-se-á somente 

com a supressão da propriedade privada. 

A redução feita pelo sistema capitalista do ser humano à figura do trabalhador 

condiciona que os trabalhadores só tenham suas necessidades atendidas por meio do trabalho. 

Deixar de trabalhar, mesmo que de forma alienada, representa para o trabalhador a 

impossibilidade de atender suas necessidades básicas em um sistema onde “o trabalhador tem 

o infortúnio de ser um capital vivo e, consequentemente, com necessidades, que em cada 

momento em que não trabalha perde os seus juros e, portanto, a existência” (MARX, 2011, p. 

123). 

A construção da noção de necessidade nesse momento histórico realiza-se a partir de 

uma determinada concepção de ser humano advinda da economia política clássica9, que 

entende como direitos naturais do homem: a igualdade, liberdade, segurança e propriedade, 

direitos esses atribuídos a uma figura de homem egoísta, afastado dos outros homens e da 

comunidade (MARX, 2011). A partir dessa concepção de ser humano, sua liberdade é 

entendida como o “poder fazer tudo” desde que não prejudique o outro, sendo determinada 

pela lei o limite em que o “poder fazer tudo” não é prejudicial ao outro (MARX, 2011). 

Percebe-se que a liberdade faz alusão à figura do homem isolado, separado dos outros 

homens, estabelecendo uma liberdade individual, onde o outro é tido como o que nos 

restringe, nos limita, ou seja, a liberdade não como uma necessidade humana de relacionar-se 

com outros homens, mas de separar-se deles (MARX, 2011). 

                                                                                                                                                                                     

pertence, por isso o tornando sua propriedade. Ao remover este objeto do estado comum em que a natureza o 
colocou, através do seu trabalho adiciona-lhe algo que excluiu o direito comum dos outros homens” (LOCKE, s. 
d. [1689] p. 42). 

9 É de fundamental importância que apreendamos as diferenças entre a concepção de homem defendido pela 
economia política clássica da concepção defendida pela teoria social crítica, da qual partilhamos. Para a 
economia política clássica, valendo-se do direito natural do homem entende o homem como mau, mesquinho, 
egoísta em seu estado de natureza e a partir disso defende que somente com o advento da sociedade civil o 
homem foi elevado à condição de cidadão. A sociedade civil seria a elevação do homem de ser natural para ser 
social. Para a teoria social crítica, o homem é entendido como ser social desde o seu nascimento. Para essa teoria 
o homem nasceu para viver em sociedade e se tornou-se mesquinho, egoísta e/ou mau, isso é reflexo da 
sociedade em que vive. 
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 Sendo para Marx o homem compreendido como ser social, a questão da liberdade será 

pensada a partir disso. Contrapondo-se a John Locke (1632 – 1704)10, que entende o homem 

livre como o que não necessita submeter sua decisão à autorização e/ ou vontade de outrem11, 

Marx entende que a liberdade pessoal só é possível a partir das relações sociais entre os 

indivíduos na constituição de uma sociabilidade que não se assente sobre a dominação entre 

os seres humanos. Para ele: 

somente em comunidade [com outros que cada] indivíduo tem os meios necessários 
para desenvolver as suas faculdades em todos os sentidos: a liberdade pessoal só é, 
portanto, possível na comunidade […] na comunidade real, os indivíduos adquirem 
a sua liberdade simultaneamente com a sua associação, graças a essa associação e 
dentro dela (MARX e ENGELS, 1976, p. 80).  

A propriedade estabelece-se enquanto o “direito de usufruir da própria fortuna e dela 

dispor como desejar, sem atenção pelos outros homens, independentemente da sociedade” 

(MARX, 2011, p. 31). A ideia de liberdade é complementada pela ideia de igualdade enquanto 

uma igual forma de os homens serem vistos – como isolados e autossuficientes em relação 

aos outros. A segurança parte da mesma concepção pejorativa de homem, como mesquinho, 

egoísta e, diante disso, trata de que seja garantida a preservação da pessoa, dos seus direitos e 

da sua propriedade (MARX, 2011). A união dos homens dar-se-á para proteger-se de outros 

homens e “nenhum dos direitos do homem vai além do homem egoísta, do homem como 

membro da sociedade civil; ou seja, como indivíduo destacado da comunidade, limitado a si 

próprio, ao seu interesse privado e ao seu capricho pessoal” (MARX, 2011, p. 33). 

Diante dessa concepção de homem e direitos do homem, institucionaliza-se o Estado 

Moderno. O homem, fechado em sua individualidade e agora compreendido como “membro 

da sociedade civil”, não mais visualiza as nuances de um sistema que fragmenta a vida social 

em vida particular – sociedade civil – e vida pública – Estado, ou seja, “a revolução política 

                                                           
10 John Locke (1632-1704) estudou em Oxford e possui como principais obras: Dois Tratados sobre o Governo 

Civil. São Paulo: Martins Fontes, 1973; Ensaio sobre o entendimento humano. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1999; Carta sobre a Tolerância. Lisboa: Editora Lisboa, 1970 (OLIVEIRA, 2006).  

11 Em seu “Segundo Tratado sobre o Governo Civil”, Locke realiza a articulação entre liberdade e igualdade, ao 
enunciar a condição natural dos homens como um: “estado em que eles sejam absolutamente livres para decidir 
suas ações, dispor de seus bens e de suas pessoas como bem entenderem, dentro dos limites do direito natural, 
sem pedir a autorização de nenhum outro homem nem depender de sua vontade. Um estado, também, de 
igualdade, onde a reciprocidade determina todo o poder e toda a competência, ninguém tendo mais que os outros 
(LOCKE, s. d. [1689], p. 36). 
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aboliu, portanto, o caráter político da sociedade civil” (MARX, 2011, p. 35) ao separar a 

esfera pública (Estado) da privada (sociedade civil)12. 

O Estado é o aparato político necessário para a conformação de uma sociedade 

dividida em classes, como aponta Wood (2003): 

A disposição de poder entre o capitalista e o trabalhador tem como condição a 
configuração política do conjunto da sociedade – o equilíbrio de forças de classe e 
os poderes do Estado que tornam possível a expropriação do produtor direto, a 
manutenção da propriedade privada absoluta para o capitalista, e seu controle sobre 
a produção e a apropriação (p. 28).  

A fragmentação da sociedade em esferas “pública” e “privada” possibilita escamotear 

o caráter classista do Estado. Ao torná-lo público, esconde que a formação do Estado atende 

aos interesses próprios da classe burguesa em prosseguir com seu regime de acumulação 

capitalista. Rompendo com essa leitura de fragmentação entre as esferas, Marx e Engels 

(1998) apontam que é a base econômica quem estrutura a sociedade civil, sendo o Estado 

apenas sua forma política de dominação. Para eles: 

é justamente essa contradição entre o interesse particular e o interesse coletivo que 
leva o interesse coletivo a tomar, na qualidade de Estado, uma forma independente, 
separada dos interesses reais do indivíduo e do conjunto e a fazer ao mesmo tempo 
as vezes de comunidade ilusória, mas sempre tendo por base concreta os laços 
existentes em cada agrupamento familiar e tribal, tais como laços de sangue, língua, 
divisão do trabalho em uma larga escala, e outros interesses; e entre esses interesses 
encontramos particularmente […] os interesses das classes já condicionadas pela 
divisão do trabalho, que se diferenciam em todo agrupamento desse gênero e no qual 
uma domina todas as outras. Segue-se que todas as lutas no âmbito do Estado […] 
nada mais são do que formas ilusórias sob as quais são travadas as lutas efetivas 
entre as diferentes classes (p. 29). 

Contrapondo a economia política clássica, que pela visão pejorativa de homem, isola 

os seres humanos uns dos outros e defende que a aproximação desses só é possível pela 

instauração do Estado, entendemos o ser humano como ser social13, como o ser que só existe 

em sociedade: 

o homem é uma criatura genérica, não só na acepção de que faz objeto seu, prática e 
teoricamente, a espécie (tanto a sua própria como a das outras coisas), mas também 

                                                           
12 Na era feudal o poder exercido pelo soberano e os mecanismos de estratificação social eram notórios. Com a 
derrubada do poder do soberano e a instauração de um Estado que responde aos interesses do povo, deixaram de 
ser notórios, embora continuassem a existir sob novas roupagens. O Estado aparece como o representante 
político e o lugar do exercício da política, enquanto a sociedade civil aparece como o lugar privado, o lugar da 
individualidade e que deve estar apartado do Estado. Por isso, Marx (2011) fala da retirada do caráter político da 
sociedade civil.  

13 No trecho citado, Marx utiliza a expressão “ser genérico”, a qual empresta de Feuerbach em “Das Wesen des 
Christentums”. Pela familiaridade com a expressão “ser social”, optamos por utilizá-la nesse trabalho. Trata-se 
de expressões idênticas. 
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– e agora trata-se apenas de outra expressão para a mesma coisa – no sentido de que 
ele se comporta diante de si mesmo como a espécie presente, viva, como um ser 
universal, e portanto livre (MARX, 2011, p. 112). 

O homem enquanto ser egoísta, individual e fechado em si mesmo é o “modelo” de 

homem necessário à institucionalização da propriedade privada. A partir disso, a obtenção de 

lucro pelo capitalista dar-se-á em detrimento do atendimento das necessidades do ser 

enquanto ser humano e social, estando assim elucidado o caráter específico do sistema 

capitalista de produção: 

não se compra força de trabalho para satisfazer as necessidades pessoais do 
adquirente por meio dos serviços que ela presta ou do que ela produz. O objetivo do 
comprador é aumentar seu capital, produzir mercadorias que contêm mais trabalho 
do que ele paga e cuja venda realiza também a parte do valor obtida gratuitamente. 
Produzir mais valia é a lei absoluta desse modo de produção (MARX, 1971 [1890], 
Pp. 718-719). 

Há, pois, no campo das necessidades humanas, a redução do homem à categoria de 

trabalhador, sendo-lhe ofertado só, e somente só, o necessário para sua reprodução física 

enquanto trabalhador, muito aquém, ousamos dizer, de suas necessidades humanas. Diante 

disso, “o trabalhador recebe apenas a parte mínima absolutamente indispensável do produto; 

exatamente tanto quanto precisa para subsistir como trabalhador, não como homem, e para 

originar a classe aprisionada dos trabalhadores, não a humanidade” (MARX, 2011, p. 70). O 

ser humano reduzido à condição de trabalhador comporta uma visão particular de sociedade14: 

a sociedade – como surge aos olhos do economista – é a sociedade civil, em que 
cada indivíduo constitui uma totalidade de necessidades e só existe para ele à 
medida que se tornam meios uns para os outros. O economista – como a política nos 
seus direitos do homem – reduz tudo ao trabalho, isto é, ao indivíduo, a quem priva 
de todas as características a fim de o classificar como capitalista ou trabalhador 
(MARX, 2011, p. 160). 

 Ao trabalhador é ofertado, independente da forma – por meio de salários diretos e/ou 

indiretos, por meio da família e/ou comunidade, por meio da caridade, solidariedade e/ou 

qualquer forma de ajuda, o estritamente necessário para se reproduzir fisicamente, de forma 

que sua força de trabalho seja mantida. Isso porque “a economia política compreende o 

                                                           
14 Marx (2011) apresenta importante crítica a respeito da fragmentação da vida social, realizada pela economia 
política clássica, em vida pública e vida privada, na seguinte passagem: “a vida individual e a vida genérica não 
são diferentes, por mais que – e isto é necessário – o modo de existência da vida individual seja um modo mais 
específico ou mais geral da vida genérica, ou por mais que a vida genérica constitua uma vida individual mais 
específica ou mais geral” (p. 140). 
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trabalhador como simples animal, burro de carga cujas necessidades se limitam 

exclusivamente a necessidades corporais” (MARX, 2011, p. 75)15.  

A natureza fornece os meios de trabalho e os meios de existência ao homem, esse 

último entendido como os meios de existência física (de subsistência). Porém, sobre o 

capitalismo, a própria natureza é alienada do homem e a relação homem x natureza passa a 

ocorrer somente por meio de um tipo particular de trabalho – o trabalho assalariado, onde: 

o trabalhador torna-se escravo do objeto; em primeiro lugar, pelo fato de receber um 
objeto de trabalho, ou seja, de receber trabalho; depois pelo fato de receber meios 

de subsistência. Deste modo, o objeto habilita-o para existir, inicialmente como 
trabalhador, em seguida, como sujeito físico. O ponto culminante de tal servidão é 
que ele só pode manter-se como sujeito físico na condição de trabalhador e só é 
trabalhador na condição de sujeito físico (MARX, 2011, p. 113). 

Marx (2011) pensará a alienação do trabalho a partir de duas premissas. Primeiro, 

considera que, sendo o trabalho exterior ao homem não pertence à sua característica, ou seja, 

o homem não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo, sente-se infeliz, arruinando sua 

força física e seu espírito. O trabalho não constitui para o homem a satisfação de uma 

necessidade, apenas um meio de satisfazer outras necessidades. Segundo, apresenta a 

exterioridade do trabalho, onde o trabalhador não executa seu trabalho, mas o trabalho de 

outro e para outro. O trabalhador na sociedade capitalista só se sente em si, consigo mesmo, 

fora do trabalho (MARX, 2011). 

Pensar no rompimento com a propriedade privada é, pois, pensar em transformar as 

“necessidades do homem em necessidades humanas e, portanto, em que medida o outro 

homem enquanto pessoa se tornou para ele uma necessidade, até que ponto ele, na sua 

existência mais individual, é ao mesmo tempo um ser social” (MARX, 2011, p. 137). Implica 

pensar no retorno ao atendimento das necessidades humanas e no retorno do homem a si 

mesmo, como ser humano e enquanto ser humano, ser social, nascido para viver em sociedade 

(MARX, 2011, Pp. 137-138). Representa o restabelecimento da relação homem x natureza em 

que “a natureza surge como laço com o homem, como existência de si para outros e dos 

                                                           
15  Embora tratados como animais, a distinção entre os animais e os homens é o fato de esses últimos produzirem 
seus meios de vida e, assim o fazendo, produzem indiretamente sua própria vida material (MARX E ENGELS, 
1998). Na sociedade capitalista, essa produção dos meios de vida não se resume à mera reprodução física dos 
homens, que nascem numa sociabilidade já posta – a burguesa, sendo, portanto, “um modo determinado da 
atividade desses indivíduos, uma maneira determinada de manifestar sua vida, um modo de vida determinado” 
(Ibidem, p. 11). 
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outros para si, e ainda como componente vital da realidade humana” (MARX, 2011, pp.139-

140). 

O economista e o capitalista16 reduzem as necessidades do trabalhador à manutenção 

da vida física e fazem da sua atividade vital – o trabalho – mero movimento mecânico. Sendo 

trabalhador, não comporta na reprodução de sua força física qualquer atividade de lazer e/ou 

prazer. A vida e existência humanas são, para eles, mero movimento mecânico de manutenção 

da vida física e do trabalho (MARX, 2011). Mais do que isso, consideram como um modelo 

de vida padrão: 

E, sem dúvida, padrão universal (porque se aplica à massa dos homens) a vida mais 

pobre possível, faz do trabalhador um ser despojado de sentidos e de necessidades, 
da mesma maneira que transforma a sua atividade em simples abstração de toda a 
atividade […] todo o luxo do trabalhador lhe surge como reprovável e tudo que vai 
além da necessidade superabstrata – seja como prazer passivo, seja como 
manifestação da atividade pessoal – é pelo economista considerado como luxo. A 
economia política, a ciência da riqueza, revela-se assim ao mesmo tempo como a 
ciência da renúncia, da privação, da poupança, que consegue realmente poupar ao 
homem a necessidade de ar puro ou de atividade física (MARX, 2011, p. 151). 

Segue-se a isso a exaltação das cidades urbano-industriais que então se formavam. 

Exaltação construída a partir do processo de industrialização/urbanização que acompanhou a 

formação das relações sociais com as primeiras formas de divisão social e territorial do 

trabalho. A cidade era exaltada em relação ao campo, como se na cidade houvesse melhores 

condições de vida e trabalho. As relações sociais transformam-se conforme se transforma o 

regime de produção. Nesse sentido, a exaltação das cidades pode ser entendida numa 

perspectiva de atendimento às necessidades próprias do capital: 

Sabe-se que inicialmente a indústria se implanta – como se diz – próxima às fontes 
de energia (carvão, água), das matérias-primas (metais, têxteis), das reservas de 
mão-de-obra. Se ela se aproxima das cidades, é para aproximar-se dos capitais e dos 
capitalistas, dos mercados, e de uma abundante mão-de-obra, mantida a preço baixo 
(LEFÉBRVE, 1999, p. 25).  

Os elementos citados podem ser entendidos como indicações de que os homens, o 

espaço, as relações, a cultura, a ideologia, entre outros, foram fundamentais para a 

consolidação da sociabilidade burguesa e naturalização das relações de exploração. Enquanto 

relação social, o Capital criou sua própria sociabilidade, para permitir a expansão de suas 

relações de produção. O capitalismo consegue, a partir dessa sociabilidade, escamotear que a 

                                                           
16 Marx (2011) refere-se ao economista como o que atua na lógica da cientificidade – conhecimento científico e, 
ao capitalista como o homem de negócio empírico. 
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“questão social” é intrínseca a esse sistema, é inseparável dele. Com a teoria social crítica, as 

mistificações dessa sociabilidade são enfrentadas, onde: 

desde a crítica da economia política, elaborada por Marx, sabemos que as expressões 
da chamada “questão social” como o fenômeno do desemprego e da pauperização, 
não são estranhos nem novos para um sistema que se baseia na exploração do 
trabalho e na apropriação privada da riqueza socialmente produzida, deixando aos 
trabalhadores a venda da força de trabalho como possibilidade única de obter sua 
reprodução física e espiritual (MARANHAO, 2010, p. 98). 

O trabalhador, alijado do produto do seu trabalho, recebe, na forma do salário, 

somente o necessário para reproduzir-se enquanto trabalhador. O salário entra nos custos do 

capital, assim como qualquer matéria-prima ou tecnologia, visando à ampliação do lucro. O 

salário é para o trabalhador “como o óleo que se aplica a uma roda para mantê-la em 

movimento” (MARX, 2011, p. 124). Por mais que seja recebido pelo trabalhador, o “salário 

pertence, assim, aos imperiosos custos do capital e do capitalista, e não deve ultrapassar a 

soma necessária”. A partir disso, os capitalistas recorrem ao rebaixamento dos salários como 

forma de aumentar a margem de lucro. Excluem de seu campo de ação os trabalhadores, 

mesmo potenciais, que não se enquadram nessa relação salarial: 

a economia política não conhece o trabalhador desocupado, o homem que trabalha, à 
medida que ele se encontra fora da relação de trabalho. O trapaceiro, o ladrão, o 
mendigo, o desempregado, o esfomeado, o miserável e o delinquente, são figuras de 
homem que não existe para a economia política, mas só para outros olhos, para os 
do médico, do juiz, do coveiro, do burocrata, etc. São fantasmas que se situam fora 
do seu domínio. As necessidades do trabalhador reduzem-se assim à necessidade de 
o manter durante o trabalho e de maneira a que a categoria dos trabalhadores não 
se extinga (MARX, 2011, p. 124). 

É exatamente no que se situa fora do que assume como responsabilidade a economia 

política que encontramos o objeto do nosso trabalho – a categoria pobreza, entendida aqui 

como expressão da “questão social” e embora não seja peculiar ao capitalismo, assume nesse 

sistema uma nova dinâmica: 

[…] se não era inédita a desigualdade entre as várias camadas sociais, se vinha de 
muito longe a polarização entre ricos e pobres, se era antiquíssima a diferente 
apropriação e fruição dos bens sociais, era radicalmente nova a dinâmica da pobreza 
que então se generalizava. Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia 

na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas 

(NETTO, 2007, p. 153). 

Constata-se que, ao contrário do que ocorria nas sociedades anteriores, no sistema 

capitalista a pobreza não está relacionada a um quadro de escassez natural que decorre do 

desenvolvimento das forças produtivas, mas à própria dinâmica capitalista: 
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nas sociedades anteriores à ordem burguesa, as desigualdades, as privações etc. 
decorriam de uma escassez que o baixo nível de desenvolvimento das forças 
produtivas não podia suprimir […] na ordem burguesa constituída, decorrem de uma 
escassez produzida socialmente, de uma escassez que resulta necessariamente da 
contradição entre as forças produtivas (crescentemente socializadas) e as relações de 
produção (que garantem a apropriação privada do excedente e a decisão privada de 
sua destinação (NETTO, 2007, p. 158).  

O trabalho, no sistema capitalista, é direcionado para a produção de mercadorias e não 

para o atendimento das necessidades dos trabalhadores – necessidades humanas. E a divisão 

da sociedade em classes no sistema capitalista, tendo, de um lado, a figura do trabalhador e, 

de outro, a figura do capitalista, permite a exploração do trabalho e com essa, a extração da 

mais-valia, gerando o lucro ao capitalista – objetivo maior desse sistema. 

Como demonstrou Marx (1996) com a teoria da taxa de mais-valia, o capitalismo 

pressupõe relações de exploração entre os homens, a partir de relação desigual entre quem 

possui os meios de produção e aqueles que possuem apenas a força de trabalho, dependendo 

do acesso a estes meios para produzir suas condições de reprodução social.  

O salário pago pelo capitalista ao trabalhador é sempre inferior ao valor produzido 

pela força de trabalho empregada na produção das mercadorias, ou seja, com o salário pago ao 

trabalhador, esse recebe apenas uma parte do valor produzido (incorporado na mercadoria), 

estando a outra parte de posse do capitalista. A extração da mais-valia é feita tanto pelo 

prolongamento da jornada de trabalho, quanto pela intensificação do trabalho na jornada de 

trabalho contratada, como nos ensinou Marx. Há que se considerar ainda que, explorar 

trabalhadores empregados significa tornar os demais trabalhadores ociosos, uma vez que há 

um trabalhador executando o trabalho que deveria ser realizado por dois, três ou mais, caso 

não houvesse a exploração.  

Marx vai demonstrar, no Capítulo XXIII de O Capital, com a lei geral de acumulação 

capitalista que o capital por visar o lucro e devido à concorrência17, aplica o capital adicional 

(o valor reinvestido na produção) em capital constante, em detrimento do capital variável, o 

que significa menos trabalhadores empregados no processo de produção. Soma-se a isso, o 

fato de, sendo o lucro menor que o estipulado e/ou desejado pelo capitalista, esse tem a opção 

de não aplicar o capital adicional – guardá-lo para uma aplicação posterior, em um momento 

em que o lucro seja maior – quando por exemplo, os salários estão mais baixos. Marx 

                                                           
17 Trataremos de forma pormenorizada da concorrência no âmbito capitalista no Capítulo II da presente 
dissertação. 
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conseguiu a partir disso, mostrar que o crescimento do capital afeta diretamente a “sorte” da 

classe trabalhadora, uma vez que ao crescer o capital, aplica-se uma maior parte do capital 

adicional (reinvestido) em meios de produção (capital constante), em detrimento da aplicação 

em mão de obra (capital variável) e, desmistificando a teoria da população de Malthus18, 

Marx (1996) aponta que “a acumulação capitalista produz constantemente — e isso em 

proporção à sua energia e às suas dimensões  -  uma população trabalhadora adicional 

relativamente supérflua ou subsidiária, ao menos no concernente às necessidades de 

aproveitamento por parte do capital” (p. 261). 

Assim, a classe trabalhadora ao produzir a acumulação de capital, produz os meios que 

fazem dela uma população supérflua: 

Se uma população trabalhadora excedente é produto necessário da acumulação ou do 
desenvolvimento da riqueza com base no capitalismo, essa superpopulação torna-se, 
por sua vez, a alavanca da acumulação capitalista, até uma condição de existência do 
modo de produção capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva 
disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta, como se ele o tivesse 
criado à sua própria custa. Ela proporciona às suas mutáveis necessidades de 
valorização o material humano sempre pronto para ser explorado (MARX, 1996, Pp. 
262-263).  

Para Castelo (s. d.), o exército industrial de reserva é uma das estratégias do capital 

para rebaixar os salários dos trabalhadores e aumentar os lucros do capitalista, conforme 

denunciado por Marx (1996) na lei geral de acumulação capitalista: 

O sobretrabalho da parte ocupada da classe trabalhadora engrossa as fileiras de sua 
reserva, enquanto, inversamente, a maior pressão que a última exerce sobre a 
primeira obriga-a ao sobretrabalho e à submissão aos ditames do capital. A 
condenação de uma parcela da classe trabalhadora à ociosidade forçada em virtude 
do sobretrabalho da outra parte e vice-versa torna-se um meio de enriquecimento do 
capitalista individual e acelera, simultaneamente, a produção do exército industrial 
de reserva numa escala adequada ao progresso da acumulação social (MARX,1996, 
Pp. 266-267). 

Para Melo (2011), pela lei geral da acumulação capitalista de (MARX, 1996), o 

pauperismo é produto da acumulação capitalista – “o pauperismo19 e todas suas formas 

degeneradas constituem uma condição de existência do modo de produção capitalista. Assim, 

                                                           
18 Malthus (1996) defendeu em sua “Teoria da População” que a população crescia sempre em proporção maior 
que a produção de alimentos, sendo, portanto, necessário o controle da natalidade.  

19 Melo (2011) realiza interessante síntese da categoria pauperismo, a qual é desenvolvida por Karl Marx e se 
apresenta dividida em quatro segmentos: “O primeiro são os trabalhadores aptos ao trabalho, mas que não 
conseguem mais emprego. A segunda forma são os órfãos e crianças indigentes que a qualquer momento podem 
ser absorvidos como mão de obra abundante […] A terceira forma do pauperismo são os degradados, 
maltrapilhos e trabalhadores combalidos […] A última forma do pauperismo é o lumpemproletariado, constituído 
por vagabundos, delinquentes e a marginália da sociedade” (Pp. 9-10). 
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quanto mais desenvolvida a produção capitalista, maior a grandeza absoluta de trabalhadores 

miseráveis” (Pp. 9-10). A pobreza, no sistema capitalista, cresce, assim, à medida em que se 

intensifica a produção de riqueza. Cresce conforme se expande o próprio sistema. A pobreza 

é, assim, não um atributo individual dos que não conseguem êxito a partir do trabalho ou uma 

falha do sistema, mas fruto do próprio desenvolvimento do sistema capitalista.  

Remeter a pobreza ao próprio desenvolvimento capitalista permite-nos entender os 

limites das políticas redistributivas, as quais, ao atuarem enquanto reformas dentro do 

sistema, não permitem romper com a expropriação dos meios de vida e de trabalho sofrida 

nesse sistema pela classe trabalhadora:  

A pobreza no MPC, enquanto expressão da “questão social”, é uma manifestação da 
relação de exploração entre capital e trabalho, tendo sua gênese nas relações de 
produção capitalista, onde se gestam as classes e seus interesses […] No MPC, não é 
o precário desenvolvimento social e econômico que leva à pauperização de amplos 
setores sociais, mas o próprio desenvolvimento (das forças produtivas) é o 
responsável pelo empobrecimento (absoluto ou relativo) de segmentos da sociedade. 
Não é, portanto, um problema de distribuição no mercado, mas tem sua gênese na 
produção (no lugar em que ocupam os sujeitos no processo produtivo) (MONTAÑO, 
2012, p. 6). 

O desenvolvimento do sistema capitalista agravou seriamente as condições de vida e 

de trabalho da classe trabalhadora20.Conforme denuncia Marx em escritos de 1844: 

bom ar puro a atmosfera pestilencial das habitações nos pardieiros ingleses! Grande 
beleza da natureza os fantasiosos trapos com que se vestem os pobres ingleses e 
carne mirrada e enrugada das mulheres roídas pelo trabalho e pela miséria; as 
crianças que jazem no esterco; os abortos provocados pelo excesso de trabalho no 
uniforme mecanismo das fábricas! E os graciosíssimos últimos detalhes da prática: a 
prostituição, o crime e a forca! (MARX, 1995, p. 6). 

 Àquele contexto histórico de degradação humana denunciado por Marx, o Parlamento 

inglês atribuiu a uma falha de administração e da legislação assistencial voltada ao pobre, 

incidindo, sob sua ótica liberal, no notável aumento do pauperismo nesse início de 

industrialização.  

Houve, a partir disso por parte do Parlamento inglês, reformulação do imposto que 

subsidiava ações para os pobres, passando a entender que as ações estatais então vigentes 

estimulavam os pobres a manter-se na condição de pobreza. Sinalizamos como os sujeitos 

históricos sociais eram tratados a partir da condição de pobreza como algo que os significava 

                                                           
20  No artigo “Glosas Críticas Marginais ao Artigo ‘O Rei da Prússia e a Reforma Social’” (MARX, 1995), Karl 
Marx, ao refutar o discurso do economista inglês MacCulloch, por esse aplicar à economia política o que disse 
Bacon para a filosofia, apresenta um panorama das condições de vida dos trabalhadores ingleses nos primórdios 
da industrialização. 
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– e não como algo que expressasse consequências de sua inserção e / ou origem de classe 

social. Eram pobres, e não trabalhadores. Além disso, percebe-se que a causa da pobreza não 

era remetida ao sistema capitalista na forma como se desenvolvia, mas tratada como atributo 

individual. A legislação, a partir de então, passaria a reprimir e a punir os pobres, em vez de 

assisti-los:  

a Inglaterra tentou acabar com o pauperismo primeiramente através da assistência e 
das medidas administrativas. Em seguida, ela descobriu, no progressivo aumento do 
pauperismo, não a necessária consequência da indústria moderna, mas antes o 
resultado do imposto inglês para os pobres […] aquilo que, no começo, fazia-se 
derivar de uma falta de assistência, agora se faz derivar de um excesso de 
assistência. Finalmente, a miséria é considerada como culpa dos pobres e, deste 
modo, neles punida (MARX, 1995, p. 8). 

Nota-se que o fomento à urbanização e à industrialização foram elementos chaves para 

a formação capitalista do espaço (HARVEY, 2005), tendo como uma de suas expressões o 

acirramento da pobreza, a partir da exaltação das cidades urbano-industriais em oposição ao 

campo. Nesse mesmo movimento, opõe-se a figura do trabalhador à figura do pobre, 

culpabilizando esse último pelo lugar ocupado na estrutura social. Com a piora nas condições 

de vida dos trabalhadores, esses vão se aproximando, com o desenvolvimento da grande 

indústria e da urbanização desenfreada, das precárias condições de vida dos indigentes, 

miseráveis, mendigos, entre outros. 

Assim, a pobreza era controlada até meados do século XIX, por não haver ainda 

invadido a cena política, não sendo necessário, portanto, uma intervenção de âmbito estatal 

(político). A pobreza aparecerá como um problema a ser combatido pela ordem burguesa ao 

assumir-se como expressão da “questão social”, ou seja, quando a “questão social” invade a 

arena política, para não ser eliminada – já que enfrentar o que gera a “questão social” 

necessitaria incidir sobre a estrutura do próprio sistema vigente – ela passa a ser combatida 

nas suas expressões, sendo uma de suas expressões a pobreza.  

1.2. Desigualdade na formação social burguesa a partir da perspectiva de classe 
social.  

Partilhamos da leitura marxista e entendemos que o sistema capitalista pressupõe a divisão 

da sociedade em classes sociais – trabalhador e capitalista – como visto anteriormente. As 

conquistas favoráveis a uma ou outra classe – ao capital ou ao trabalho, estão diretamente 

relacionadas com a correlação de forças entre as classes. 
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A partir disso, se no capitalismo concorrencial21, a “questão social” só era alvo da 

atividade estatal quando a classe trabalhadora ameaçava a ordem burguesa ou o fornecimento 

de mão de obra para o capital, no capitalismo monopolista “tanto pelas características do novo 

ordenamento econômico quanto pela consolidação política do movimento operário e pelas 

necessidades de legitimação política do Estado burguês, a ‘questão social’ como que se 

internaliza na ordem econômico-política” (NETTO, 2007, Pp. 29-30)22. 

 O combate às expressões da “questão social”23 no capitalismo contemporâneo dar-se-á 

pelas políticas públicas e deve ser entendido como um processo histórico contraditório, que 

carreia mediações estatais do acirramento das contradições entre as classes sociais.  

 As expressões da “questão social” tornam-se alvo de atuação sistemática do Estado, 

através das políticas sociais. O Estado passa a dirigir de forma contínua, não necessariamente 

universal, sua ação à classe trabalhadora. As políticas públicas possibilitam ao Estado 

legitimação política, ocultamento de seu caráter de classe e, principalmente, a preservação e o 

controle da força de trabalho ocupada e excedente: 

A funcionalidade essencial da política social do Estado burguês no capitalismo 
monopolista se expressa nos processos referentes à preservação e ao controle da 
força de trabalho – ocupada, mediante a regulamentação das relações 

                                                           
21 Na passagem do capitalismo concorrencial (Séc. XVIII e XIX) ao capitalismo monopolista, as respostas do 
Estado à “questão social” são interiorizadas no próprio Estado por meio das políticas sociais. Para Netto (2007) o 
Estado vai “intervir” nas manifestações da “questão social” por meio de políticas sociais que garantem o 
consenso da população. A passagem para a “idade” dos monopólios não foi ausente da luta de classes. É 
exatamente nessa passagem que as lutas dos trabalhadores contra a exploração do capital assumem a forma dos 
partidos operários de massa. A pressão exercida por esses trabalhadores organizados não conseguiu romper com 
o sistema vigente, sendo cooptados pelo Estado, que passa então a ser o ente responsável por dar respostas 
àquelas pressões. O Estado absorveu a luta de classes: “o objetivo dos superlucros é a pedra-de-toque dos 
monopólios e do sistema de poder político de que eles se valem; entretanto, respostas positivas a demandas das 
classes subalternas podem ser oferecidas na medida exata em que elas mesmas podem ser refuncionalizadas para 
o interesse direto e/ou indireto da maximização dos lucros” (NETTO, 2007, p. 29). 
22 Corroboramos com Iamamoto (2008) no entendimento da “questão social” como indissociável da 
sociabilidade capitalista formada por processos de exploração do trabalho, que a reproduzem ampliadamente. A 
“questão social” relaciona-se ao processo de formação e entrada da classe operária na cena política, exigindo seu 
reconhecimento enquanto classe por parte do empresariado e do Estado. Envolve, pois, a luta do operariado 
contra as desigualdades produzidas por um sistema que é estruturalmente desigual, estruturado a partir da 
apropriação privada do fruto do trabalho coletivo.  

23  No campo da Sociologia, há controvérsias sobre a existência de uma nova “questão social”. Pastorini (2010) 
em “A categoria questão social em debate” aborda esse debate. Cabe ressaltar aqui que para essa autora não se 
trata de uma nova “questão social”, mas da complexidade que assumem as relações sociais no capitalismo 
contemporâneo, onde a “questão social” assume novas manifestações. A “questão social” é constitutiva do 
capitalismo e supor que exista uma nova significaria ter resolvido uma “anterior”, que não é o caso, uma vez que 
a contradição entre apropriação privada do fruto do trabalho coletivo permanece no sistema vigente. Resolver a 
“questão social” no capitalismo significa superar o próprio sistema, estabelecendo uma nova ordem 
(PASTORINI, 2010). 
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capitalistas/trabalhadores; lançada no exército industrial de reserva, através dos 
sistemas de seguro social (NETTO, 2007, p. 31). 

Na sociedade burguesa, a “questão social” é tratada em suas expressões, lembrando 

que entendê-la a partir da contradição capital/trabalho remeteria à base do sistema capitalista. 

A “questão social” é tratada nas suas refrações, as quais são vistas como problemas sociais a 

serem tratados no âmbito particular. O tratamento da “questão social” em si não interessa aos 

defensores da ordem burguesa, pois significaria a derrocada da própria ordem. Ou seja, a 

resolução, o fim da “questão social” é o fim das relações de exploração, que fundamentam 

essa sociedade dividida em classes e esse é o tipo de sociedade sob a qual o capitalismo se 

apoia. 

Tendo sido a ordem burguesa constituída sob o aporte do ideário liberal e seu 

individualismo (ethos individualista), pressupunha-se que os direitos sociais, por terem caráter 

coletivo, seriam incompatíveis com as proposições de tal ideário (NETTO, 2007). A ordem 

burguesa tornou-os compatíveis, ressignificando-os. Para Netto (2007) “o caráter público do 

enfrentamento das refrações da 'questão social' incorpora o substrato individualista da tradição 

liberal, ressituando-o como elemento subsidiário no trato das sequelas da vida social 

burguesa” (p. 35). Isto foi possível pelo processo de culpabilização do indivíduo por sua 

situação social, onde ao indivíduo é lançada a responsabilidade pelo lugar que ocupa na 

estrutura social, ou seja, é responsabilidade de cada um buscar seu estabelecimento na 

estrutura social, por seu próprio esforço, sendo culpabilizado caso não alcance melhores 

projeções: 

O redimensionamento do Estado burguês no capitalismo monopolista em face da 
“questão social” simultaneamente corta e recupera o ideário liberal – corta-o, 
intervindo através de políticas sociais; recupera-o, debitando a continuidade das suas 
sequelas aos indivíduos por elas afetados (NETTO, 2007, p. 36). 

Segundo Castelo (2006), a consciência de “classe para si”24 que assume o operariado, 

tendo como marco a Revolução de 1848, foi um processo histórico, iniciado a partir do 

agravamento das condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora, mediante o 

desenvolvimento da grande indústria, que entra na cena política o movimento operário 

europeu, irrompendo um longo e árduo processo de lutas contra o poder capitalista 

(CASTELO, 2006). Essas lutas se iniciam em 1817, com Robert Owen incentivando 

                                                           
24  Karl Marx (1985) entende a passagem de “classe em si” como “classe para si” como o momento em que os 
operários tomam consciência de sua classe, de que constituem uma mesma classe e passam a defender os 
interesses dessa classe. 
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organizações corporativistas dos trabalhadores. Segue-se que em 1819 são promulgadas leis 

fabris de proteção ao trabalho; eclodem revoltas como o Ludismo25. Criam-se sindicatos e 

operários participam de greves. Essas ações eram, muitas vezes, pontuais, limitadas ao 

território ou restritas aos postos de trabalho, não abarcando a totalidade da classe operária 

(CASTELO, 2006)26.  

Há que se considerar ainda que o agravamento das condições de vida e trabalho da 

classe trabalhadora trouxe consigo outro tipo de pobreza “não mais dos doentes ou loucos, 

mas daqueles que trabalhavam” (MAURIEL, 2010a, p. 52), contrapondo-se na realidade ao 

que apregoavam os economistas e ideólogos liberais, os quais foram fundados na ética 

protestante, segundo a qual o trabalho dignifica o homem.  

Para os economistas clássicos, o desenvolvimento da indústria com o uso da 

maquinaria pouparia trabalho humano. Identificamos, com base em leitura crítica, que há um 

aumento da exploração (intensificação) da força de trabalho27 a partir da utilização da 

máquina28. Percebe-se que o uso da máquina é realizado de forma favorável à classe burguesa, 

                                                           
25  Movimento ocorrido no desenrolar da Revolução Industrial (1780-1840), na Grã-Bretanha, dedicado à 
destruição das máquinas e protestos contra a tecnologia. “Entre 1778 e 1830 ocasionalmente rebentavam revoltas 
contra a disseminação da maquinaria” (HOBSBAWM, 2013, p. 57). 
26  Para MARX e ENGELS, somente com a constituição de um partido político o movimento operário alcançaria 
a totalidade do sistema (CASTELO, 2006, p. 60). Diante da resistência burguesa quanto à organização dos 
trabalhadores enquanto partido político, os mesmos organizam-se no movimento do Cartismo no ano de 1845. 
Porém, é somente no ano de 1848, com o Manifesto do Partido Comunista, que o movimento proletário ataca a 
base da sociedade burguesa: a propriedade privada (CASTELO, 2006, Pp. 66 – 68). O operariado apresenta-se 
enquanto classe para si e direciona sua luta para a superação da ordem capitalista. Somente com a superação da 
ordem capitalista é possível resolver a “questão social”, pois essa é constitutiva daquela ordem. A “questão 
social” aparece, pois, nesse momento de afirmação dos trabalhadores enquanto classe para si, passando a exigir o 
reconhecimento e atendimento de suas demandas. A “questão social” pode ser entendida como o momento em 
que o operariado, enquanto classe para si (com consciência de classe) adentra no cenário político, numa luta 
direta contra o capital, na defesa de seu objetivo de classe: a socialização dos meios de produção e da riqueza 
produzida e “está elementarmente determinada pelo traço próprio e peculiar da relação capital/trabalho – a 
exploração” (NETTO, 2007, p. 157). 
27  A burguesia consegue, com a implementação da maquinaria, investir na progressiva subordinação do trabalho 
vivo ao trabalho morto – aumenta a taxa de mais-valia e retira o caráter subjetivo do trabalho ao trabalhador que, 
fragmentado nos postos de trabalho, passa a ser mero “condutor” da maquinaria; emprega mulheres e crianças 
em suas fábricas, visto que a maquinaria não exige força bruta para a execução das atividades; desmobiliza os 
trabalhadores, os quais são separados em postos de trabalho e já não mais se reconhecem no produto do seu 
trabalho, uma vez que não participam de todo o processo de construção dos mesmos (dos produtos); reduz o 
número de trabalhadores empregados, a partir do aumento da produtividade dos que estão empregados, 
formando assim o seu necessário exército industrial de reserva (MARX, 1971). 

28  A maquinaria permite que se aumente a exploração por meio do aumento da produtividade do trabalho 
(produzir mais em menos tempo, aumentando o ritmo do trabalho). Marx denomina esse tipo de exploração de 
mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é a forma de exploração do trabalho em que há prolongamento da 
jornada de trabalho, sem respectivo aumento do valor pago pelo mesmo (MARX, 1971). 



 

35 

 

tendo, portanto, que ser refutado o argumento da economia clássica de que o uso da máquina 

pouparia trabalho humano (CASTELO, 2006).  

A introdução da maquinaria possibilita a produção em larga escala, rompendo com o 

problema da escassez típico do Antigo Regime. Se mesmo diante dessa constatação, 

deparamo-nos com situações alarmantes de miséria, “parece justo considerar que a 

continuidade da fome e da pobreza como parte do sofrimento humano generalizado tenha uma 

causa necessariamente política, determinada pela competição para a apropriação da riqueza 

socialmente produzida” (MOORE, 1974 apud MAURIEL, 2010a, p. 33).  

A causa política acima mencionada envolve a discussão acerca do papel do Estado na 

conformação da sociedade dividida em classes. O Estado é o aparato político necessário para 

a continuidade das relações sociais capitalistas e, portanto, relações entre classes sociais. 

 Existem diferentes leituras sobre o que é o Estado e qual é o seu papel. Para os 

economistas clássicos, como Adam Smith (1723 – 1790), existe a crença no que seria uma 

“não intervenção estatal” na economia, argumentando que o mercado dispõe de uma “mão 

invisível” capaz de direcionar a sociedade e ordená-la de forma satisfatória. Adeptos da 

doutrina de que a sociedade é regida por uma ordem natural argumentam que “intervenções” 

de âmbito estatal afetam diretamente a liberdade, princípio esse tido pela economia clássica 

como fundamental ao homem e as relações que possa vir a desempenhar. O movimento 

histórico, porém, nos mostra que em cada crise cíclica do capital, além da reorganização das 

relações sociais da produção, inerentes a esse sistema, tensiona-se para o uso de recursos 

públicos para assegurar o equilíbrio das contas: 

Quando a crise se instala, todo o discurso e a defesa da eficiência do mercado, da 
privatização, da desregulamentação se “desmancham no ar”, chamem o Estado, ou 
melhor, o fundo público para socializar os prejuízos. Rapidamente o discurso da 
eficiência dos mercados parece ter sido esquecido (SALVADOR, 2010, p. 614). 

 Nesse sentido, o Estado movimenta-se para garantir o processo de acumulação do 

capital. Mas o Estado não é imune à luta de classes; essa o atravessa e, conforme 

mencionamos anteriormente, a propensão para um ou outro lado depende das lutas que são 

travadas em seu interior. A luta de classes, no limite da sociedade burguesa, inaugurou o 

direito burguês29. A noção de direito remete assim à própria constituição da sociabilidade 

burguesa; é um constructo burguês.  

                                                           
29 Na cronologia construída por Marshall (1967), o primeiro direito instituído formalmente foi o civil, 
extremamente necessário no contexto do século XVIII, onde a burguesia lutava contra o poder do rei e do 
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 A sociedade burguesa não responde à pressão da classe trabalhadora com mudanças, 

não permite ao operariado, enquanto classe para si, concretizar seu projeto societário. A 

resposta burguesa é a reforma, reformar dentro do sistema vigente, ou seja, mantém-se a 

ordem vigente e introduz nela algumas reformas, que não ameaçam a ordem burguesa, mas 

que mesmo assim alcançam o consenso da classe trabalhadora, como aponta Netto (2007): 

o projeto burguês combina organicamente conservantismo e reformismo: de uma 
parte, as estruturas nucleares da sociedade burguesa são declaradas o ponto final do 
processo histórico – com o que se replica à “utopia” comunista; de outra, são 
reconhecidas como possíveis de aperfeiçoamento – com o que se contesta ás 
demandas proletárias e populares. O reformismo para conservar é entronizado como 
estratégia de classe da burguesia – e nunca sem tensões intra-classe – no capitalismo 
dos monopólios (p. 62). 

O Estado passa a responder tanto à reprodução do capital (SALVADOR, 2010) quanto 

às demandas dos trabalhadores (NETTO, 2007).  

Como corrobora Harvey (2005): “o Estado atende interesses do capital, mas também 

responde a determinadas demandas da classe trabalhadora” (p.88). Partimos do entendimento 

de que a resposta estatal às demandas dos trabalhadores não é algo natural, mas fruto de 

tensões e se constituem em respostas parciais as quais devem ser compreendidas como 

conquistas históricas da classe trabalhadora, de acordo com o segundo paradigma indicado 

por Couto (2010): 

Existem dois paradigmas para compreender a idéia que iluminou o movimento de 
conquistas de direitos. O primeiro é o defendido pelos jusnaturalistas, que 
compreendem o campo do direito como algo inerente à condição humana, fundado 
numa lógica apriorística, onde a natureza humana, por si só, é detentora de direitos. 
O segundo, representado pela ideia de que os direitos são resultados do movimento 
histórico em que são debatidos, correspondendo a um homem concreto e às suas 
necessidades, delimitado pelas condições sociais, econômicas e culturais de 
determinada sociedade (p. 34). 

A partir das revoluções burguesas, a afirmação da Modernidade pressupôs a 

consolidação de um Estado Democrático de Direito, para o qual todos são iguais perante a 

                                                                                                                                                                                     

Estado, típico ao Absolutismo. Ou seja, a burguesia necessitava instituir um direito próprio ao indivíduo de 
forma a diminuir o poder do Rei. O direito civil passa a ser defendido pela burguesia, uma vez que ele se localiza 
fora do poder do Estado, enquanto direito próprio ao indivíduo. O direito civil aparece assim, como o direito 
inerente ao indivíduo, que o coloca como proprietário de si mesmo, não devendo ter interferência estatal nesse 
âmbito (COUTO, 2010). A burguesia com isso vai forjando o sujeito necessário para o desenvolvimento das 
relações capitalistas de produção: o sujeito individual. No século XIX aparecem os direitos políticos, na mesma 
óptica de direito individual, ou seja, direito a ser exercido pelo sujeito individualmente “é o homem, fundado na 
ideia da liberdade, que deve ser o titular dos direitos civis, exercendo-os contra o poder do Estado, ou, no caso 
dos direitos políticos, exercê-los na esfera de intervenção no Estado” (COUTO, 2010, p. 35). Os direitos sociais 
aparecem no século XX e são exercidos por intermédio do Estado. Podem ser considerados direitos pautados na 
natureza da igualdade e não da liberdade como o são os direitos civis e políticos. São considerados direitos 
positivos por contarem com a atuação estatal (COUTO, 2010, p. 36). 
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Lei. No entanto, o atendimento às necessidades sociais circunscreve-se ao âmbito legal e 

constrói-se um conceito abstrato de cidadania, como apontam Marx e Engels (1986):  

Como o Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe dominante fazem 
valer seus interesses comuns e na qual se resume toda a sociedade civil de uma 
época, segue-se que todas as instituições comuns são mediadas pelo Estado e 
adquirem através dele uma forma política. Daí a ilusão de que a lei se baseia na 
vontade e, mais ainda, na vontade destacada de sua base real – na vontade livre. Da 
mesma forma, o direito é reduzido novamente à lei (p. 98). 

Nesse modelo de sociedade, uma das formas utilizadas pelo Estado de garantir ao 

capital seu processo de acumulação será o recurso às políticas públicas. No caso do nosso 

estudo, especificamente a política social. Essa se apresentará de forma diferenciada em cada 

conjuntura histórica e limitar-se-á a essa conjuntura, não modificando com suas ações a 

estrutura do sistema. 

 

1.3. Transformações societárias e política social 

 O sistema capitalista apresentou sua fase áurea dos anos 1930-1970, onde com o 

sistema fordista30 de produção, buscou-se compatibilizar a produção e o consumo 

(ANTUNES, 2009). O capitalismo, nesse momento, encontrava-se em um ciclo de expansão – 

onda longa de expansão capitalista (MANDEL, 1982). Tratava-se de um modelo de regulação 

do mercado pelo Estado assentado na “garantia de oferta e demanda efetiva, sendo as políticas 

sociais uma importante estratégia de manutenção do pleno emprego e ampliação do consumo” 

(BOSCHETTI, 2012, p. 757). Esse modelo, que materializa parte de suas mediações nas 

diferentes formas de organização dos modelos de Estado de Bem-Estar Social, assumiu 

características específicas de acordo com o país em que se desenvolveu31.  A cidadania32 

desenvolve-se como conceito universal nesse mesmo período.  

                                                           
30 Antunes (2009) entende o padrão fordista de produção como o que vigorou na grande indústria em todo o 
século XX, mais precisamente a partir da segunda década. O fordismo “baseava-se na produção em massa de 
mercadorias, que se estruturava a partir de uma produção mais homogeneizada e enormemente verticalizada” 
(ANTUNES, 2009, p.38). As produções eram internas e recorria-se pouco ao fornecimento externo – ao setor de 
autopeças, por exemplo. O trabalho era altamente fragmentado e cada operário executava uma mesma tarefa 
repetidamente. Racionalizava-se “ao máximo as operações realizadas pelos trabalhadores, combatendo o 
‘desperdício' na produção, reduzindo o tempo e aumentando o ritmo de trabalho, visando a intensificação das 
formas de exploração” (2009, p. 38).  
31

 FIORI (1997) e VIANNA (1991) trabalham com dois estudiosos que desenvolveram duas importantes 
tipologias acerca dos modelos de Bem-Estar Social, a saber: Draibe (1990) e Esping-Andersen (1991). Os tipos 
de Welfare State na análise de Draibe (1990) seriam os seguintes: A) Welfare residual (caracterizado 
principalmente pela política seletiva); B) Welfare meritocrático-particularista: B1. Corporativo; B2. Clientelista; 
C) Welfare institucional-redistributivo (caracterizado por uma política substancialmente universalista e 
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Para Coutinho (2012), diferentemente da contrarreforma do Estado33, o Welfare State 

deve ser considerado uma revolução passiva, pois para além de restaurar o velho, incorporou 

conquista de direitos pela classe trabalhadora: 

[…] o Welfare surgiu num momento em que a classe trabalhadora, através de suas 
organizações (sindicais, políticas), obtivera uma forte incidência na composição da 
correlação de forças entre o trabalho e o capital. Nem se deve esquecer que a 
revolução passiva welfariana é também uma resposta ao grande desafio ao capital 
representado não só pela Revolução de Outubro, mas também pela presença da 
União Soviética, que emergia da Segunda Guerra Mundial com um enorme prestígio 
junto às massas trabalhadoras de todo o mundo (p. 122). 

A década de 1970 assistiu à crise do padrão fordista de produção (ANTUNES, 2009). 

A saída encontrada para a crise ocorreu com base em novo processo de reestruturação 

produtiva34 articulado a medidas de ajustes estruturais.  

                                                                                                                                                                                     

igualitária, mais ou menos temperada pela política seletiva). E os tipos de Welfare State na análise de Esping-
Andersen (1991) seriam os seguintes: A) Liberal ou residual: o Estado só intervém quando os indivíduos são 
demasiadamente penalizados pelo mercado e as redes primárias de apoio, como família, comunidade, não são 
suficientes para atender ao indivíduo; B) Conservador: vincula a ação protetora do Estado ao desempenho dos 
grupos protegidos – ação protetora somente para os que merecem; C) Social democrata: o bem-estar é visto 
como parte constitutiva da sociedade contemporânea, deve haver produção e distribuição de bens e serviços para 
todos os cidadãos – extramercado. Para Fiori (1997), são muitos os modelos propostos, porém identifica na 
construção dos mesmos as seguintes dimensões: A) natureza, forma e ritmo do desenvolvimento econômico; B) 
grau, intensidade e organicidade da mobilização da classe operária; C) grau de avanço do desenvolvimento 
político-institucional; D) extensão ou impacto do efeito da difusão das inovações ocorridas nos países 
paradigmáticos; E) forma peculiar e intensidade com que se desenvolve a luta política envolvendo os partidos 
que tradicionalmente representaram o mundo do trabalho (p. 140). 

32 Conceito de forma abstrata e formal, assimilado pelos indivíduos, os quais passaram a se identificar 
veementemente como cidadãos, como sujeito de direitos (igualdade formal perante a lei). A desigualdade 
econômica inerente à ordem vigente não deveria ser questionada: “O que interessa é que haja um enriquecimento 
geral da substância concreta da vida civilizada, uma redução geral do risco e insegurança, uma igualação entre os 
mais e menos favorecidos em todos os níveis – entre o sadio e o doente, o empregado e o desempregado, o velho 
e o ativo, o solteiro e o pai de uma família grande. A igualação não se refere tanto a classes quanto a indivíduos 
componentes de uma população que é considerada, para esta finalidade, como se fosse uma classe. A igualdade 
de status é mais importante do que a igualdade de renda” (MARSHALL, 1967, pp. 94-95). 

33  Veremos o processo de contrarreforma de forma pormenorizada no capítulo II da presente dissertação, item 
2.2.1. Brasil: da estratégia desenvolvimentista ao modelo de Estado Gerencial. 

34 O processo de reestruturação produtiva é caracterizado pela substituição do modelo fordista de produção por 
um modelo de acumulação flexível. Tratou-se de uma resposta do capital à sua crise, resposta direcionada à 
manifestação fenomênica da crise e não à sua estrutura. Assim, “atendo-se à esfera fenomênica, à sua 
manifestação mais visível, tratava-se para o capital, de reorganizar o ciclo reprodutivo preservando seus 
fundamentos essenciais. Foi exatamente nesse contexto que se iniciou uma mutação no interior do padrão de 

acumulação (e não no modo de produção), visando alternativas que conferissem maior dinamismo ao processo 
produtivo, que então dava claros sinais de esgotamento” (ANTUNES, 2009, p. 38). Seguiu-se ao fordismo o 
modelo de acumulação flexível. O modelo de acumulação flexível caracteriza-se por: 1) visa atender à demanda, 
produzindo mercadorias mais individualizadas, de acordo com o perfil de cada consumidor, sendo sua produção 
variada e heterogênea, ao contrário do fordismo que era homogeneizante; 2) fundamenta-se pelo trabalho em 
equipe, onde o trabalhador assume várias funções, ao contrário do fordismo em que o operário efetuava a mesma 
função repetidamente; 3) a produção se estrutura por um processo produtivo flexível, onde o operário atua junto 
às várias máquinas simultaneamente, ao contrário do fordismo em que ele operava uma só máquina; 4) guia-se 
pelo princípio do just in time, ou seja, produzir mais em menos tempo, ao contrário do fordismo em que se 
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Ugá (2008) apresenta dois fatores que, ocorrendo simultaneamente, contribuíram para 

o processo de reestruturação produtiva. O primeiro fator é a crise estrutural dos anos 1970, 

constatada pela saturação dos mercados após uma “onda longa de crescimento” (MANDEL, 

1982). O segundo fator é a revolução tecnológica, que a partir da difusão de novas 

tecnologias, as “transformações estruturais passam a ser frequentes nas estratégias dos agentes 

do setor produtivo: automação, alteração do padrão tecnológico, reestruturação da produção e 

da organização do trabalho e deslocalização do processo produtivo” (UGÁ, 2008, p 19). 

Fatores esses que afetaram diretamente as relações de trabalho inaugurando situações como: 

flexibilização das relações trabalhistas; perda do poder de barganha dos trabalhadores, a partir 

da individualização do trabalho35; substituição de homens por tecnologia, sendo as máquinas 

vistas como mais eficientes (UGÁ, 2008). Para Ugá (2008), o problema do desemprego 

estrutural foi reforçado por esse processo de reestruturação produtiva, uma vez que essa 

ocasionou um processo de flexibilização da produção, implicando precarização e 

informalização e/ou desemprego. A mudança no padrão de acumulação (ANTUNES, 2009) 

como saída para a crise foi acompanhada dos ajustes estruturais impostos às economias dos 

países periféricos36. 

A crítica ao Estado “interventor” é uma das bandeiras defendidas pela doutrina 

neoliberal. O Estado é atacado em todo seu campo de atuação, por meio de um discurso que 

levanta como duas bandeiras principais: a) a privatização das empresas estatais e dos serviços 

públicos e; b) a criação de um novo marco legal que diminua a interferência dos poderes 

públicos sobre os empreendimentos privados (MORAES, 2001). Harvey (2007) apresenta 

como contradição interna dessa doutrina, o fato de que pregando a não intervenção estatal na 

economia, prega, ao mesmo tempo e de forma contraditória, que o Estado disponha de divisas 

                                                                                                                                                                                     

prolongava a hora de trabalho para aumentar a taxa de mais-valia; 5) funciona segundo o sistema de kanban, 

placas ou senhas de comando para reposição de peças ou estoque; 6) possui uma estrutura horizontalizada, ao 
contrário do fordismo que era verticalizada, ou seja, produz-se pouco em seu interior, recorrendo às 
terceirizações e a uma série de modificações na relação capital x trabalho, como subcontratação, controle de 
qualidade, entre outros; 7) Com foco no aumento da produtividade, surgem os Círculos de Controle de 
Qualidade (CCQs), onde os trabalhadores são chamados a discutir sobre seu trabalho e desempenho; 
(ANTUNES, 2009). 

35  Os trabalhadores não se encontram mais num mesmo lugar de trabalho, tornando-se cada vez mais raro o 
“chão da fábrica”. A contemporaneidade traz ainda o trabalho na residência, onde por meio do acesso à 
tecnologia em casa, os trabalhadores executam suas tarefas na própria residência, conformando uma execução de 
trabalho cada vez mais individual. 

36  Os ajustes valem-se da doutrina neoliberal, que possui como um dos seus principais teóricos Frederich August 
von Hayek que, em 1944, ao lançar a obra “O caminho da servidão” procedeu com a defesa da ideia de que os 
mecanismos de mercado não deveriam ser limitados pelo Estado, porque o Estado inibiria a liberdade dos 
agentes econômicos, impedindo a livre concorrência de mercado (SANTANA, 2013). 
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que cubram o valor do empréstimo a ser solicitado pelos empresários (capitalistas) ao exterior, 

ou seja, a crítica ao Estado interventor ocorre somente quando a intervenção estatal interfere, 

de forma negativa, na aquisição do lucro pelo capitalista. 

O discurso neoliberal visualiza no Estado aparentemente benfeitor – o Estado de Bem-

Estar Social – um Estado ineficaz e clientelista, defendendo a modernização do aparelho do 

Estado. Essa defesa do viés ideológico da modernização estende-se para os aparelhos 

produtivos nacionais: 

O discurso ideológico utilizado foi que agora chegara a hora da periferia 
modernizar-se, igualando-se ao Primeiro Mundo. Para isso, necessitava daquele 
conjunto de formulações, das quais a peça-chave seria expor à concorrência 
internacional o aparelho produtivo nacional, para que ele ganhasse maior eficiência, 
produtividade e competitividade (CANO, 1999, p. 299). 

Esse viés ideológico serviu aos interesses do capital, ocultando o verdadeiro caráter 

das reformas, que era o de ampliar o mercado para os excedentes exportáveis norte-

americanos advindos da fase áurea do fordismo – “buscar emprego para o capital ocioso” 

(CANO, 1999, p. 300)37.  

Pregando a não intervenção estatal, o neoliberalismo atribuía à crise dos anos 70 um 

suposto excessivo gasto do Estado com políticas voltadas para o bem-estar social. Propôs uma 

série de ajustes com os quais buscava-se: reorientar a ação do Estado38; conter os salários para 

conter gastos com direitos trabalhistas; elevar os juros internos para atrair capital externo; 

importar bens e serviços e proceder com o pagamento compulsório da dívida (CANO, 1999). 

A complexidade dessas orientações aumentava à medida que se pensava na sua aplicação em 

                                                           
37  Para Cano (1999), o preparo das áreas para onde esse capital ocioso seria exportado ocorreu em três vias: na 
conclusão das renegociações das dívidas, colocando os credores em condições de promover novos 
reendividamentos; acabar com a inflação crônica, de forma que o capital estrangeiro encontre mercado estável e 
seguro; introdução de reformas liberalizantes para promover a abertura dos mercados de bens, serviços e capitais 
e flexibilizar as relações entre o trabalho e o capital. Para Soares (2001): As políticas de ajuste e estabilização 
monetária econômica estão calcadas na âncora cambial – com sobrevalorização cambial; nos juros internos 
altos; nas medidas de liberalização financeira; na entrada de capitais especulativos de curto prazo; com riscos e 
desestabilização evidente na balança de pagamentos do país. A emissão de títulos da dívida pública trouxe aliada 
à política de juros, um aumento incontrolável da dívida interna (p. 172). No que se refere à sobrevalorização 
cambial, Cano (1999) alerta para o fato de que “a política cambial, ao contrário da anterior (desvalorizações para 
estimular exportações), se orientou para a valorização, constituindo-se em alavanca para estimular as 
importações” (p. 300). O combate à inflação deu-se com liberalização do comércio e diminuição de barreiras às 
importações, ocasionando barateamento dessas, pressionando para baixo o preço das mercadorias nacionais 
(CANO, 1999). 

38 Moraes (2001) apresenta o que seriam os males do Estado na visão neoliberal: o Estado utiliza os recursos 
materiais de forma irracional (ineficiente); O Estado é tomado por grupos de interesse que se utilizam do 
instrumento das políticas sociais para fazerem valer seus interesses próprios; o aumento das despesas públicas 
acarreta deficit fiscal do Estado; o crescimento da tributação desestimula os trabalhadores, fazendo com que 
esses recorram a fraudes e evasões fiscais, assim como à economia informal. 
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uma economia agroexportadora, como a brasileira e, “o receituário neoliberal prometia não só 

estabilidade, mas também crescimento” (CANO, 1999. p. 301). Para Franch et al. (2001) para 

vencer a crise, os governos deveriam, de acordo com esse receituário, restaurar a taxa 

“natural” de desemprego, de forma a quebrar o poder dos sindicatos.  

O ideário neoliberal, pelo viés da privatização, reorientou a ação do Estado, 

transferindo responsabilidades para níveis mais baixos de execução, ao transferir 

“competências para as coletividades locais: construção escolar, formação profissional, 

serviços urbanos, saúde e assistência social, etc.” (MORAES, 2001, p. 39) e, pelo viés da 

desregulamentação, cede parte de suas competências para instâncias de decisão de níveis mais 

altos - “os Estados nacionais cedem parte de suas competências a outros tipos de 

organizações: Grupo dos Sete (G-7), Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), 

Organização Mundial do Comércio (OMC), Comissão Europeia, etc.” (MORAES, 2001, p. 

39). A desregulamentação faz com que os Estados nacionais tenham acabem “transferindo 

muitas dessas regulações (produção de normas, regras e leis) para uma esfera maior: as 

organizações multilaterais como o G-7, a OMC, o Banco Mundial, o FMI, dominadas pelos 

governos e banqueiros dos países capitalistas centrais” (MORAES, 2001, p. 39). 

O modelo neoliberal não se implantou de imediato, sendo a primeira experiência a 

ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), a partir de 1973, no Chile. Essa primeira 

experiência contou com “forte desregulamentação, desemprego maciço, repressão sindical, 

distribuição de renda em favor dos ricos e privatização dos bens públicos” (ANDERSON, 

1995 apud PETERSEN, 2010, p. 42). 

O marco das ideias neoliberais na Europa deu-se em 1979, com a eleição do governo 

conservador de Margareth Thatcher (1979-1990) na Inglaterra. Partindo dessas ideias, 

Thatcher procedeu com a quebra do movimento sindical inglês. Seguiu-se a isso a eleição de 

outro governo que abraçaria as ideias neoliberais, dessa vez nos Estados Unidos, em 1980, 

sendo eleito para tanto o presidente Ronald Reagan (PETERSEN, 2010). O neoliberalismo 

concentrou-se nos países desenvolvidos em três frentes: na redução do papel do Estado, no 

enfraquecimento dos sindicatos e na flexibilização do mercado de trabalho (UGÁ, 2008 apud 

PETERSEN, 2010). 



 

42 

 

Não tendo a América Latina contado com uma “onda longa expansionista” 

(MANDEL, 1982) - a “Era de Ouro” do capitalismo (HOBSBAWM, 1995)39 – o 

desenvolvimento dessa região foi marcado pelo Desenvolvimentismo e “desenvolvimento 

econômico nesses países deu-se com profundo endividamento externo, e as ideias neoliberais 

chegaram aos mesmos justamente quando eles se defrontavam com o aumento da dívida 

externa” (PETERSEN, 2010, p. 42). 

Realizou-se em 1989, em Washington, um encontro, no qual se organizaram 

orientações de refuncionalização da economia, pactuados entre os principais dirigentes 

mundiais, encontro esse comumente conhecido como Consenso de Washington. Desse 

encontro saíram medidas formuladas por economistas do FMI, BIRD e do Tesouro dos 

Estados Unidos (PETERSEN, 2010), as quais foram: “regras básicas sobre disciplina fiscal, 

redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, 

abertura comercial, investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições, 

privatização das estatais, desregulamentação e direito à propriedade” (PETERSEN, 2010, p. 

43). Esse conjunto de medidas se tornou obrigatório aos países que quisessem renegociar a 

dívida externa40 junto ao FMI41. O modelo de desenvolvimento seguido pelo Brasil fez com 

que o país se tornasse um desses países que, como forma de renegociação da dívida pública, 
                                                           
39  Hobsbawm (1995) conceituou como a “Era de Ouro” o período expansionista que vislumbrou o capital nas 
décadas de 1945-1970, período auge do regime fordista, sustentado pela garantia da demanda por meio do pacto 
keynesiano. 

40  No Brasil, “a implementação do ajuste estrutural teve como preocupação inicial a renegociação da dívida 
externa (ainda na década de 80), concluída no início da década seguinte. A seguir, a busca pela estabilização dos 
preços foi a prioridade da política econômica. Nesse cenário o tema ajuste fiscal passou a monopolizar a atenção 
dos economistas e políticos brasileiros, sendo considerado imprescindível para a obtenção da estabilidade de 
preços e para a sua manutenção” (REIS, C. N. et al, 2010, p. 14). 
41 Cano (1999) apresenta as políticas que compuseram os ajustes estruturais nas economias periféricas: “- juros 
reais elevados, praticados bastante acima do mercado internacional; […] – drástico controle da expansão dos 
meios de pagamento e do crédito; entretanto, o grande aumento da entrada de capital estrangeiro implicou grande 
aumento da liquidez real, impulsionando o crédito privado, anulando parte substancial dos efeitos da política 
monetária; - câmbio valorizado; - orçamento fiscal; poucos países aumentaram as receitas em proporção ao PIB 
e vários cortaram o gasto (notadamente em pessoal, gasto social e investimento), resultando em diminuição 
acentuada dos déficits) (Pp. 305-306). Para esse mesmo autor os objetivos das políticas foram alcançados, uma 
vez que os juros elevados atraíram capital externo e o câmbio valorizado estimulou as importações. Objetivos 
que conformam uma política instável. Para comprovar tal assertiva, basta pensar que se o país onde o capital está 
investido entra em crise, o capital sai desse país e volta para o seu país de origem ou busca aplicação em outro 
país que não esteja em crise naquele momento, já que se trata de capital volátil e que não conta com nenhuma 
regulamentação (Idem). O mesmo autor aponta que essa política ao promover a reestruturação do comércio 
exterior – ao ampliar as importações – ocasionou efeitos na produção como a desestruturação de segmentos 
produtivos e efeitos no emprego, aumentando o exército de “desocupados”. O autor não só não percebe efeitos 
positivos nessa política, como, ao compará-la com o modelo de “substituição de importações”, enumera seus 
efeitos negativos: “importam muito mais insumos e bens de capital do que antes (na instalação e na vida útil); 
desestruturam, com isso, cadeias de produção nacional. Ao reestruturarem, desempregam, e se o investimento é 
novo, o emprego criado é mínimo; dos impostos que vão gerar, o Estado vai lhes devolver grande parte, como 
incentivos à inversão (p. 310). 
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ficaram sujeitos aos ditames do FMI. Nesse período, a América Latina estava em um processo 

de crise marcada por estagnação, inflação e dívida externa. Cenário propício para a aplicação 

das medidas formulas em Washington. 

A alteração no padrão de acumulação do capital em contexto de crise capitalista42 e o 

“fim do Socialismo Real”43 trouxeram para o debate um possível desmonte dos Estados de 

Bem-Estar Social. A despeito desse desmonte, Gerschman e Vianna (1997) contrariam 

argumentos que o relacionam unicamente ao aspecto econômico, entendendo esse desmonte 

como consequência da “globalização”. Os autores remetem o debate para a esfera política, 

afirmando que: 

fatores políticos (que, obviamente, se cruzam com fatores econômicos, conforme 
dito antes) esclarecem melhor tanto a emergência e a expansão quanto, na 
atualidade, as reformas dos Estados de Bem-Estar Social. Principalmente, explicam 
com maior rigor as diferenças entre as respostas dadas às “novas” condições 
econômicas (GERSCHMAN e VIANNA, 1977, p. 157). 

Fiori (1997) corrobora da necessidade de levar o debate acerca do desmonte dos 

Estados de Bem-Estar Social para a esfera política, para além de uma análise economicista, 

quando visualiza na crítica dos modelos de Bem-Estar Social o passaporte para a difusão do 

ideário neoliberal: 

[…] os novos conservadores viram no Welfare State uma peça central no seu 
diagnóstico da crise dos Estados democráticos que já vinham formulando desde a 
metade dos anos 60. Na mesma época em que a nova esquerda, em nome de um 
projeto de aprofundamento da “democracia participativa” também viu no Estado de 
Bem-Estar Social uma peça central do imenso e anônimo aparelho de Estado 
responsável por um gigantesco trabalho de ‘cooptação’ e desativação da classe 
trabalhadora. Seja como for, a verdade é que as ideias neoconservadoras é que 
acabaram politicamente vitoriosas […] E foram elas, portanto, que animaram os 
projetos neoliberais de reforma dos Estados que acabam atingindo em cheio os 
Estados de Bem-Estar Social, desacelerando sua expansão ou desativando muitos de 
seus programas (Pp. 141-142). 

                                                           
42 Trataremos da alteração no padrão de acumulação no capitalismo contemporâneo no Capítulo que segue da 
presente dissertação. 

43 O socialismo teve como principais idealizadores Karl Marx e Friedrich Engels. Comumente conhecido como 
“Socialismo Real” foram as aplicações práticas do socialismo por governos de diversos países até os anos 
1980/1990, porém essa aplicação prática desviou das ideias de seus idealizadores. 
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 Não nos ateremos aqui às especificidades da “corrosão” (BOSCHETTI, 2012) que 

vem sendo efetuada nos Estados de Bem-Estar Social europeus44, mas importa apresentar a 

mudança que vem sendo processada na própria significância desse modelo de Estado:  

os sistemas de proteção social são acusados de ser os “vilões” que impedem a 
superação da crise. De “motores” do crescimento, as políticas sociais passam a ser 
vistas como “freios” do crescimento econômico e se sucedem as críticas ao peso do 
Estado social, das despesas crescentes e das “generosas” prestações sociais 
(BOSCHETTI, 2012, p. 781).  

 Remetendo aos aspectos unicamente econômicos, os que defendem o “fim do Estado 

de Bem-Estar Social”, que outrora defenderam o “fim do Socialismo Real”, desqualificam a 

luta de classes que é travada no âmago do sistema ou procedem com uma separação entre o 

econômico e o político, de forma que haja mudança no foco da luta de classes. A partir disso, 

a classe trabalhadora não luta mais no sentido de romper com o regime de produção existente, 

mas direciona sua luta apara a melhora das condições de trabalho, o que desqualifica a luta de 

classes na arena política “a luta pela apropriação aparece não como uma luta política, mas 

como uma batalha em torno dos termos e das condições de trabalho” (WOOD, 2003, p. 47). 

Cenário ideal para retroceder com direitos e garantias da classe trabalhadora, para reformar, 

utilizando da contrarreforma em um Estado de Bem-Estar que outrora fora construído por 

meio de uma Revolução passiva (COUTINHO, 2012).  

1.4. Particularidades da formação social brasileira 

O Brasil contava ainda com traços agrários muito fortes quando as relações capitalistas de 

produção foram implantadas aqui. Lowy (1995) aponta que o desenvolvimento capitalista no 

país aconteceu de forma desigual e combinada: 

[…] onde o processo de desenvolvimento capitalista se deu pela união de condições 
locais (atrasadas) com condições gerais (avançadas) numa combinação de traços 
pré-capitalistas (notadamente no campo) e capitalistas modernos (na grande 
indústria da cidade) (p. 75). 

Para Mandel (1982), o chamado Terceiro Mundo não contou com o desenvolvimento 

completo do sistema capitalista45, uma vez que: 

                                                           
44  Para uma análise das mudanças nos sistemas de proteção social europeus nesse contexto, ver: BOSCHETTI, 
Ivanete. A insidiosa corrosão dos sistemas de proteção social europeus. In: Serviço Social e Sociedade, n. 112, 
Pp. 754-803, São Paulo: Cortez, out./dez. 2012. 

45  Plínio Arruda de Sampaio Júnior (2011) nos diz que ao contrário dos teóricos marxistas que postulavam o fim 
do capitalismo a partir de sua tendência à queda da taxa de lucro, Lênin entendia que o fim do capitalismo seria 
seu próprio desenvolvimento, uma vez que esse desenvolvimento traz consigo tensões que ocasionaria sua 
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a expansão internacional não implantou, por toda parte, o modo de produção 

capitalista. Ao contrário, no chamado Terceiro Mundo, criou e consolidou uma 
mistura específica de relações de produção pré-capitalistas e capitalistas, que 
impede, nessas áreas, a generalização do modo de produção capitalista, e 
especialmente da indústria capitalista em grande escala (p. 40). 

Diante desse desenvolvimento desigual e combinado, vale atentar para as 

particularidades históricas do Brasil no momento da implementação das relações capitalistas 

de produção. A primeira dessas particularidades é que o país não contou com reformas 

estruturais de base para a inserção do regime capitalista de produção, como aponta Netto 

(2009): 

O desenvolvimento capitalista redimensionava tais formas (por ex., o latifúndio), 
não as liquidava: refuncionalizava-as e as integrava em sua dinâmica. Na formação 
social brasileira, um dos traços típicos do desenvolvimento capitalista consistiu 
precisamente em que se deu sem realizar as transformações estruturais que, noutras 
formações (ex: euro-ocidentais), constituíram suas pré-condições (p. 18). 

A segunda particularidade é que essa inserção foi feita sem a participação das massas, 

foi uma revolução via prussiana, pelo alto, houve “uma recorrente exclusão das forças 

populares dos processos de decisão política” (NETTO, 2009, p. 18).  

A terceira particularidade é que o Estado Nacional foi formado para dar legitimidade à 

expropriação, a qual já não podia ser justificada pela relação colonial (FERNANDES, 1968). 

O Estado Nacional é formado para defender os interesses da burguesia ascendente, ou seja, 

era necessário criar um aparato jurídico-político para legitimar a expropriação capitalista, já 

que não havia mais a relação colonial.  

Assim, temos uma formação social brasileira particular, onde o processo de inserção 

no regime capitalista de produção ocorreu sem que antes fossem realizadas as reformas 

estruturais de base, sem que houvesse a participação efetiva das forças populares, uma 

revolução “pelo alto” e por um Estado formado para garantir a acumulação de capital, um 

Estado burguês.  

                                                                                                                                                                                     

insustentabilidade política “os métodos violentos e predatórios do capital financeiro levam os antagonismos 
sociais a tal ponto que as tensões e os conflitos que daí decorrem tendem a comprometer as bases sociais e 
políticas de sustentação da sociedade burguesa. Nos países capitalistas desenvolvidos, a supremacia do capital 
financeiro vem acompanhada da deterioração das condições de vida da grande maioria da população. Nas 
regiões coloniais e semicoloniais, o imperialismo significa crescente exploração e opressão” (LENIN apud 
SAMPAIO JUNIOR, 2011, p. 47). 
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Fernandes (1968) aponta a condição heteronômica46 do Brasil, independente da fase do 

capitalismo mundial. Aponta que houve apenas uma mudança no eixo de subordinação do 

país desde a sua entrada na ordem econômica mundial. O eixo de subordinação deixou de ser 

jurídico-político, uma vez que o país não era mais colônia de Portugal, para ser econômico 

(sendo a Inglaterra o centro do poder do Imperialismo econômico naquele momento). 

Atualmente os EUA se apresentam como o centro do poder imperialista, porém a condição 

heteronômica do Brasil se mantém. Isso nos mostra que independente da fase que o 

capitalismo mundial se apresente, o eixo de subordinação do Brasil se mantém.  

Netto (2009) corrobora com Fernandes (1968) no que se refere à situação 

heteronômica do país, ao apontar “o desenvolvimento tardio do capitalismo no Brasil torna-o 

heteronômico e excludente” (p. 19).  

Para Furtado (2007), o desenvolvimento do capitalismo dependente do país relaciona-

se com o lugar desse país na divisão internacional do trabalho: 

O sistema de divisão internacional do trabalho, que permitiu aos países latino-
americanos iniciarem o seu desenvolvimento no século XIX, criava relações 
assimétricas que se traduziam em uma estreita dependência dos países exportadores 
de matérias-primas em relação aos centros industrializados (p. 285). 

Com o sistema de divisão internacional do trabalho47, a hegemonia pertencia àqueles 

países pioneiros na industrialização. Com a vantagem de possuir o progresso tecnológico e 

utilizar mais racionalmente os recursos houve a formação de duas modalidades na região: 

De um lado, estava o desenvolvimento dos centros industriais apoiado no progresso 
tecnológico e numa rápida acumulação do capital [...] de outro lado estava o 
desenvolvimento das chamadas regiões periféricas, que tinha como ponto de partida 
modificações na demanda global efetuadas através do setor externo (FURTADO, 
2007, p. 188). 

                                                           
46 Fernandes (1968) coloca que o Brasil possui uma condição colonial permanente: “Condição se altera 
continuamente: primeiro, se prende ao antigo sistema colonial; depois, se associa ao tipo de colonialismo criado 
pelo imperialismo das primeiras grandes potências mundiais; na atualidade, vincula-se aos efeitos do capitalismo 
monopolista na integração da economia internacional. Ela se redefine no curso da história, mas de tal modo que 
a condição heteronômica da economia do país, em sua estrutura e funcionamento, mantém-se constante. O que 
varia, porque depende da calibração dos fatores externos envolvidos, é a natureza do nexo de dependência, a 
polarização da hegemonia e o poder de determinação do núcleo dominante” (p. 14). 

47 A divisão internacional do trabalho deve ser vista como condição necessária de desenvolvimento mesmo do 
centro capitalista, isto porque, “a dominação do capital estrangeiro sobre os processos de acumulação de capital 
nos países subdesenvolvidos resultou num desenvolvimento econômico que, como afirmamos, tornou esses 
países complementares ao desenvolvimento da economia dos países metropolitanos imperialistas. Como se sabe, 
isto significou que eles deveriam concentrar-se na produção de matérias-primas vegetais e minerais” (MANDEL, 
1982, p. 38). 
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Isto permite romper com a perspectiva dualista do arcaico x moderno e pensar no 

caráter complementar que há entre centro x periferia capitalista48, que assume na era do 

imperialismo uma nova estrutura. Essa percepção pode ser fundamentada em leituras como a 

de Mandel (1982): 

O processo de acumulação de capital em economias anteriormente não capitalizadas 
passou também a subordinar-se à reprodução do grande capital do Ocidente. A partir 
desse ponto, foi a exportação de capital dos países imperialistas, e não o processo de 
acumulação primária impulsionado pelas classes dominantes locais, que determinou 
o desenvolvimento econômico do que seria, mais tarde, denominado “Terceiro 
Mundo”. Este último via-se agora forçado a complementar as necessidades da 
produção capitalista nos países metropolitanos (p. 36). 

A complementaridade não ocasionou aos países da periferia capitalista a possibilidade 

de desenvolvimento do capitalismo autônomo49. Pelo contrário, estabeleceram-se relações de 

dependência com o centro capitalista. Para Mandel (1982), a exportação de capital para os 

países subdesenvolvidos
50, de forma a organizar nesses países a produção capitalista de 

matérias-primas, determinou não somente uma diferença quantitativa em relação aos níveis de 

acumulação de capital e de produtividade dos países desenvolvidos, mas também uma 

diferença qualitativa, fazendo dos países subdesenvolvidos além de países economicamente 

atrasados, países dependentes. 

Com a crise de 1929 e após a Segunda Guerra Mundial, “o padrão das indústrias 

exportadoras imperialistas deslocou-se cada vez mais para máquinas, veículos e bens de 

capital” (MANDEL, 1982, p. 43) e foi essa necessidade do centro capitalista em exportar bens 

de capital que levou ao que o autor sinaliza como:  

                                                           
48 Para Oliveira (1988): “o processo real mostra uma simbiose e uma organicidade, uma unidade de contrários, 
em que o chamado ‘moderno’ cresce e se alimenta da existência do ‘atrasado’” (p. 12). 
49 Para Fernandes (1968): “[…] os dinamismos de uma economia capitalista dependente não conduzem à 
autonomia, mesmo sob condições favoráveis de crescimento econômico […] tanto o setor arcaico mantém, 
cronicamente, sua dependência diante do capital externo quanto o setor moderno surge em um clima de 
associação indireta com esse capital (mediante suas articulações com o setor arcaico) e cresce configurando-se 
como este último (pela presença maciça ou pela associação crônica com o capital externo)” (p. 66). Esse é um 
ponto relevante para pensar o funcionamento do Estado brasileiro dentro das relações internacionais de 
produção. 

50 Mandel (1982) aponta como fatores que expressavam e garantiam a perpetuação da situação de 
subdesenvolvimento: a) A dominação do capital estrangeiro sobre a acumulação de capital sufocou o processo de 
acumulação primitiva de capital nos países subdesenvolvidos; b) A defasagem industrial dos países 
subdesenvolvidos (atrasados) em relação às áreas metropolitanas alargou-se regularmente; c) A produção de 
matérias-primas nos países subdesenvolvidos ainda era pré-industrial ou apenas rudimentarmente industrial, 
dando origem a um abismo crescente nos respectivos níveis de produtividade em relação aos países 
desenvolvidos; O autor complementa que, pela teoria marxista, subdesenvolvimento é sempre, a nível 
quantitativo, desemprego em massa e, a nível qualitativo, baixa produtividade do trabalho (MANDEL, 1982). 
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Interesse crescente dos maiores grupos monopolistas por uma industrialização 
incipiente do Terceiro Mundo: afinal, não é possível vender máquinas aos países 
semicoloniais, se eles não têm permissão para utilizá-las. Em última análise, é esse 
fato – e não qualquer consideração de ordem filantrópica ou política -  que constitui 
a raiz básica de toda a “ideologia do desenvolvimento”, que tem sido promovida no 
Terceiro Mundo pelas classes dominantes dos países metropolitanos (MANDEL, 
1982, p. 43). 

Mandel (1982) complementa que essa nova estrutura da economia mundial não 

significa uma industrialização sistemática do Terceiro Mundo, nem a universalização do modo 

de produção capitalista e nem a homogeneização da economia mundial, mas sim “mudança 

nas formas de justaposição do desenvolvimento e do subdesenvolvimento”51 (MANDEL, 

1982, p. 43). 

O discurso da industrialização e da modernização dos países da periferia capitalista 

passa a ser disseminado nesses países a partir do centro capitalista. Conforme visto, tratou-se 

de uma demanda do centro e não do próprio desenvolvimento das forças produtivas nos países 

periféricos. Isso é significativo para entendermos a forma como os países periféricos 

procederam com o “avanço” ou “progresso”. No que se refere ao Brasil, esse país seguiu as 

ideias desenvolvimentistas em seu processo de industrialização, ao optar por um processo de 

industrialização através de empréstimos estrangeiros, auferiu uma dívida pública52 que se 

estende até os dias atuais.  

 

 

                                                           
51 Fernandes (1968) chama a atenção para o fato de que “as sociedades capitalistas subdesenvolvidas não 
contaram com uma acumulação originária suficientemente forte para sustentar um desenvolvimento econômico 
autossuficiente, de longa duração, e para desencadear ou fomentar a implantação do capitalismo como um 
sistema socioeconômico irreversível. Do mesmo modo, ela não concorreu para destruir estruturas econômicas e 
sociais arcaicas, em um clima de verdadeira pilhagem, mas de mudança interna e acelerada, tanto na esfera da 
economia rural (que sofreu uma “revolução agrícola” prévia ou concomitante) quanto na esfera da economia 
urbana (que passou rapidamente do capitalismo comercial e financeiro para o capitalismo industrial). Na 
verdade, a transição inicial das economias coloniais para o capitalismo moderno se fez, nos países 
subdesenvolvidos, sob o impulso da inclusão no mercado mundial, a qual envolveu extensa e contínua 
transferência de capitais, técnicas e instituições econômicas, agentes humanos treinados das nações européias, 
que controlavam aquele mercado, para as nações emergentes ou para as colônias” (Pp. 44-45). 

52 Dívida externa e interna de um país conformam sua dívida pública. No caso brasileiro, atualmente há o debate 
em torno do fato de o governo ter conseguido quitar a dívida externa em detrimento de contração de dívida 
interna. Lima (s.d) aponta que “Desde épocas remotas, os governos brasileiros solicitam empréstimos para cobrir 
os juros não pagos dos empréstimos anteriormente realizados. Estes empréstimos beneficiavam tanto os 
banqueiros internacionais, como a burguesia brasileira, que repartia com o conjunto da sociedade o pagamento 
dos juros das dívidas. Este processo será aprofundado enormemente com a instauração do regime burguês e com 
as crises, internacional e nacional, dos anos de 1980, fazendo com que este padrão de desenvolvimento 
impulsionasse os países centrais a realizarem uma incorporação devastadora dos países periféricos ao seu projeto 
expansionista” (Pp. 2-3). 
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Capítulo II – Pobreza versus Desenvolvimento na acumulação capitalista do 
século XX. 

 

Buscamos nesse capítulo trabalhar a trajetória histórica de construção dos laços de 

dependência do Brasil em relação ao centro do sistema capitalista. Os países centrais que 

constituem essa formação tem, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da 

América como potência hegemônica. Entendemos que a particular formação social do Brasil, 

conforme visto anteriormente, muito contribuiu para que o país se integrasse ao mercado 

mundial numa condição subordinada e dependente.  

O capitalismo, na contemporaneidade, estabelece um novo padrão de acumulação – a 

financeirização da economia. Entendemos a mudança no padrão de acumulação capitalista 

como intrinsecamente ligada ao movimento cíclico e contraditório do capital, o qual 

compreende crise, estagnação, recuperação, expansão. Entendemos que esse movimento tem 

estreita relação com as determinações da vida societária. Buscamos com o presente capítulo 

apresentar, a partir dos ciclos de crise e de expansão do capital, as formas encontradas pelo 

mesmo para manter sua valorização, tendo, no mesmo movimento, a produção do acirramento 

da pobreza a partir do aumento do fosso das desigualdades.  

Para compreender esse movimento, refletimos sobre a relação da realocação do fundo 

público estatal brasileiro para esse novo padrão de acumulação do capital – significando 

rearranjo nas políticas de Seguridade Social, com efeitos nefastos para a classe trabalhadora. 

2.1. O movimento cíclico e contraditório do capital (contradições internas do sistema 
capitalista) 

O sistema capitalista permite mudanças desde que essas não afetem estruturalmente o 

sistema, desde que não haja confrontação e/ou desmonte de sua base estruturante – a 

exploração.  

No final do século XIX, o capitalismo passou por transformações econômicas, sociais 

e políticas, superando sua fase concorrencial e organizando-se em grandes corporações, 

grandes monopólios – iniciando a fase do capitalismo monopolista. Essa fase é conformada 

por uma burguesia madura. Mantêm-se as contradições e processos de exploração do trabalho, 

inerentes ao sistema capitalista de produção, embora apresente por vezes traços peculiares à 

fase imperialista (NETTO, 2007).  
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Netto (2007) analisa de forma pormenorizada a organização monopólica e seus 

fenômenos constituintes. Não vemos, pois, necessidade, de reiterá-los aqui. Importa, porém, 

sua conclusão ao afirmar que a idade do monopólio tem como traço específico o aumento da 

taxa de afluência dos trabalhadores ao exército industrial de reserva.  

A formação dos monopólios não alterou o objetivo maior do capital, que é a obtenção 

do lucro. Alteraram-se apenas as dinâmicas e estratégias capitalistas para alcançar esse 

objetivo, passando, a partir dos monopólios, a se dar esse processo pelo controle de 

mercados53 (NETTO, 2007). Constituem-se assim grandes monopólios controlando todo o 

processo de produção e reprodução do capital. 

Historicamente consideramos que o sistema capitalista é marcado por ciclos de 

expansão seguidos de ciclos de retração (MANDEL, 1982). Na contemporaneidade, o 

capitalismo apresentou ciclo de expansão dos anos 1930 aos 1970, comumente chamado de 

“Era de Ouro”. Após esse momento, com o acirramento de suas contradições, houve um 

esgotamento desse ciclo expansivo, inaugurando ciclos de retração elucidados na crise de 

1970/1973. Partimos do entendimento de que esses ciclos de expansão e retração não devem 

ser examinados por si só, como acontecimentos históricos afastados da caracterização mesma 

do sistema capitalista. Os ciclos econômicos são parte do sistema capitalista de produção, 

caracterizam e conformam esse sistema e formam parte de suas contradições internas, 

conforme aponta Mandel (1982). Para ele: 

num período de oscilação ascendente, há um acréscimo tanto na massa quanto na 
taxa de lucros, e um aumento tanto no volume quanto no ritmo de acumulação. Ao 
contrário, numa crise e no período subsequente de depressão, a massa e a taxa de 
lucros declinarão, e o mesmo acontecerá ao volume e ao ritmo da acumulação de 
capital. O ciclo econômico consiste, assim, na aceleração e desaceleração 

sucessivas da acumulação (p. 75). 

Mandel (1982) aponta como totalidade do ciclo econômico capitalista “o 

encadeamento da acumulação acelerada de capital, da superacumulação, da acumulação 

                                                           
53 O mercado aparece como instância máxima do sistema capitalista e assim como esse, aparece como algo 
natural. Castelo (2006) ao analisar o mercado enquanto instituição máxima do capitalismo corrobora com a 
assertiva de ser o sistema capitalista uma construção histórica, tendo de ser visto como um constructo e não 
como algo dado ou naturalmente estabelecido: “o mercado nunca foi a única instituição socioeconômica de 
alocação de recursos produtivos e do excedente, muito menos de troca de coisas e relações sociais entre pessoas. 
Nas economias pré-capitalistas, a divisão social do trabalho e a distribuição do excedente eram determinadas por 
instituições religiosas ou políticas. Ora, vista por esta outra matriz, o nascimento do capitalismo é retratado como 
sendo um evento histórico muito bem determinado, por forças sociais específicas em luta pela apropriação do 
excedente econômico e do poder político” (p.27). 
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desacelerada de capital e do subinvestimento54” (p. 76). A retomada da aceleração do capital 

traz consigo a inovação tecnológica, ou seja, alteração na maquinaria utilizada no processo de 

produção – ao capital fixo55 – “a renovação do capital fixo implica, assim, renovação a um 

nível mais alto de tecnologia” (MANDEL, 1982, p. 77). 

A “renovação a um nível mais alto de tecnologia” está diretamente relacionada às leis 

internas do capitalismo, dentre as quais “a batalha da concorrência é conduzida por meio da 

redução dos preços das mercadorias […] o barateamento das mercadorias depende de 

produtividade do trabalho, e este da escala da produção” (MARX, 1971, p. 727).  

A maquinaria permite que se aumente a exploração por meio do aumento da 

produtividade do aumento do trabalho56, ou seja, incide sobre o aumento da taxa de mais-

valia. Como o objetivo do capital é produzir mais valor, o capital gerado pelo processo de 

extração de mais valia e na venda do produto, considerado capital adicional, é reinvestido na 

produção de forma a manter a valorização do valor (MARX, 1971). Não só esse capital 

surgido do próprio processo de produção capitalista precisa valorizar-se, mas também o 

capital “antigo” precisa se valorizar e, para isso, recorre ao “renascer com feição técnica 

aperfeiçoada, que reduz a quantidade de trabalho e põe em movimento maior quantidade de 

maquinaria e de matérias-primas” (MARX, 1971, p. 729).  

    O aumento da produtividade do trabalho com o recurso ao uso da maquinaria ocasiona 

o que Marx (1986) denominou de “Lei da queda tendencial da taxa de lucro”. Marx aponta 

que com a intensificação do uso da tecnologia há menor valor em cada mercadoria, uma vez 

que o que produz valor é o trabalho humano materializado na mercadoria57.  

                                                           
54 O subinvestimento aparece como contratendência à “Lei da queda tendencial da taxa de lucro” em Marx 
(1986) ao se considerar que “o subinvestimento periódico de capital no curso cíclico do modo de produção 
capitalista passa a englobar uma função dupla: não apenas expressa o inevitável colapso periódico da taxa média 
de lucros, mas, ao fazê-lo, começa também a frear o declínio. Mais ainda, cria um histórico fundo de reserva do 

capital, de onde podem ser retirados os meios para a acumulação adicional, requerido além da reprodução 
ampliada “normal”, de maneira a permitir uma renovação fundamental na tecnologia produtiva” (Mandel, 1982, 
p. 79). 

55 Para Mandel (1982): “[…] o capital constante compreende duas partes: uma parte fixa (máquinas, construções 
etc.) e uma parte circulante (matérias-primas, fontes de energia, elementos auxiliares etc.)” (p. 27).  
56 Aumentar a produtividade é produzir mais em menos tempo, aumentando o ritmo do trabalho. Marx denomina 
esse tipo de exploração de mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é a forma de exploração do trabalho em que 
há prolongamento da jornada de trabalho, sem respectivo aumento do valor pago pelo mesmo (MARX, 1971). 

57 Marx atribui centralidade ao trabalho no modo de produção capitalista, ao colocá-lo como fonte de valor. 
Malthus (1996) vai pelo caminho inverso ao postular que “o trabalho, em qualquer sentido em que o termo possa 
ser usado, não pode ser considerado medida exata e padronizada do valor real de troca” (p. 76). Para esse autor, o 
preço da mercadoria trabalho seria determinado, assim como o são os produtos do trabalho, pela lei da oferta e 
da procura, donde “a remuneração seria regulada não pelas qualidades intrínsecas das mercadorias produzidas, 
mas pelas condições de sua procura em comparação com sua oferta e, naturalmente, pela oferta e procura do tipo 
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Para conter essa tendência de queda da taxa de lucro, o capitalista é obrigado a 

expandir continuamente sua produção, a fim de produzir quantidade maior de produtos de 

forma a compensar o valor perdido em cada unidade de produto além, claro, constituir 

condições para enfrentar a concorrência com outros capitalistas. 

Mello (2001) aponta que a intensificação das inovações tecnológicas no sistema 

produtivo ocasiona uma redução progressiva e geral dos custos de fabricação e um aumento 

da produtividade. Há a intensificação da produção, acentuando as possibilidades de 

exploração da força de trabalho. Com os custos de produção sempre mais baixos e preços de 

venda estabilizados, há um aumento na taxa média de lucro e um crescimento desmesurado do 

“excedente econômico”. O capitalismo na fase monopolista deve lidar com o excesso de 

produtos e não mais com a escassez, de onde: 

a absorção desse excedente gerado, que já não pode ser consumido inteiramente 
pelos capitalistas (cujas necessidades particulares não crescem no mesmo ritmo), 
nem reinvertido integralmente no processo produtivo, cria um tremendo excesso de 
capacidade instalada, sem garantias da realização lucrativa futura dos novos 
produtos derivados, gerando crise e estagnação (como ocorreu em 1929) (MELLO, 
2001, p. 50). 

  Vê-se contestado o pensamento malthusiano58, defendido pela economia clássica, o 

qual defende que o crescimento populacional ocasionaria falta de elementos de subsistência, 

quando na verdade, a apropriação privada do produto do trabalho coletivo típica do sistema 

capitalista é que leva ao empobrecimento de grande contingente populacional. Malthus em 

sua obra “Ensaio sobre a população” direciona ao crescimento populacional a culpa do 

empobrecimento. O referido autor desconsidera dois fatores: o da desigualdade fundante nas 

relações que se constituem, a qual permite a relação de exploração entre os seres humanos e, 

segundo, o fator da distribuição da riqueza socialmente produzida ao remeter ao crescimento 

desmensurado da população à causa da pobreza (entendida pelo autor como causadora da falta 

de “alimentos” para todos). Malthus não percebe que é antes o sistema capitalista com suas 

                                                                                                                                                                                     

de trabalho que as produz” (Ibidem, p. 51). A relação capital x trabalho não é vista na perspectiva da luta de 
classes, assim, a mais valia sequer existe para economistas como Malthus e “os lucros são apenas uma 
remuneração razoável da participação do capitalista na produção, estimada exatamente da mesma forma que a 
contribuição do trabalhador” (Ibidem, p. 52). Ou seja, a compra e venda do trabalho humano é determinada pelo 
mercado. 

58 Malthus (1996) ao elaborar sua teoria de crescimento populacional desmensurado parte de dois postulados: 
“Primeiro: Que o alimento é necessário para a existência do homem. Segundo: Que a paixão entre os sexos é 
necessária e que permanecerá aproximadamente em seu atual estágio […] Então, adotando meus postulados 
como certos, afirmo que o poder de crescimento da população é indefinidamente maior do que o poder que tem a 
terra de produzir meios de subsistência para o homem. A população, quando não controlada, cresce numa 
progressão geométrica. Os meios de subsistência crescem apenas numa progressão aritmética” (Pp. 246-247). 
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relações de exploração e a posterior não distribuição da riqueza socialmente produzida 

(apropriação privada) o fator gerador do empobrecimento de grande contingente populacional 

e não o seu contrário. 

Soma-se a isso que o sistema capitalista de produção não se apresenta como um 

sistema estável ao longo da história e que até mesmo os momentos de expansão do sistema 

são suscetíveis de instabilidade. Mandel (1982) nos ensina sobre a tendência do 

desenvolvimento capitalista às rupturas de equilíbrio. Diz-nos que isso ocorre não apenas em 

situações de crise, mas também em situações de crescimento acelerado da produção, não 

apenas em situações de interrupção da reprodução do capital, mas nas situações de reprodução 

ampliada do mesmo, ou seja, “as rupturas de equilíbrio, isto é, o desenvolvimento irregular, 

são características da própria essência do capital, na medida em que se baseia na concorrência 

– ou, nas palavras de Marx, na existência de ‘muitos capitais’” (MANDEL, 1982, p. 17). 

Harvey (2005) corrobora com Mandel (1982) ao apontar que as análises de Karl Marx 

sobre o sistema capitalista de produção estão corretas ao afirmarem que o sistema capitalista 

apresenta diversas possibilidades de crise e graves tensões no processo de acumulação. Essas 

tensões, para Harvey (2005), estão ligadas aos seguintes elementos que o progresso da 

acumulação depende e pressupõe: a existência de um excedente de mão de obra (exército 

industrial de reserva ou superpopulação relativa) a ser utilizado para alimentar a produção; a 

existência no mercado de quantidades necessárias (ou oportunidades de obtenção) de meios 

de produção (máquinas, matérias-primas, infraestrutura), de acordo com a necessidade de 

expansão da produção; a existência de um mercado para absorver as mercadorias produzidas. 

As alterações nas disposições desses elementos afetam o sistema capitalista como um todo. 

Podemos considerar como manifestações de crise: a) relacionada ao exército industrial de 

reserva a incapacidade de sua absorção, aparecendo como situações de desemprego crônico; 

b) relacionada ao mercado apto a absorver as mercadorias produzidas a falta de demanda 

efetiva.  

O desemprego, entendido aqui como uma das manifestações da “questão social”, 

aparece assim como reflexo mesmo do movimento do sistema capitalista, ou seja, sua maior 

ou menor manifestação está diretamente relacionada às respostas do sistema capitalista às 

suas crises e das necessidades do capital em manter o exército industrial de reserva.  

Ao mesmo tempo Harvey (2005) entende que as crises “impõem algum tipo de ordem e 

racionalidade no desenvolvimento econômico capitalista. Isso não quer dizer que elas sejam ordenadas 
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ou lógicas […] as crises criam as condições que forçam a algum tipo de racionalização arbitrária no 

sistema de produção capitalista” (Pp. 46-47).  

Para ele, caso a crise escape ao controle do capitalista pode gerar a luta de classes 

(HARVEY, 2005). Ou seja, a crise traz consigo uma possibilidade de mudança, porém o 

capitalista buscará meios de sair da crise criando “condições apropriadas para a renovação da 

acumulação” (HARVEY, 2005, Pp. 46-47) para “um nível novo e superior” (HARVEY, 2005, 

p. 47). A introdução de cada vez mais tecnologias ao processo de produção possibilitam a 

extração de mais-valia pelo recurso ao aumento da produtividade. 

O conceito de mais-valia foi desenvolvido por Karl Marx em “O Capital” e é 

entendido como a parte do trabalho humano não pago ao agente desse trabalho, ou seja, parte 

do trabalho humano materializado no produto não paga ao trabalhador e apropriada pelo 

capitalista, na forma da taxa de mais-valia. Para Marx (1996) é exatamente essa fonte de 

trabalho humano não pago – mais valia – que permite a acumulação do capital. Ou seja, o 

trabalhador recebe apenas parte do valor produzido em seus dias de trabalho na forma do 

salário, a outra parte, no sistema capitalista de produção, é de posse do capitalista, que por 

meio da exploração desse trabalhador ao pagar-lhe apenas parte do trabalho por ele realizado, 

garante o lucro capitalista. 

Percebe-se que por mais que se desenvolva, o sistema capitalista trará sempre em 

contrapartida uma população alijada dos frutos do seu desenvolvimento, já que possui como 

prerrogativa a aquisição privada do que é produzido. A produção destina-se ao lucro e a 

utilização da força de trabalho direciona-se a produzir, manter e expandir esse lucro e não ao 

atendimento das necessidades humanas desses trabalhadores, conforme denuncia Marx 

(1971), ao apontar como caráter específico da produção capitalista que: 

não se compra a força de trabalho para satisfazer as necessidades pessoais do 
adquirente por meio dos serviços que ela presta ou do que ela produz. O objetivo do 
comprador é aumentar seu capital, produzir mercadorias que contêm mais trabalho 
do ele paga e cuja venda realiza também a parte do valor obtida gratuitamente. 
Produzir mais valia é a lei absoluta desse modo de produção (p. 718). 

O capitalismo pressupõe a busca incessante pela acumulação de capital, inicial e 

continuamente, como movimento mesmo de propagação e sustentação do sistema, que 

necessita ampliar sua produção para garantir o lucro – sua finalidade máxima. 

Contraditoriamente, esse sistema produz do outro lado, os que nada possuem além da sua 

força de trabalho, já que não participam da distribuição da riqueza produzida pelo sistema do 

qual fazem parte: 
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o mecanismo do próprio processo de acumulação aumenta, juntamente com o 
capital, a quantidade de “pobres laboriosos”, isto é, dos assalariados, que 
transformam sua força de trabalho em força de valorização crescente do capital que 
está sempre se expandindo. Com isso, eternizam necessariamente sua relação de 
dependência (MARX, 1971, p. 716). 

 A economia clássica parte do pressuposto de que o determina o preço das 

mercadorias59 é a relação entre a oferta e a procura, colocando na esfera da circulação a 

determinação do valor do produto. Assim, para Malthus (1996) “jamais se duvidou de que o 

princípio da oferta e da procura determina de maneira exclusiva, muito regular e precisa, os 

preços das mercadorias monopolizadas, sem nenhuma referência ao custo de sua produção” 

(p. 48). Contrapondo a economia clássica, Marx demonstra em “O Capital” que o fator 

determinante para o preço do produto é a quantidade de trabalho humano materializado 

naquele produto. Marx parte das relações de produção para sua crítica à Economia Política e 

não da esfera da circulação. Tanto que aponta que é necessário elucidar a ordem correta do 

modo capitalista de produção e sua relação com os que formam o exército industrial de 

reserva60, pois, ao contrário do que é propagado: 

[…] não é o aumento que ocorre no crescimento absoluto ou proporcional da força 
de trabalho ou da população trabalhadora que torna o capital insuficiente, mas, ao 
contrário, é a diminuição do capital que torna superabundante a força de trabalho 
explorável ou excessivo seu peso (MARX, 1971, p. 720). 

  O capital, enquanto relação social, torna “não aplicável” temporariamente determinada 

quantidade de mão de obra, mantendo-a disponível para ser acessada a qualquer momento – 

de acordo com a necessidade do capital. E, estabelece com a mão de obra “aplicada” (leia-se 

empregada) relação de dependência, tendo, de um lado, o capitalista – que necessita comprar 

mão de obra no mercado - e do outro, o trabalhador – que necessita vender sua mão de obra 

no mercado61. A mão de obra temporariamente “não aplicável” por mais que possa ser 

                                                           
59 Malthus (1996) diz que o que reduz o preço das mercadorias é o excedente da oferta e o que eleva o preço das 
mercadorias é uma deficiência da oferta. 

60  No sistema feudal, o servo era ligado à gleba e possuía seus meios de produção, embora fosse subordinado ao 
senhor feudal. O “trabalhador livre” que emerge após a derrocada do feudalismo não possui nada além da sua 
força de trabalho; expropriado da terra e dos meios de produção, necessita vender essa força de trabalho para 
garantir sua subsistência. O trabalhador que chega à cidade após ser expropriado no campo não conta com os 
meios de produção e nem mesmo com o conhecimento para atuar na indústria emergente. Os que são passíveis 
de serem absorvidos pela indústria passam a trabalhar em péssimas condições de vida e de trabalho e os que não 
são absorvidos passam a ocupar os exércitos industriais de reserva (MARX, 1971). Esse exército industrial de 
reserva (EIR) assume uma dupla funcionalidade no sistema capitalista de produção: por um lado, inibe o 
movimento de insatisfação dos trabalhadores empregados, os quais podem ser facilmente substituídos por um 
trabalhador do EIR, por outro lado, os que estão empregados temem vir a constituir o EIR. 

61 Marx acrescenta ainda que mesmo que se altere o nível da reprodução do capital, de simples para ampliada, 
essa relação social de dependência entre capitalista de trabalhador se mantém: “a reprodução simples reproduz 
constantemente a mesma relação capitalista, capitalista de um lado e assalariado do outro; do mesmo modo, a 
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acionada pelo capital a qualquer momento, não constitui sua responsabilidade. Recai sobre o 

Estado a responsabilidade de manter, somente enquanto mão de obra, os “não aplicáveis” 

acionáveis a qualquer momento pelo capital. No capitalismo, o Estado atua garantindo a 

produção e reprodução das relações sociais capitalistas, conforme elucida Harvey (2005) ao 

demonstrar que o Estado capitalista: 

[…] desempenha um importante papel na regulação da competição, na regulação da 
exploração do trabalho (por meio, por exemplo, da legislação do salário mínimo e da 
quantidade máxima de horas de trabalho) e, geralmente, estabelecendo um piso sob 
os processos de exploração e acumulação capitalista. O Estado também deve 
desempenhar um papel importante no provimento de “bens públicos” e infra-
estruturas sociais e físicas; pré-requisitos necessários para a produção e troca 
capitalista, mas os quais nenhum capitalista individual acharia possível prover com 
lucro (p. 85). 

 De acordo com o que foi visto, podemos considerar que a pobreza nesse sistema não 

está relacionada à escassez de alimentos ou de produção de valores de uso – como ocorria nos 

sistemas anteriores. A prova cabal disso são, justamente, as crises de superacumulação 

capitalista. A pobreza, nesse contexto é expressão do próprio desenvolvimento contraditório 

do sistema capitalista, que coloca de um lado o detentor dos meios de produção e da riqueza 

socialmente produzida e de outro os despossuídos dos meios de produção de vida. 

 Porém, diferentemente dos meios de produção, que também atuam como meio de 

valorização do capital, a força de trabalho é força viva e enquanto tal, busca fazer valer frente 

ao capital sua subjetividade humana. Os momentos de crise do capital evidenciam essas 

contradições e a luta entre as classes sociais no sistema capitalista e as reivindicações das 

classes em disputa. 

De forma a garantir a acumulação capitalista e enfrentar suas crises endógenas, o 

capitalismo contemporâneo realizou mudanças no seu padrão de acumulação62. Para tal feito, 

reorganizou as relações econômicas dos países periféricos, intensificando relações de 

dependência em âmbito mundial. Com o recurso ao uso da expressão “globalização”, o 

capitalismo oculta as reais pretensões desse sistema – a busca de lucros.  
                                                                                                                                                                                     

reprodução ampliada ou a acumulação reproduz a mesma relação em escala ampliada: mais capitalistas de um 
lado ou capitalistas mais poderosos, num pólo, e mais assalariados, no outro. A força de trabalho tem de 
incorporar-se continuamente ao capital como meio de expandi-lo, não pode livrar-se dele. Sua escravização ao 
capital se dissimula apenas com a mudança dos capitalistas a que se vende, e sua reprodução constitui, na 
realidade, um fator de reprodução do próprio capital. Acumular capital é, portanto, aumentar o proletariado” 
(MARX, 1971, p. 714). 

62 Houve mudança no padrão de acumulação de forma a garantir o lucro para a classe capitalista. O lucro sendo a 
finalidade máxima desse sistema faz do capital não uma coisa, “mas um processo em que o dinheiro é 
perpetuamente enviado em busca de mais dinheiro” (HARVEY, 2011, p. 41). 
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Chesnais (1996) desmistifica essa noção de “globalização” ao conceituar o movimento 

do capitalismo contemporâneo como “mundialização financeira”. Esse processo significou o 

reordenamento das relações internacionais capitalistas, com consequente liberalização e 

desregulamentação das economias nacionais. Significou ainda uma reconfiguração do Estado 

no trato com o social, direcionando o fundo público para o movimento de financeirização da 

economia. 

 

2.1.1. Mundialização do capital  

A mundialização do capital é uma das respostas do capital a um momento histórico 

caracterizado por crise no padrão de acumulação63 e uma tentativa de restabelecimento dos 

níveis de lucro. Conforme foi visto, o padrão de acumulação capitalista vigente dos anos 

1930-1970, comumente chamado “Era de Ouro”, esgota-se em 1970/1973, dando fim à “onda 

longa expansionista” (MANDEL, 1982). Caracterizou-se por uma crise de superacumulação e 

a saída para a crise teve papel central dos Estados Unidos no Pós-Guerra.  

À Segunda Guerra Mundial seguiu-se um período de crises, marcado tanto pelo 

deslocamento do poder entre as potências imperialistas quanto pelo surgimento de novas 

tendências garantidoras da acumulação capitalista. A manifestação inicial da crise foi a 

intensificação da luta por mercados, culminando na Primeira Guerra Mundial64, prosseguindo 

com a Crise de 1929. Foi nesse contexto que os Estados Unidos da América firmaram-se 

como potência, alcançando a hegemonia mundial65 (FIORI, 2005). Contribuíram para tanto o 

capital em dinheiro internacional em posse dos Estados Unidos e seu poderio bélico e militar 

(MARINI, 1977).  

O imperialismo norte-americano moveu-se, pois, em duas direções:  

                                                           
63 Conforme foi visto, o padrão de acumulação capitalista vigente dos anos 1930-1970, comumente chamado 
“Era de Ouro” do capitalismo esgota-se em 1970/1973, dando fim a “onda longa expansionista” (MANDEL, 
1982). 

64 Fiori (2005) argumenta que mesmo em tempos de paz, as grandes potências necessitam expandir seu poder. 
Isto porque: a guerra é uma possibilidade constante e inevitável de relações entre as grandes potências; a guerra 
só pode vir a ser protelada por conquista ou acumulação de mais poder; no sistema vigente “quem não sobe, cai”.  
65 Fiori (2005) nos diz que a hegemonia é uma disputa de poder, sendo a posição hegemônica uma conquista, 
uma vitória do Estado mais poderoso. Complementa informando que “na história do sistema mundial só houve 
hegemonia de fato quando ocorreu coincidência ou convergência dos interesses e valores da potência ascendente 
com os das demais grandes potências [...] só se pode falar de uma verdadeira hegemonia mundial em dois 
momentos da história do sistema moderno: entre 1870 e 1900 e entre 1945 e 1973” (p. 70). Trata-se, pois, das 
hegemonias inglesa e norte-americana, respectivamente. 
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Restabelecendo o funcionamento do mercado internacional, de maneira a assegurar 
os enormes excedentes comerciais que sua capacidade produtiva estava em 
condições de gerar e ampliando o raio para a acumulação de capital, com o objetivo 
de permitir a absorção produtiva da imensa massa de dinheiro que sua prosperidade 
engendrava (MARINI, 1977, p. 1). 

Foi sobre o reordenamento da economia mundial e da expansão monetária que o 

capital privado norte-americano ampliou seu raio de acumulação. Para estabelecer a 

hegemonia norte-americana, os Estados Unidos utilizaram-se dos seguintes instrumentos: 

Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD), Banco Internacional de 

Reconstrução e Fomento (BIRF) e Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT)66 

(MARINI, 1977) os quais foram mecanismos importantes utilizados pelos Estados Unidos da 

América para o processo de reconstrução dos países devastados pela Guerra, como Alemanha 

e Japão e, com a na renegociação da dívida nos países periféricos. 

Antecede esse momento histórico de hegemonia norte-americana o período de 

hegemonia britânica. Essa foi responsável pela criação e consolidação de um mercado 

mundial. Com um mercado mundial criado, a hegemonia norte-americana iniciou um 

processo de integração imperialista dos sistemas de produção. Esse processo foi acompanhado 

de uma monopolização, que embora não seja nova ao sistema capitalista, alcança agora 

dimensões nunca vistas, com centralização de capital, notadamente nos Estados Unidos 

(MARINI, 1977). A partir disso, grandes monopólios, oriundos de grandes fusões, 

expandiram seus produtos e, até mesmo sua produção67, controlando-os por cima dos marcos 

nacionais68.  

Marx (1971) vai apontar que: 

Não se trata mais da concentração simples dos meios de produção e do comando 
sobre o trabalho, a qual significa acumulação. O que temos agora é concentração de 
capitais já formados, a supressão de sua autonomia individual, a expropriação do 

                                                           
66  Marini (1977) apresenta a funcionalidade de cada instrumento para o estabelecimento da hegemonia norte-
americana. O GATT impôs o livre-câmbio ao suprimir as barreiras alfandegárias. O FMI financiou os deficit nas 
balanças de pagamentos com as reservas mundiais que centralizava, garantindo a circulação internacional do 
capital. O BIRF financiou projetos de desenvolvimento econômico criando condições para a rentabilidade do 
capital. 

67  A produção na idade monopólica é fragmentada de tal forma que uma peça é feito em um país, com matéria-
prima de outro e mão de obra de um terceiro. O produto final é assim o somatório de peças produzidas em 
diferentes países nas condições citadas, sob domínio do capitalista. 

68 Isto é possível porque no capitalismo monopolista o Estado, que no capitalismo concorrencial garantia apenas 
as condições externas da acumulação, passa a incidir “na organização e nas dinâmicas econômicas desde dentro, 

e de forma contínua e sistemática” (NETTO, 2007, p. 25). O capitalismo monopolista necessita de um vetor 
extraeconômico – o Estado – para garantir seus vetores econômicos. 
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capitalista pelo capitalista, a transformação de muitos capitais pequenos em poucos 
capitais grandes (p. 727).  

O controle do capital, por cima dos marcos nacionais, inaugura o que Lênin (2011) 

denomina como imperialismo, o qual seria na interpretação do autor para uma etapa superior 

do capitalismo. Plínio Arruda de Sampaio Júnior (2011) nos diz, ao estudar Lênin, que o 

imperialismo é a superestrutura do capitalismo monopolista, uma forma política de 

dominação do capital financeiro sobre a sociedade burguesa. Lênin (2011) apresenta como 

principais características do imperialismo: (i) concentração da produção e do capital levada a 

um grau tão elevado que criou os monopólios; (ii) a fusão do capital bancário com o capital 

industrial e a criação da oligarquia financeira; (iii) a exportação de capitais adquire uma 

importância grande; (iv) a formação de associações internacionais monopolistas de 

capitalistas, que partilham o mundo entre si; (v) a partilha territorial do mundo entre as 

potências mais importantes. 

Corroborando com Lênin (2011) quanto à importância que assume no imperialismo a 

exportação de capitais, Marini (1977) aponta que os monopólios então formados voltam-se 

cada vez mais ao exterior, através do investimento externo direto (IED) e, embora esse 

também não seja novo no capitalismo, é nova a dimensão gigantesca que alcançam as 

inversões de capital fora do país de origem. 

As inversões externas norte-americanas nos dão uma ideia da dimensão tomada pelo 

IED nesse país, os quais chegaram a alcançar o dobro das inversões internas. Para Marini 

(1977), o aumento das inversões externas pode ser explicado por fatores favoráveis 

encontrados nos países de destino do IED, não encontrado no país de origem, tais como: 

infraestrutura de transporte e energia, entre outros; disponibilidade de matérias-primas e baixo 

custo da mão de obra. Há ainda outro fator que contribuiu para o aumento das inversões 

externas – o aumento das indústrias de bens de capital, inclusive materiais de guerra. 

Conforme anteriormente citado, a tecnologia ocasiona uma “queda tendencial na taxa 

de lucro”, ao diminuir o valor – trabalho humano – em cada mercadoria. Para conter essa 

queda na taxa de lucro, o capital precisa expandir-se mais e mais. E alcançou-se um nível 

elevado de concentração que culminou em alterações nas próprias relações da 

competitividade. O capitalismo contemporâneo não atua mais na competitividade entre 

empresas, mas com a competitividade entre as filiais da mesma empresa – intraempresa 

(MARINI, 1977).  
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Outro recurso utilizado pelo capital para conter a “queda tendencial na taxa de lucro” é 

a exportação de tecnologia considerada arcaica nos países desenvolvidos para as áreas menos 

desenvolvidas – onde são consideradas altamente inovadoras. À periferia capitalista é enviada 

a tecnologia considerada arcaica no centro e nos centro avançados são abertos caminhos para 

as inovações tecnológicas de fato (MARINI, 1977). 

As estratégias e direcionamentos do capital e seu constante progresso tecnológico, em 

nível mundial, estabeleceram na contemporaneidade o fluxo mundial não só do capital 

produtivo, mas também do capital dinheiro, chegando ao ponto em que: 

ao encurtar a rotação do ciclo do capital circulante, as inovações tecnológicas, e o 
consequente aumento da produtividade, levam a que uma determinada parte do 
capital desembolsado resulte supérflua para o processo de produção e se desvincule 
deste, ao menos até que se amplie a escala da produção (MARINI, 1977, p. 7). 

O capital expulso da esfera produtiva não deixará de se valorizar antes do retorno a 

essa esfera. Sua valorização dar-se-á, pois, na esfera financeira. E, ao contrário do que pensa a 

economia vulgar, a expansão do mercado de dinheiro “não deriva exclusivamente da mais-

valia gerada, mas também do mecanismo mesmo de reprodução do capital, ou seja, da 

desvinculação do capital dinheiro desembolsado por efeito da simples redução do período de 

rotação” (MARINI, 2007, p. 8).  

No capitalismo contemporâneo, a esfera financeira tornou-se central para o processo 

de acumulação e essa centralidade pode ser entendida com uma resposta do capital ao 

esgotamento do regime fordista de produção (ANTUNES, 2009) vigente dos anos 1930 – 

1970. A crise desse modelo foi agravada pelo choque do petróleo de 1973. A saída para o 

esgotamento do sistema foi o processo de reestruturação produtiva, conforme mencionado 

anteriormente e, do excesso de liquidez advindo da fase áurea desse sistema, forma-se o 

processo de financeirização da economia (CHESNAIS, 1998). Nesse contexto de crise de 

superacumulação, o capital encontrava dificuldades de valorização, donde veio sua 

valorização de forma financeira, como capital de empréstimo e especulativo. A 

financeirização aparece como central para o regime de acumulação, onde a esfera financeira 

se apresenta como a que permite a acumulação da riqueza. Chesnais (1998) aponta que pela 

esfera financeira foi atribuído poder ao “capital que se valoriza pelo viés de aplicações 

financeiras em bônus e ações, ou pelos empréstimos” (Pp. 7-8). 

Há um debate acerca de a financeirização da economia vir a significar a queda da 

sociedade industrial, com futuro desaparecimento do trabalho executado na área industrial. Os 
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que entendem a sociedade contemporânea como uma sociedade pós-industrial, postulam que 

com a financeirização da economia criou-se uma nova forma de auferir lucro – o capital 

portador de juros, desvinculando o capital das relações de produção. Iamamoto (2008) 

contrapõe esse argumento ao apontar a forma fetichizada que o capital portador de juros 

assume: 

O capital aparece como se fosse capaz de criar “ovos de ouro”, isto é, como se o 
capital-dinheiro tivesse o poder de gerar mais dinheiro no circuito fechado das 
finanças, independente da retenção que faz dos lucros e dos salários criados na 
produção (p. 109).  

Chesnais (1998) coloca que o capital injetado nas finanças, provém, em sua maioria, 

da esfera produtiva. Cai por terra assim qualquer consideração da esfera financeira como 

sendo autônoma. Marx (1985) já apontava o caráter fetichista desse capital portador de juros:  

O capital produtor de juros é o fetiche autômato perfeito – o valor que se valoriza a 
si mesmo, dinheiro que gera dinheiro, e nessa forma desaparecem todas as marcas 
da origem. A relação social reduz-se à relação de uma coisa, o dinheiro, consigo 
mesma (p. 459). 

O capital inicial injetado nas finanças possui uma origem, sendo mistificadora a 

pressuposição do capital desvinculado das relações de produção. Para Marx (1986): 

Em D – D’ temos a forma vazia do capital, a perversão, no mais alto grau, das 
relações de produção, reduzidas a coisa: a figura que rende juros, a figura simples do 
capital, na qual ele se constitui condição prévia de seu próprio processo de 
produção, capacidade de dinheiro, ou da mercadoria, de aumentar o próprio valor, 
sem depender da produção – a mistificação do capital na forma mais contundente (p. 
452). 

A centralidade da esfera financeira no capitalismo contemporâneo, partiu dos Estados 

Unidos, vindo a abarcar os países industrializados na década de 80 e os países em 

industrialização recente na década de 90. CHESNAIS (1998) contrapondo a disseminada 

noção de globalização inaugura o conceito de mundialização financeira, achando-o mais 

propício para elucidar a dinâmica que assume o capitalismo na contemporaneidade e visualiza 

como gênese desse conceito: a) o papel do câmbio flexível69; b) a securitização da dívida 

pública; c) as políticas de desregulamentação e liberalização financeiras. Nas palavras do 

autor: 

                                                           
69  Numa decisão unilateral dos EUA, há o fim do Acordo de Bretton Woods (1944) e em 1973 instaura-se o 
sistema de câmbio flexível, com ancoragem no dólar. Para Behring (2008) “a supressão unilateral do sistema 
Bretton Woods pelos Estados Unidos foi estratégica nesse trânsito para a contrarrevolução conservadora” (p. 53). 
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A expressão “mundialização financeira” designa as estreitas interligações entre os 
sistemas monetários e os mercados financeiros nacionais, resultantes da 
liberalização e desregulamentação adotadas inicialmente pelos EUA e pelo Reino 
Unido, entre 1979 e 1987, e nos anos seguintes pelos demais países industrializados. 
A abertura, externa e interna, dos sistemas nacionais, anteriormente fechados e 
compartimentados, proporcionou a emergência de um espaço financeiro mundial 
(CHESNAIS, 1998, p.12). 

Chesnais (1998) aponta ainda o caráter excludente da mundialização financeira para os 

países em desenvolvimento, dado que “esses países não tem a honra de possuir um mercado 

financeiro '‘emergente’ que possa ser integrado, nem empresas capazes de atuar nos mercados 

de títulos e ações dos grandes países industrializados” (p. 14).  

Para Behring (2008) há um caráter hierarquizante nesse sistema “diferente do 

difundido mito do fim do Estado-nação, a mundialização acentua a hierarquia entre os países, 

na qual os EUA têm condição confortável de um ponto de vista militar e, sobretudo, do 

ângulo financeiro” (p. 53). Por meio dessa posição que os EUA impuseram ajustes estruturais 

privatizantes e desregulamentadores, via Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, 

aos países mais fracos (BEHRING, 2008, p. 53). 

A partir da realidade regional, Batista Jr (2000) traz interessante análise do significado 

da ancoragem da moeda nacional ao dólar naquele momento: 

ancorar a moeda nacional significaria, nesse contexto, estabelecer uma relação de 
subordinação com um padrão monetário estrangeiro considerado confiável. Na 
América Latina, o candidato natural ao papel de moeda âncora ou moeda lastro seria 
o dólar dos Estados Unidos (p. 39). 

Chesnais (1998) coloca a condição subordinada do Brasil e demais países “em 

desenvolvimento” na mundialização financeira. Para esse autor, o Brasil por ter entrado nesse 

novo modo de acumulação capitalista tardiamente não conta com o conhecimento para 

executar operações, ações na esfera financeira como seus pioneiros. 

 Há que se considerar a alta rentabilidade do mercado financeiro, significando retração 

nos investimentos na esfera produtiva e isso significa, junto com o incremento a um nível 

sempre mais alto de tecnologia, “a redução da força de trabalho empregada na produção de 

mercadorias, culminando num empobrecimento também mundializado” (NAKATANI; 

CARCANHOLO, 2012 apud MASCARENHAS, 2014, p. 43). 

A alteração no padrão de acumulação capitalista não encerra o denunciado por Marx 

(1996) na lei geral de acumulação capitalista (MARX, 1996). A pobreza é constitutiva do 
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capitalismo e a mudança no padrão de acumulação, sob a égide da mundialização do capital, 

não a elimina, sendo a única possibilidade de eliminação da mesma a superação do sistema 

em si. Para Mascarenhas (2014), há, porém, alguns fatores que devem ser considerados para 

se pensar na pobreza no capitalismo contemporâneo:  

1) O processo de reestruturação produtiva ao contar com a robótica e serviços, tais 

como a Internet, softwares, entre outros, possibilitou que uma competição por 

empregos em nível mundial, onde o trabalhador do país rico e desenvolvido 

concorre por emprego com o trabalhado do país pobre e subdesenvolvido, 

ocasionando um “capitalismo de baixos salários”; 

2) Contribui para esse “capitalismo de baixos salários” um imenso crescimento da 

força de trabalho à disponibilidade das transnacionais; 

3) A crise de 2008 no centro capitalista. 

Acrescentamos a esses fatores enunciados por Mascarenhas (2014), a retração do 

capital injetado na esfera produtiva em prol da esfera financeira, ocasionando uma diminuição 

nos postos de trabalho. Mascarenhas (2014) conclui seu raciocínio, que diante desse quadro, a 

pobreza “não é um fenômeno do passado, nem é residual, nem é restrita aos países da 

periferia do capitalismo” (pp. 50-51). 

Nota-se que as relações entre os países foram rearranjadas para garantir o processo de 

acumulação do capital e que a centralidade dos Estados Unidos nada tem a ver com expandir 

a tecnologia para os demais países do globo, caindo por terra o argumento de que se trata de 

um processo de globalização, sendo antes um processo de mundialização do capital 

(CHESNAIS, 1998) e ao contrário do cenário de 1930-1970: 

O mundo nunca esteve tão distante de qualquer coisa que se possa chamar de 
hegemonia ou ordem mundial. A potência imperial do momento defende há décadas 
a desregulação de todos os mercados e sistemas de comunicação, energia e 
transportes. E vem abandonando todos os acordos, compromissos e regimes 
internacionais que afetem sua capacidade de ação unilateral. Sua moeda agora é 
rigorosamente universal e não obedece a nenhum regime, apena às decisões do FED 
[…] e cada uma das grandes potências se dedica hoje a “recolher os cacos” e a 
redefinir seus interesses e espaços de influência, de costas para os Estados Unidos 
(FIORI, 2005, p.71). 

 Contatamos, pois, que a mundialização financeira foi a saída do capital a mais uma de 

suas crises endógenas e que esse movimento tornou vulneráveis os Estados Nacionais ao 
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liberalizar e desregulamentar suas economias, ao mesmo tempo em que possibilitou o 

surgimento de um mercado financeiro mundial, munido de parcos mecanismos de controle.      

2.2. Desenvolvimentismo 

O desenvolvimentismo pode ser considerado como uma vertente da teoria do 

desenvolvimento, a qual passou a ser propagada no Pós-Guerra pelos EUA, na sua luta 

incessante para constituir-se enquanto potência hegemônica. Cano (1999) aponta que ainda no 

ano de 1946, os EUA constituíram-se como principais protagonistas de financiamento da 

reconstrução de países como o Japão e da Alemanha, profundamente atingidos pela II Guerra 

em seu território. Esta estratégia contribuía para neutralizá-los, uma vez que estes se 

apresentavam como potenciais ameaças geopolíticas. É nesse contexto de afirmação de sua 

hegemonia como potência mundial, no que se refere ao aspecto político, que os EUA se 

voltam para a América Latina, num movimento que Cano (1999) chama de ações repressivas 

ao nacionalismo e às forças políticas progressivas.  

A teoria desenvolvimentista, propagada pelos EUA nos países da periferia capitalista, 

dentre os quais o Brasil, apontava que esses países poderiam chegar à condição alcançada 

pelos países centrais, superando assim sua condição subdesenvolvida, desde que 

promovessem ações nesse sentido. A ideologia desenvolvimentista apontava que os países 

periféricos deveriam promover alterações no campo econômico e cultural, tendo como 

modelo ideal os países do centro capitalista. No campo econômico, a alteração sugerida era a 

industrialização e, no campo cultural, a alteração sugerida era a modernização, ou seja, a 

industrialização e a modernização aparecem como algo a ser seguido pelos países periféricos. 

Pela ideologia citada, efetuando essas alterações, os países considerados periféricos 

chegariam ao patamar dos países considerados centrais.  

Pereira (2011) aponta que “o subdesenvolvimento da América Latina (AL) era 

explicado nos termos de ‘etapas’ de um processo de desenvolvimento, o chamado 'take-off', 

de Rostow”70 (p. 123), ou seja, defendia-se que “industrialização era o caminho mais fácil 

                                                           
70 Para Santos ([s. d.]), Rostow “definiu todas as 5 sociedades pré-capitalistas como tradicionais. Este barbarismo 
histórico, que provocou os protestos dos historiadores sérios, era necessário para ressaltar os vários estágios do 
desenvolvimento que se iniciaria com o famoso “take-off”, a “decolagem” do desenvolvimento que teria 
ocorrido na Inglaterra de 1760, nos Estados Unidos pós-guerra civil, na Alemanha de Bismarck, no Japão da 
Restauração Meiji, etc. A questão do desenvolvimento passou a ser assim um modelo ideal de ações econômicas, 
sociais e políticas interligadas que ocorreriam em determinados países, sempre que se dessem as condições 
ideais à sua ‘decolagem’” (pp. 4-5). 
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para 'queimar’ etapas e alcançar mais rápido o desenvolvimento” (PEREIRA, 2011, p. 123). 

De forma a dar corpo teórico a essa ideia de a industrialização ser a forma do país alcançar o 

desenvolvimento mais rápido queimando etapas foi criado em 1948 a Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe (CEPAL)71. 

A ideologia desenvolvimentista desconsiderava a forma capitalista dependente dos 

países da periferia na economia mundial, processo ao qual Fernandes (1968), ao analisar a 

integração do Brasil na economia mundial, denomina como a constituição de nações 

“politicamente livres, mas economicamente dependentes”. 

O Brasil, enquanto país da periferia capitalista teve, assim, uma industrialização e uma 

modernização específicas, onde a substituição de importações marcou a primeira e um 

processo de europeização marcou a segunda, colocando esse país como dependente na sua 

inserção na economia mundial (FERNANDES, 1968). A inserção desse país na economia 

mundial, na forma de capitalismo dependente, foi pactuada interna e externamente. O capital 

internacional aliou-se à burguesia “nacional” a fim de possibilitar a inserção de forma 

subordinada e dependente.  

 Entende-se que, a partir da constatação do desenvolvimento capitalista dependente dos 

países da periferia capitalista, por mais que esses países se desenvolvam, - tal como postulado 

pela ideologia desenvolvimentista propagada pelo centro capitalista -, continuarão a manter 

sua condição dependente em relação aos países do centro e que o capitalismo em sua fase 

imperialista se sustentará nessa relação. A própria dinâmica do capitalismo, com atual 

hegemonia norte-americana, não possibilita aos países da periferia alcançar sua autonomia e 

autossuficiência. Somente numa perspectiva de romper com a ordem capitalista vigente, 

visualizamos a possibilidade de desenvolvimento autônomo dos países situados na periferia 

capitalista.  

2.2.1. Brasil: da estratégia desenvolvimentista ao modelo de Estado Gerencial 

A ideia de desenvolvimento acompanha o Brasil desde a década de 1930, momento em 

que se inicia no país a transição de uma economia preponderantemente agroexportadora para 

uma economia urbano-industrial. A ideologia do desenvolvimentismo buscou compatibilizar, 

                                                           
71 Uma coletânea do corpo teórico dos pensadores da CEPAL pode ser visto em: BIELSCHOWSKY, Ricardo. 
Cinquenta anos de pensamento na Cepal. Organização: Ricardo Bielschowsky; tradução de Vera Ribeiro. Rio de 
Janeiro: Record, 2000. 
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no Brasil, a questão nacionalista com a ideia de segurança nas relações internacionais, típicas 

da época, ao propor crescimento econômico como garantia de segurança: 

O desenvolvimentismo propunha crescimento econômico acelerado, que garantiria 
prosperidade, para todos, no futuro. Por outro lado, propunha que o crescimento 
econômico seria garantia de segurança, segurança nos termos da ideologia da 
segurança nacional, bem conforme as concepções anti-comunistas da Guerra Fria 
(BECHER; FREIRE, 2013, p. 210). 

 O desenvolvimentismo apresenta a industrialização como saída para o 

subdesenvolvimento, ou seja, deveríamos promover a industrialização no país, a qual 

ocasionaria o crescimento econômico, que por sua vez levaria ao desenvolvimento do país, 

sempre numa perspectiva evolucionista e que assegure a ideia de “segurança nacional”.  

O subdesenvolvimento era visto como uma etapa anterior do desenvolvimento e a 

industrialização como a forma do país alcançar o desenvolvimento mais rápido, queimando 

etapas, conforme elucida Marini (2010):  

o conceito de subdesenvolvimento é idêntico ao de situação pré-industrial. O 
subdesenvolvimento seria, portanto, uma situação anterior ao desenvolvimento 
econômico pleno (quando já houvesse sido completado o desdobramento setorial), 
existindo entre os dois momentos a chamada decolagem (take off, para empregar a 
linguagem em voga na época), na qual a economia em questão já reuniria as 
condições para iniciar um desenvolvimento autossustentável […] a tese central da 
teoria do desenvolvimento assevera que o desenvolvimento econômico representa 
um continuum no qual o subdesenvolvimento constitui uma etapa anterior ao 
desenvolvimento pleno (p. 105).  

 

 A industrialização é assim promovida nos países “em desenvolvimento”, dentre eles o 

Brasil, por meio de empréstimos estrangeiros, particularmente dos EUA, por sua condição de 

potência hegemônica no Pós-Guerra. Os EUA conseguiram com esse movimento sustentar 

sua hegemonia, ao passo que aos países em desenvolvimento restou contrair dívida externa. 

Pereira (2011) apresenta as ideias força do desenvolvimentismo:  

1) a industrialização é a via da superação da pobreza e do subdesenvolvimento; 2) 
um país não consegue industrializar-se só através dos impulsos do mercado, sendo 
necessária a intervenção do Estado (intervencionismo); 3) o planejamento estatal é 
que deve definir a expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos 
necessários; 4) a participação do Estado na economia é benéfica, captando recursos e 
investindo onde o investimento privado for insuficiente (p. 122). 

 Optamos pela análise de Fiori (1994) para compreendermos os limites do 

desenvolvimentismo no Brasil. Esse autor desenvolveu a tese de que por mais que o Estado 

tenha atuado de forma autoritária na estratégia desenvolvimentista de industrialização no 
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Brasil, atuou de forma fraca devido a dois fatores: um alto grau de internacionalização das 

decisões de investimento na economia e um pacto político interno que o fragilizou no plano 

fiscal, tornando-o refém de um padrão de financiamento que apresentou suas limitações a 

partir dos anos 1970.  

Inconteste a atuação do Estado como organizador do processo de acumulação 

industrial no Brasil, ao assumir funções como “a negociação dos níveis de participação e 

formas de integração entre os capitais nacionais e internacionais, e foi o grande responsável 

pela abertura das sucessivas ‘fronteiras’ ultrapassadas pelo processo de acumulação” (FIORI, 

1994, p. 126), a estratégia desenvolvimentista nesse país deu-se de forma diferenciada devido 

ao pacto sociopolítico que ali se desenvolveu. Um pacto que fez com que, mesmo diante de 

mudanças ocasionadas pelo processo de industrialização, regras e relações de poder até então 

existentes permanecessem intactas (FIORI, 1994). 

O pacto desenvolvimentista efetuado no Brasil foi de natureza conservadora e, para 

Fiori (1994), o estudo desse pacto deve ser feito a partir da forma como se relacionou o 

Estado com as relações de poder vigentes à época, quais eram: capital privado e assalariados; 

oligarquias regionais e “cidadanias urbanas”; esforços privado e público. 

Na relação do Estado com o capital privado, Fiori (1994) argumenta que o Brasil 

possui uma característica imutável – a intocabilidade da estrutura fundiária – o que explica a 

não realização da reforma agrária no país e a proteção aos interesses do capital agromercantil 

como condição do pacto industrializante (grifos nossos). A partir disso, coincidindo com a 

primeira onda de instalação de filiais estrangeiras no Brasil, na década de 1920, a atuação do 

Estado freava a possibilidade de diversificação da produção, pois priorizava a aplicação do 

capital nacional em atividades não industriais e, estabelecia que o lucro das atividades 

industriais (sob controle estrangeiro naquele momento) não poderia ser superior ao das 

atividades não industriais (LESSA & DAIN, 1982 apud FIORI, 1994). 

Posteriormente, o capital nacional adentra os ramos industriais. O fato do capital 

nacional ter ampliado sua área de atuação não o libertou de aspectos estruturais que 

apontavam para um capital nacional frágil e disperso, protegido por um sistema bancário 

privado atrofiado, sendo, a partir disso, transferido para o crédito público a “responsabilidade 

pelo financiamento dos grandes projetos de investimento indispensáveis à industrialização.” 

(FIORI, 1994, p. 128). Isso não possibilitou, todavia, uma centralização financeira mais ativa 
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pelo setor público devido à postura antiestatal e à heterogeneidade de interesses empresariais 

(FIORI, 1994, p. 128).  

Fiori (1994) apresenta oito características do pacto desenvolvimentista assumido pelo 

Estado Brasileiro com o capital privado: 

1) O financiamento da industrialização ocorreu “ora através do recurso à inflação, ora 

através do recurso ao endividamento interno e externo, formas igualmente 

precárias de sustentação de um processo de crescimento que alguns chegaram a 

pensar que deveria ser autossustentado” (p. 128). O Estado assumiu assim uma 

forma passiva sobre bases frágeis que tornaram, posteriormente, essas formas de 

financiamento insustentáveis; 

2) Houve pactuação entre capital nacional e internacional, onde esse assumiu e 

manteve uma posição hegemônica no processo industrializante do país ao mesmo 

tempo em que aquele manteve massas de lucro. Essa relação só foi possível por 

meio de uma “proteção estatal interna que impediu o processo inevitável de 

centralização, preservando politicamente os padrões ‘pervertidos’ de valorização 

de certos segmentos do capital” (FIORI, 1994, p. 129); 

3) O protecionismo estatal freou tentativas mais agressivas do empresariado de 

desenvolvimento tecnológico, afetando diretamente os níveis de produtividade e 

competitividade do país; 

4) Houve uma “centralização imperfeita” (LESSA & DAIN, 1982 apud FIORI, 1994, 

p. 129) no país, marcada por uma monopolização setorial, uma vez barradas pelo 

Estado as possibilidades de centralização dos capitais ou conglomeração 

empresarial, ou seja, não houve por parte do Estado a articulação de forma 

orgânica do processo de industrialização, assim como não houve por parte do 

empresariado. Isso fez com que os monopólios que se formavam se tornassem 

difusos; 

5) Foi mantida e reproduzida de forma ampliada a heterogeneidade estrutural, de 

forma ainda mais forte que no velho “dualismo”; 

6) Houve apropriação por grupos de interesse dos centros de decisão estatal, de forma 

a garantir seus mercados cativos, uma vez que possuíam pouco autonomia 
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burocrática frente aos capitais nacionais e menor ainda frente aos capitais 

estrangeiros; 

7) O Estado viu-se impossibilitado de recuar em situações de crise, devido à grande 

quantidade de grupos de interesse (grupos setoriais), restando ao Estado a “fuga 

pra frente” (FIORI, 1984, 1988 apud FIORI, 1994), recorrendo a novas formas de 

endividamento; 

8) Houve recurso à inflação, possibilitado pelo caráter da economia do país – 

economia fechada e com uma moeda isolada internacionalmente. 

Fiori (1994) aponta que o país seguiu seu modelo industrializante nessa ótica de fugir 

pra frente – transferindo custos e responsabilidades – até os anos 1980, quando, com a crise, 

esse modelo se tornou insustentável. 

No que se refere à relação do Estado com o assalariado, Fiori (1994) aponta que 

devido à abolição tardia da escravidão no Brasil – somente em 1888 – o Estado atuou na 

conformação do mercado de trabalho necessário à industrialização junto à corrente migratória 

europeia. Inicialmente de forma repressiva (1889 – 1930), seguindo-se e/ou se 

complementando com uma forma de atuação estatal populista. As relações entre Estado, 

capital privado e trabalhadores, apesar dos avanços da industrialização, sofreram poucas 

modificações: “a legislação trabalhista, sindical e salarial adotada pelo Estado brasileiro a 

partir do Estado Novo (1937-45), de natureza corporativa e autoritária, seguirá vigente, 

durante o período democrático de 1945-1964, e ainda durante o regime militar que se estende 

até 1985” (FIORI, 1994, p. 131). 

Fiori (1994) intitula como “taylorismo sem fordismo”72 a forma da atuação estatal 

junto aos trabalhadores, marcado por constrangimento ou repressão sindical, opção por um 

modelo de industrialização de “baixos salários” (MEDEIROS, 1992 apud FIORI, 1994, p. 

131), utilização extensiva e rotativa de mão de obra, sem preocupação com maior qualificação 

dos trabalhadores. Com o regime militar, em 1964, além da política salarial de baixos salários, 

extingue-se a estabilidade no emprego e os aumentos salarias subsequentes eram 

                                                           
72 Taylorismo, inaugurado por Frederick W. Taylor (1856-1915), consistia em uma reorganização do trabalho na 
indústria, estabelecendo uma hierarquia e sistematização do trabalho, onde cada trabalhador deveria efetuar uma 
atividade específica na indústria e ser monitorado no tempo de execução (da atividade). O fordismo segue esse 
raciocínio, com Henry Ford (1863-1947) e, complementa com o estabelecimento de grande produção (grande 
quantidade) para o consumo em massa. Por isso, o autor constrói a expressão “taylorismo sem fordismo” – 
fragmentação do trabalho – típico do taylorismo, porém sem consumo das massas – típico do fordismo. 
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acompanhados de altas inflacionárias, reduzindo da mesma forma o poder aquisitivo dos 

trabalhadores. Assim, “a passagem da economia brasileira para um padrão de crescimento 

movido pelo consumo de massas tenha se transformado numa miragem, sempre ultrapassada 

pelo movimento econômico de ‘fuga para a frente’” (FIORI, 1994, p. 132). 

O cenário era de arrocho salarial ocasionando não apenas “uma enorme dispersão 

salarial e segmentação dos mercados de trabalho, mas também a formação de um quadro de 

desigualdades sociais, individuais e regionais que hoje alcança níveis sem precedentes no 

mundo capitalista” (FIORI, 1994, p. 132). 

No que se refere à relação do Estado com as oligarquias regionais, Fiori (1994) 

apresenta as particularidades do Brasil como fundamentais para a conformação dessa relação 

– “a extensão territorial, a incomunicabilidade e a segmentação da atividade produtiva voltada 

predominantemente para os mercados externos permitiram que os proprietários da terra 

constituíssem oligarquias de poder regional extremamente sólidas” (Pp. 132-133). 

A intocabilidade da estrutura fundiária seria questionada somente em 1930 e o Estado 

Novo impôs como condição para a Modernidade o esvaziamento do poder das oligarquias 

regionais. Tem-se, assim, uma relação “de permanente tensão – e cooptação – entre a vontade 

central e o poder político dos inúmeros e heterogêneos interesses regionais” (FIORI, 1994, p. 

133). 

Com o avanço da industrialização houve o esvaziamento do poder das oligarquias 

agrárias da região Centro-Sul, até mesmo por serem mais industrializadas, porém 

mantiveram-se as relações de poder das oligarquias do Norte e Nordeste e, ainda hoje há 

regiões no país onde predomina esse poder oligárquico, pautado no favor ou na dependência 

econômica, num cenário em que “regra de convivência e mútua dependência entre 

‘modernidade’ e ‘atraso’ transformou-se em dimensão básica do pacto desenvolvimentista” 

(FIORI, 1994, p. 134). 

No que se refere à relação do Estado com a “cidadania urbana”, houve um acelerado 

processo de urbanização formando grandes metrópoles e um processo de expansão acelerada 

da população assalariada, reunindo nas cidades uma população marginalizada – não preparada 

para o trabalho industrial, uma vez que a maioria advinha do campo (FIORI, 1994). Com a 

Constituição de 1946, que embora não reconhecia o voto do analfabeto, foi aberto espaço para 

a cidadania política para os que migravam para as cidades, “juntando-se à classe trabalhadora, 
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às classes médias, ou mesmo os bolsões de marginalidade” (FIORI, 1994, p. 134). Essa 

abertura política ao voto ameaçava as forças oligárquicas, as quais embora não tenham 

conseguido incorporar essas massas, conseguiram adentrar no sistema político criado a partir 

de 1945, impedindo o fortalecimento dos partidos políticos de massas, recorrendo ao 

autoritarismo ou a medidas populistas para conter essas novas camadas societárias e garantir o 

poder oligárquico, esse último agora infiltrado nas estruturas do Estado (FIORI, 1994). 

O Estado desenvolvimentista brasileiro rejeitou qualquer tipo de participação política e 

como consequência disso, a modernização ocorreu via metas de desempenho e eficiência e o 

viés nacionalista ficou restrito à questão da defesa da “segurança nacional”, de caráter 

exclusivamente militar (FIORI, 1994). 

O nacionalismo, mesmo em sua vertente crítica ao pensamento liberal, aponta para a 

“ideia de nação associada ao progresso econômico e à centralização estatal” (FIORI, 1994, p. 

136). Ou seja, com a exclusão das massas dos processos decisórios e com a disseminação de 

uma ideologia de que “Nação” é o progresso econômico do país sustentado por seu Estado, 

não teria como haver um povo-nação: 

O fracasso de nossa revolução liberal, barrada pela permanência da escravidão e a 
marginalização dos homens livres, que teve como contraface a transferência pura e 
simples da soberania, até o final do século XIX, para os proprietários de terras e de 
escravos e a permanente obstrução de algum movimento revolucionário-democrático 
que pudesse sustentar, na ideia de povo-cidadão, o fundamento simultâneo da nação 
e do Estado. Ao mesmo tempo, nossa ‘virtuosa’ inserção primário-exportadora na 
divisão internacional do trabalho, liderada pela economia inglesa, e nosso 
isolamento geopolítico no continente sul-americano eliminaram qualquer ideia de 
afirmação de um poder nacional frente à hegemonia da Inglaterra (FIORI, 1994, p. 
136). 

Para Fiori (1994) a consequência desse processo para o Brasil do século XIX foi a 

alteração da fórmula “Estado=nação=povo” para “Estado=proprietários=unidade territorial”, 

passando a nação a ser quase um sinônimo de territorialidade. O Brasil não experimentou, 

pois, a virada democrática e não se constituiu como potência bélica e, diante dessa realidade 

histórica, “o projeto desenvolvimentista foi muito mais ‘estatal’ do que nacional” (FIORI, 

1994, p. 137).  

Constituiu-se, assim, um Estado burocrático e militar, capaz de manter a ideia de 

nação ligada à unidade territorial e corroborando com o poder estratégico de nossas elites, que 

“ao impedir o avanço da democracia, impediu simultaneamente o desenvolvimento, mesmo 
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que tardio, de um povo-nação e, com isso, impediu também a separação indispensável à 

democracia entre o privado, o público e o estatal” (FIORI, 1994, p. 137). 

A partir de 1941, o cenário do país era o seguinte: 1) não tolerava uma verdadeira 

cidadania; 2) não possuía um adversário externo; 3) não possuía uma sustentação burguesa 

para seu projeto de capitalismo nacional. Sob influência dos Estados Unidos, a ideia de nação 

passa a associar-se ao progresso econômico via transnacionalização protegida (FIORI, 1994): 

Construiu-se, desde a década de 1950, uma das estruturas industriais mais 
transnacionalizadas do mundo, ao que somou-se, sobretudo a partir de 1970, a sua 
precoce transnacionalização financeira através do endividamento – fator responsável 
pelo grande “salto à frente” ocorrido durante o governo Geisel (FIORI, 1994, p. 
137). 

A crise dos anos 1960 muito contribuiu para o Golpe de 1964, golpe que inaugurou o 

regime militar no país. A partir dos anos 1970, com o governo do General Geisel (1974-9) é 

lançado o II Plano Nacional de Desenvolvimento, objetivando “completar o processo de 

substituição de importações de insumos básicos e realizar o salto definitivo da 

industrialização pesada. Para financiá-lo, uma vez mais, o governo recorreu ao endividamento 

externo” (FIORI, 1994, p. 141). 

 O pacto desenvolvimentista percorreu o primeiro governo Vargas (1937-1945), 

marcado por um regime de forte incentivo à indústria nacional, ao mercado interno e 

protecionista e o segundo governo de Vargas (1951-1954), marcado por medidas nacionalistas 

e trabalhistas, tais como: criação de estatais – Petrobras e Eletrobras e convocação de João 

Goulart, que defendia um reajuste salarial de 100%, para assumir o Ministério do Trabalho. O 

pacto percorre o Governo Juscelino Kubitschek (JK), que “adere” ao capital externo com seu 

Plano de Metas e assume a forma do nacional-desenvolvimentismo, uma vertente que se 

desdobra da concepção de desenvolvimentismo. Gonçalves (2012) apresenta as ideias-chaves 

do nacional-desenvolvimentismo “o nacional-desenvolvimentismo (ND) pode ser 

conceituado, de forma simplificada, como o projeto de desenvolvimento econômico assentado 

no trinômio: industrialização substitutiva de importações, intervencionismo e nacionalismo” 

(p. 1).  
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Nota-se, assim, forte presença estatal e uma industrialização efetuada por meio da 

substituição de importações73.  

Essa forma de industrialização seguida pelos países da América Latina encontra seus 

limites já na década de 60 com uma crise econômica que se manifesta na retração da 

capacidade de importar elementos materiais necessários ao desenvolvimento do processo de 

produção e nas restrições encontradas para se realizar essa produção (MARINI, 2010, p. 111). 

O autor afirma que:  

Ambos os fenômenos derivam do fato de a industrialização ter sido realizada com 
base na velha economia exportadora, isto é, sem que fossem realizadas as reformas 
estruturais capazes de criar um espaço econômico adequado ao crescimento 
industrial (MARINI, 2010, p. 111). 

Fiori (1994) alerta para o seguinte fato: 

Em todas as crises, as pressões favoráveis à ‘socialização das perdas’ vieram 
acompanhadas de um violento e paradoxal ataque empresarial contra a intervenção 
econômica do setor público, antes tão bem recebida e até considerada indispensável 
nas horas de euforia e crescimento (p. 141) 

Para Fiori (1994) o processo de “transição democrática” que se segue é muito mais 

uma “crise política que evoluiu do esgotamento do regime autoritário para uma situação de 

ingovernabilidade crônica” (FIORI, 1994, p. 141). Essa crise política foi marcada por derrotas 

eleitorais no Congresso, pelas sucessivas greves dos operários da indústria automobilística de 

São Paulo e, em 1977-8, pela recusa do empresariado em solidarizar-se com o Governo Geisel 

na tentativa de salvar o projeto desenvolvimentista, o qual, nesse momento, o empresariado 

passou a ver como “capitalismo de Estado” (FIORI, 1994). Da união desses fatores brota a 

crise do projeto desenvolvimentista e, de forma a fortalecer essa crise, o empresariado passa a 

apoiar o movimento “democrático”.  

Para Fiori (1994), a crise dos anos 1980 apenas evidencia problemas estruturais do 

desenvolvimentismo brasileiro e deve ser interpretada como uma crise política, embora 

apareça na sua forma fiscal e financeira. Política porque se o Estado: 

Foi ‘forte’ no disciplinamento do trabalho e da cidadania urbana, mostrou-se 
extremamente fraco e submisso frente às demandas econômicas e políticas das 
oligarquias ligadas ao atraso, e do big business que adquiriu condições e vantagens 

                                                           
73 Para Marini (2010), “nos países latino-americanos, a substituição de importações funcionou sobre a base de 
uma demanda preexistente de bens de consumo e fez com que a obtenção de bens de capital repousasse 
essencialmente na importação, conformando um modo de reprodução industrial intrinsecamente dependente do 
exterior” (Pp. 111-112). 
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monopólicas, sem nunca comprometer-se, como nos casos asiáticos, com metas 
claras no plano da produtividade e da competitividade. E, menos ainda, no plano da 
proteção e qualificação da mão de obra (FIORI, 1994, p. 138). 

A “fuga para a frente” (FIORI, 1994) representa a fragilidade política do Estado, o 

qual foi capaz de criar uma estrutura industrial altamente desenvolvida, porém não foi capaz 

de sustentá-la, por sua própria falta (do Estado) de autossustentação financeira e tecnológica 

(FIORI, 1994), recorrendo, ainda hoje, às vias de endividamento. 

 Ocorre que, mesmo após o país ter seguido as orientações para alcançar o 

desenvolvimento, o subdesenvolvimento não foi superado. Isto se deve à dinâmica mesma do 

capitalismo mundial, onde o Brasil se inseriu de forma dependente (FERNANDES, 1968), 

tendo do outro lado os EUA como potência hegemônica. O que ocorreu foi contração de 

dívida externa para com os EUA, os quais, a partir da década de 80, passaram a cobrar os 

países periféricos por essa dívida. A renegociação da dívida foi marcada por ajustes estruturais 

na periferia capitalista (CANO, 1999). Esses ajustes estruturais conformam a agenda 

neoliberal74, a qual irá desregulamentar e liberalizar as economias nacionais (CHESNAIS, 

1998). 

A cobrança dos juros da dívida auferida durante esse período, marcado pela ideologia 

desenvolvimentista nos países em desenvolvimento, aparece como fonte de valor para os 

países centrais, sendo mais um mecanismo capaz de movimentar o atual processo de 

financeirização da economia (CHESNAIS, 1998), o qual aparece como central para a 

acumulação no capitalismo contemporâneo. 

O entendimento da questão da dívida pública nos países da América Latina é de 

fundamental importância se quisermos compreender o porquê da “adesão” dos países latino-

americanos à doutrina neoliberal. A exigência do pagamento dos juros da dívida pelos 

credores internacionais pressionaram as economias nacionais à onda de ajustes estruturais 

como meio de renegociação da dívida. 

Kucinski & Branford (1987 apud BEHRING, 2008) remetem a questão da dívida para 

o início dos anos 1980, entendendo que houve nesse período uma “crise da dívida”, 

explicando a partir disso e da onda longa de estagnação (MANDEL, 1982), a “década 

                                                           
74 Para uma análise minuciosa do ideário neoliberal, ver: MORAES, Reginaldo. Neoliberalismo: de onde vem, 
para onde vai? / São Paulo: Ed. SENAC, 2001. 151 p. 
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perdida” (anos 1980). Estaria, assim, localizado no processo de endividamento os principais 

efeitos da reorientação da política econômica norte-americana no sentido de tornar o dólar a 

moeda hegemônica e de pressionar os países latino-americanos pelo pagamento da dívida (e, 

posteriormente a onda de ajustes), retirando desses países a possibilidade de romper com a 

condição heteronômica através do desenvolvimentismo (KUCINSKI & BRANFORD,1987 

apud BEHRING, 2008).  

Os credores efetuaram aumentos nas taxas de juros de forma exorbitante, saindo de um 

percentual de taxa de juros baixa ou até mesmo negativa para percentuais de 19% em 1981 e 

27,5% em 1982 (KUCINSKI & BRANFORD,1987 apud BEHRING, 2008). A recessão dos 

anos 1980 estaria diretamente ligada à pressão exercida pelos credores para o pagamento da 

dívida: “a busca desenfreada de saldos comerciais para cobrir a dívida, a partir da prioridade 

para as exportações, provocou uma profunda recessão na região, que atingiu os países de 

forma desigual, dependendo de sua inserção no mercado mundial e situação interna” 

(KUCINSKI & BRANFORD,1987 apud BEHRING, 2008, p. 132).  

Tendo os países latino-americanos que direcionar suas divisas75 para o pagamento da 

dívida, houve queda de investimento, incapacidade de contenção do mercado interno e 

transferência de capital para o exterior, numa época de fortes avanços tecnológicos 

(BEHRING, 2008). 

 No que se refere ao Brasil, ponto crucial da questão da dívida pública é explicitado 

por Behring (2008): “se maior parte desta dívida foi contraída pelo setor privado, por pressões 

do FMI – o ‘feitor’ da dívida’ –, houve na sequência uma crescente e impressionante 

socialização da mesma. No Brasil, por exemplo, 70% da dívida externa tornou-se estatal” (p. 

133). Ou seja, houve a socialização de uma dívida advinda do setor privado – de uma dívida 

que pertencia ao setor privado, reafirmando o caráter patrimonialista do Estado capitalista. A 

partir desse processo de estatização da dívida, que se deu a partir de 1978-1979, passou a 

haver:  

Uma dupla pressão sobre a economia: uma demanda violenta de títulos cambiais76 
para o serviço da dívida, acrescida de novos encargos de juros internacionais e dos 

                                                           
75 Divisas são reservas que o país possuí em moeda estrangeira, fruto de exportações, empréstimos de capital, 
venda de patentes, entre outros.  

76 Uma cambial é um título de crédito formal e completo que contém uma obrigação de pagar ou de fazer pagar a 
outra pessoa determinada, ou à sua ordem, uma soma certa, na data de seu vencimento. Disponível em: 
<http://www.2tab.not.br/_img/files/artigo/titulo_credito.pdf.>.  Acesso em: 05 jan. 2015.  

http://www.2tab.not.br/_img/files/artigo/titulo_credito.pdf
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juros da dívida pública interna, esta última crescente para fazer face à compra de 
cambiais para atender àquele serviço (CANO, 1994 apud BEHRING, 2008, Pp. 133-
134). 

 O Brasil, ao optar pela emissão de títulos, ocasionou aumento dos juros e um processo 

inflacionário (BEHRING, 2008) – o qual viria a justificar os ajustes na década de 90. Behring 

(2008) como consequências da crise do endividamento: empobrecimento generalizado da 

América Latina; crise nos serviços sociais públicos; informalização da economia; 

favorecimento da produção para exportação em detrimento da produção para o mercado 

interno. 

 Behring (2008) complementa que foram as quedas da taxa de lucro no centro 

capitalista que direcionam o capital monopolista para a periferia capitalista, que no Brasil 

ocorreu na forma do “milagre brasileiro”, movido pela vinda das transnacionais. Ocorre que a 

partir da estagnação de 1980, caem os índices de crescimento e há o processo de 

endividamento acima citado, fazendo com que haja um decréscimo radical de recursos para os 

países da América Latina, no caso do Brasil, com queda no fluxo de investimento externo de 

4,2% para 1% (CANO, 1994 apud BEHRING, 2008, p. 134). Outro ponto importante 

mencionado por Behring (2008) é que a partir do: 

‘calote’ americano nos acordos de Bretton Wooods, em 1971, tornou-se um risco 
evidente a contração de empréstimos externos a juros flutuantes, em vez de juros 
fixos, submetendo a capacidade de investimento ao pagamento dos compromissos 
assumidos em termos desiguais, cambiantes e vulneráveis às oscilações da 
conjuntura (BEHRING, 2008, Pp. 134-135). 

 A teoria crítica entende o crescimento da dívida pública brasileira77 a partir da 

“articulação exemplar entre a burguesia nacional, o Estado e o capital estrangeiro, que fundou 

o ‘milagre brasileiro’” (OLIVEIRA, 1984 apud BEHRING, 2008). As renegociações, a partir 

desses juros flutuantes, fizeram crescer enormemente a dívida pública brasileira, criando o 

cenário favorável às ondas de ajuste dos anos 1990 e evidenciando que a crise fiscal do 

Estado ocorreu menos pelo excesso do gasto público e pela máquina burocrática do Estado e 

mais por uma opção política de privilegiar o pagamento dos juros da dívida, a qualquer custo 

– qualquer custo social. 

 O cenário do país na entrada dos anos 1990 era o seguinte: alto índice de inflação; 

baixo nível de investimento público e privado; sem solução para a questão do endividamento; 

                                                           
77 Kucinski & Brandford (1987 apud BEHRING, 2008, p. 135) apontam que a dívida brasileira passou de 13,8 
bilhões de dólares para 75,7 bilhões de dólares, de 1973 a 1981. 
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situação social gravíssima (BEHRING, 2008). Este se conformava no cenário ideal para a 

onda de ajustes estruturais, que coloca como problema a administração do Estado e vê no 

mercado o melhor caminho. O Plano Real78 eliminou a inércia inflacionária, porém houve o 

aumento da dívida líquida do setor público no mesmo período (REIS, C. N. et al, 2010). Esse 

aumento da dívida do país afetará, pois, os gastos sociais do Estado. No ideário neoliberal, o 

desenvolvimento social é visto como resultado do crescimento econômico (REIS, C. N. et al, 

2010), defendendo a partir disso que as ações do Estado devem ocorrer de forma a promover 

condições para o desenvolvimento das atividades produtivas e não o desenvolvimento 

socioeconômico das pessoas. Esse último ocorreria naturalmente, conforme houvesse o 

crescimento econômico. 

Ao falarmos de Estado Mínimo, prerrogativa do ideário neoliberal, corroboramos com 

Harvey (2007) de que não se trata de uma ausência de Estado e sim de uma reconfiguração 

estatal: “o neoliberalismo não torna irrelevante o Estado e nem as instituições particulares do 

Estado (como os tribunais e funções policiais) […] com o objetivo de fazê-lo mais funcional a 

seus próprios interesses, produzem uma reconfiguração radical das instituições e práticas 

estatais” (p. 85).  

O Governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995, prosseguirá com as políticas 

de cunho neoliberal, elevando a carga tributária e privatizando as estatais, no primeiro 

mandato de 1995 a 1998 e, garantindo o superavit primário a partir de 1999.  

No capitalismo contemporâneo, sob a égide da mundialização do capital, a pobreza 

alcança níveis alarmantes e passa a constituir, junto com o desemprego, uma das principais 

expressões da “questão social” na contemporaneidade. Entendemos seu aumento como 

resultado dos ajustes na periferia capitalista. Soares (2001) analisa os efeitos dos ajustes 

estruturais no Brasil pela perspectiva da desigualdade social79 e pobreza e constata que o 

Plano Real: 

                                                           
78 O Plano Real, lançado por meio da Medida Provisória nº 434/94, estabeleceu-se em etapas. A primeira etapa 
foi a adoção de medidas que buscavam o ajuste fiscal de forma a gerar condições macroeconômicas favoráveis, a 
segunda etapa foi o estabelecimento de uma unidade de conta – a Unidade Real de Valor (URV) e a terceira etapa 
foi a transformação dessa unidade de conta em moeda – o Real (REIS, C. N. et al, 2010).  

79 A desigualdade é acirrada significativamente no sistema capitalista de produção, uma vez que esse sistema visa 
prioritariamente o lucro em detrimento da satisfação das necessidades sociais. O capitalista, que por meio da 
exploração do trabalho retém esse lucro, aumenta, acumula e reinveste seu capital, produzindo na outra ponta, o 
empobrecimento de grande contingente de trabalhadores. A sociabilidade burguesa não só oculta, como 
naturaliza a desigualdade social, assumindo-a, por vezes, como necessária para o desenvolvimento dos povos. O 
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Além de não reduzir a pobreza, gerou um sem número de novas forma de exclusão 
social, na medida em que agravou as condições de emprego e trabalho 
(informalização, diminuição dos salários e corte dos, já reduzidos, direitos sociais) e 
criou um desemprego cuja dimensão supera qualquer outra marca histórica já vista 
no Brasil (p. 174). 

Para Coutinho (2012), por razões tais como a reestruturação produtiva, a classe 

trabalhadora pôs-se na defensiva, com recuo de suas organizações sindicais e político-

partidárias e, somando-se a isso a derrocada do “socialismo real”, fazendo com que a luta de 

classes na atualidade deixasse de ser direcionada para a conquista de novos direitos e 

voltasse-se para a defesa dos direitos já conquistados. O autor entende que por essa razão, o 

conceito a ser utilizado para caracterizar o movimento das lutas de classes na 

contemporaneidade é o de contrarreforma e não o de revolução passiva80.  

Behring (2008) entende que a reestruturação produtiva e a mundialização do capital 

são as linhas gerais dessa contrarreforma, que efetuou transformações no âmbito do Estado a 

partir dos anos 1990 no Brasil e corrobora da análise de Coutinho (2012) ao visualizar no 

movimento de contrarreforma o caráter de evocar o passado que tem o pensamento neoliberal 

e o retrocesso que os trabalhadores passaram a ter em seus direitos, a partir dos programas de 

ajuste, de orientação neoliberal (BEHRING, 2008). 

Behring (2008) acrescenta que a partir das políticas neoliberais o Estado passa a ter 

dificuldades em desenvolver políticas industriais e sua ação vê-se limitada a tornar os 

territórios nacionais atrativos às inversões estrangeiras. Behring (2008) aponta que as funções 

dos Estados nacionais acabaram por se restringir à “cobrir o custo de algumas infraestruturas 

(sobre as quais não há interesse de investimento privado), aplicar incentivos fiscais, garantir 

                                                                                                                                                                                     

pensamento liberal oferece a base teórica para esse processo de naturalização e defesa da desigualdade. Dentre 
os pensadores que orientam essa doutrina, temos Hayek, que “não apenas aceita a desigualdade (“como um mal 
necessário”); na verdade, ele defende a necessidade da desigualdade, como mecanismo (“natural”) estimulador 
do desenvolvimento social e econômico” (MONTAÑO E DURIGUETTO, 2010, p. 62). 
80 O conceito de revolução passiva advém de Gramsci e Coutinho (2012), enquanto seu estudioso, apresenta 
elementos que caracterizam esse conceito, apontando como suas principais características: “1) as classes 
dominantes reagem a pressões que provêm das classes subalternas, ao seu “subversivismo esporádico, 
elementar”, ou seja, ainda não suficientemente organizado para promover uma revolução “jacobina”, a partir de 
baixo, mas já capaz de impor um novo comportamento às classes dominantes; 2) essa reação, embora tenha 
como finalidade principal a conservação dos fundamentos da velha ordem, implica o acolhimento de “uma certa 
parte” das reivindicações provindas de baixo; 3) ao lado da conservação do domínio das velhas classes, 
introduzem-se assim modificações que abrem o caminho para novas modificações. Portanto, estamos diante, nos 
casos de revoluções passivas, de uma complexa dialética de restauração e revolução, de conservação e 
modernização” (p. 120). Para Coutinho (2012), o que difere fundamentalmente uma revolução passiva do atual 
movimento de contrarreforma é que numa revolução passiva ocorreram restaurações ao mesmo tempo em que 
algumas das reivindicações dos que “vinham de baixo” foram atendidas, pela pressão mesma desses últimos, ao 
passo que no atual movimento de contrarreforma há apenas uma restauração do velho. 
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escoamentos suficientes e institucionalizar processos de liberalização e desregulamentação, 

em nome da competitividade” (p. 59). 

O processo de reestruturação do Estado visava à inserção do Brasil no movimento do 

capitalismo contemporâneo, e para tanto, foi lançado, em 1995, um Plano Diretor de Reforma 

do Aparelho do Estado (PDMARE), que já em sua Introdução apresenta sua crítica ao modelo 

de desenvolvimento até então seguido pelo país (o de substituição de importações): “o Estado, 

em razão do modelo de desenvolvimento adotado, desviou-se de suas funções precípuas para 

atuar com grande ênfase na esfera produtiva” (PDMARE, 1995, p. 9). O Plano parte do 

pressuposto de uma Crise de Estado e atribui a essa o processo de estagnação econômica dos 

países da América Latina a partir dos anos 1970 (torna-se evidente na década de 1980). O 

Plano entende que o Estado já não consegue atender com eficiência as demandas a ele 

dirigidas, sobretudo as sociais. O PDMARE (1995) define a Crise do Estado: 

(1) como uma crise fiscal, caracterizada pela crescente perda do crédito por parte do 
Estado e pela poupança pública que se torna negativa; (2) o esgotamento da 
estratégia estatizante de intervenção do Estado, a qual se reveste de várias formas: O 
Estado de bem-estar nos países desenvolvidos, a estratégia de substituição de 
importações no Terceiro Mundo, e o estatismo nos países comunistas; e (3) a 
superação da forma de administrar o Estado, isto é, a superação da administração 
pública burocrática (Pp. 10-11). 

O Plano intitula-se como a única resposta consistente desde a década de 1970 à crise 

que então se instala: “só em meados de 90 surge uma resposta consistente com o desafio de 

superação da crise: a ideia da reforma ou reconstrução do Estado, de forma a resgatar sua 

autonomia financeira e sua capacidade de implementar políticas públicas” (PDMARE, 1995, 

p. 11) e apresenta como medidas: 

(1) o ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas econômicas orientadas para o 
mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a 
concorrência interna e criem condições para o enfrentamento da competição 
internacional; (3) a reforma da previdência social; (4) inovação dos instrumentos de 
política social, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor qualidade 
para os serviços sociais; e (5) a reforma do aparelho do Estado, com vistas a 
aumentar sua “governança”, ou seja, sua capacidade de implementar de forma 
eficiente políticas públicas (PDMARE, 1995, p. 11). 

Justificando-se em tornar o aparelho do Estado “mais próximo dos cidadãos”, o 

PDMARE (1995) redefine o papel do Estado, o qual “deixa de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social pela via de produção de bens e serviços, para fortalecer-

se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento” (PDMARE, 1995, p. 12) e 
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entende a necessidade de reformar o Estado, transferindo “para o setor privado as atividades 

que podem ser controladas pelo mercado” (PDMARE, 1995, p. 12).  

Esse processo de transferência de atividades, de refuncionalização do papel do Estado, 

comporta tanto a privatização das estatais quanto “a descentralização para o setor público não-

estatal da execução de serviços que não envolvem o exercício do poder do Estado, mas devem 

ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e 

pesquisa científica” (PDMARE, 1995, Pp. 12-13). Atribuem a esse processo o nome de 

“publicização”. A descentralização envolve ainda a transferência, para os níveis estadual e 

municipal, das “funções executivas no campo da prestação de serviços sociais e de 

infraestrutura” (PDMARE, 1995, p. 13). 

Para o PDMARE (1995), o Governo Brasileiro conta com “governabilidade”, pois 

conta com o apoio da sociedade civil para governar, porém sua estrutura rígida e burocrática o 

retira a “governança”, fazendo com que seja incapaz de implementar políticas públicas com 

eficiência. 

Entendendo o Estado então vigente como de cunho patrimonialista81, onde o Estado é 

afastado dos cidadãos e limitado a manter a ordem, administrar a justiça e a garantir contratos 

e a propriedade, o PDMARE (1995) defende a implantação de um Estado gerencial, pautado 

por conceitos como: redução de custos, qualidade dos serviços prestados, eficiência das ações, 

profissionalização da administração pública, entre outros. Inspira-se na administração de 

empresas e vê o cidadão como cliente final. Aponta como privilégios a estabilidade no 

emprego público, entendendo que essa estabilidade inibe o espírito empreendedor dos 

funcionários e, a aposentadoria com proventos integrais, este último servirá de justificativa à 

Reforma da Previdência ao apontar que há um crescente número de inativos nos servidores 

públicos comparado aos ativos. 

 Quanto aos “serviços sociais” apresenta o princípio da eficiência, ou seja, serviço de 

qualidade com menor custo – “busca de uma relação ótima entre qualidade e custo dos 

serviços” (PDMARE, 1995, p. 43). Diz que o princípio da efetividade (que produz um efeito 

real) deve ser aplicado somente às atividades estratégicas. 

                                                           
81 Para uma análise do patrimonialismo na formação do Estado brasileiro, ver: NETO, L. H. R. A formação do 
Estado Brasileiro: Patrimonialismo, burocracia e corrupção. [s. d.]. Revista do Mestrado em Direito [ON LINE]. 
UCB. Disponível em: <http://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/article/viewFile/2598/1589>. Acesso em 17 
jun. 2015. 

http://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/article/viewFile/2598/1589
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O PDMARE (1995) considera que há, no capitalismo contemporâneo, uma terceira 

forma de propriedade – a propriedade pública não-estatal, “constituída pelas organizações 

sem fins lucrativos, que não são propriedade de nenhum indivíduo ou grupo e estão orientadas 

diretamente para o atendimento do interesse público” (PDMARE, 1995, p. 43). A atuação da 

propriedade pública não-estatal dar-se-á naquilo que considera como setores não-exclusivos82 

do Estado, os quais possuem caráter competitivo. 

Para Harvey (2007, p. 83), por trás das mudanças na política social estão mudanças na 

própria estrutura do Estado que, por meio da neoliberalização, tem se tornado dependente dos 

consórcios público-privados, possibilitando que “empresários e corporações não só colaborem 

estreitamente com atores estatais, mas que inclusive adquirem um importante papel na hora de 

redigir leis, determinar políticas públicas e estabelecer marcos normativos (HARVEY, 2007, 

p. 83).  

O Estado Gerencial (PDMARE, 1995) aparece no discurso como alternativa ao Estado 

Mínimo neoliberal, atuando na garantia de propriedade e contratos, ao mesmo tempo em que 

atua como coordenador da economia em caráter complementar ao Estado e na busca da 

redução das desigualdades sociais. Dotado de conceitos advindos da administração 

empresarial, busca implantar na estrutura do Estado uma lógica empresarial e mercantil. 

Desresponsabiliza-se da oferta de proteção social universal, porém legitima-se ao prostrar-se 

como o ente regulador da proteção social ofertada por outras instituições, sejam elas públicas, 

privadas e/ou públicas não estatais. As políticas públicas gerenciadas pelo Estado, em tempos 

neoliberais, são focalizadas, seletivas e fragmentadas. A sociabilidade burguesa trata, pois, por 

intermédio do Estado e/ou de organizações da sociedade civil, de expressões, manifestações, 

refrações da “questão social”. O capitalismo é um sistema contraditório e traz em seu cerne a 

desigualdade social. Porém, a desigualdade social só é problematizada quando afeta o próprio 

movimento do capital.  

 

 

                                                           
82  Os setores considerados não-exclusivos do Estado, atenderão aos seguintes objetivos: “transferir para o setor 
público não-estatal estes serviços, através de um programa de ‘publicização’, transformando as atuais fundações 
públicas em organizações sociais, ou seja, em entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que tenham 
autorização específica do poder legislativo para celebrar contrato de gestão com o poder executivo e assim ter 
direito a dotação orçamentaria” (PDMARE, 1995, Pp. 46-47). 



 

82 

 

2.3. O fundo público e as políticas de cunho social no Brasil no capitalismo 
contemporâneo 

A financeirização da economia redirecionou o fundo público e para compreender esse 

movimento, temos que adentrar no universo desse fundo, ou seja, do orçamento estatal, das 

arrecadações do Estado, particularmente a partir dos anos 199083, quando o fundo público 

passa a atender à acumulação do capitalismo financeiro. Vale ressaltar que partimos do 

entendimento de que o Estado sempre esteve presente no sistema capitalista e que lhe é 

estruturalmente necessário, seja na forma de comprar excedentes quando a demanda pela 

produção estagna, seja no fornecimento da infraestrutura necessária para o desenvolvimento 

das indústrias, seja na educação dos trabalhadores para o mercado de trabalho, no 

fornecimento de salários indiretos para o consumo, entre outras tantas funções estatais que 

possibilitam ao capitalista maiores extrações da taxa de lucro.  

Percebe-se, que o Estado sempre realocou o fundo público para atender as exigências 

do capital. Porém, a partir do movimento de mundialização do capital, o fundo público84 viu-

se reorientado para atender ao chamado deficit fiscal do Estado85 e com isso o fornecimento de 

políticas públicas por parte do mesmo viu-se comprometido, isso porque os sistemas de 

proteção social passaram a ser entendidos como os que impossibilitam a superação da crise 

(BOSCHETTI, 2012). 

 Há um retrocesso em direitos conquistados pela classe trabalhadora, de onde se vê 

“flexibilização das relações de trabalho e dos direitos sociais conquistados no período 

anterior” (BEHRING, 2008, p. 46).  

                                                           
83 A partir dos anos 90, constata-se uma retração do salário real, resultado do processo de precarização das 
relações trabalhistas (ANTUNES, 2009) e/ou de desmobilização dos trabalhadores, a partir da derrocada do 
socialismo real, culminando no que MOTA (2000) intitulada de cultura da crise, onde não se visualiza uma 
alternativa para o sistema vigente. Concomitante à retração dos salários reais observa-se o incremento dos 
salários indiretos por parte do Estado. Constata-se, pois, que o Estado segue como aparato importante no 
processo de reprodução capitalista, uma vez que os salários indiretos contribuem para o processo de acumulação 
capitalista na era das finanças. 

84 Salvador (2010) expõe que “o fundo público envolve toda a capacidade de mobilização de recursos que o 
Estado tem para intervir na economia, além do próprio orçamento, as empresas estatais, a política monetária 
comandada pelo Banco Central para socorrer as instituições financeiras, etc. A expressão mais visível do fundo 
público é o orçamento estatal” (p. 607). 
85  A partir dos anos 1990, os sistemas de proteção social nos países centrais e, as políticas públicas nos países 
periféricos que não chegaram a desenvolver plenamente seus sistemas de proteção social são difundidos como 
onerosos ao Estado, tendo, portanto, que serem revistos. Atribui-se, desde então, à proteção social ofertada pelo 
Estado a culpa pelas crises inerentes ao sistema capitalista (BOSCHETTI, 2012, p. 780). 
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O fundo público é redirecionado para garantir a produção e reprodução do capital em 

detrimento das demandas dos trabalhadores “ainda que isso implique em desproteção e 

barbarização da vida social, considerando que este é um mundo onde não há emprego para 

todos, donde decorre a perversa associação entre perda de direitos e criminalização da 

pobreza” (BEHRING, 2008, p. 46). 

 A partir dos anos 90, constata-se uma retração do salário real, em um contexto de 

precarização das relações trabalhistas (ANTUNES, 2009), de não identificação dos 

trabalhadores com suas instâncias representativas, de uma cultura da crise (MOTA, 2000), 

onde não se visualiza uma alternativa para o sistema vigente. Concomitante à retração dos 

salários reais observa-se o incremento dos salários indiretos por parte do Estado. Constata-se, 

pois, que o Estado segue como aparato importante no processo de reprodução capitalista. 

Behring (2008), ao analisar as tendências da alocação do fundo público brasileiro, aponta 

que o orçamento da Seguridade Social não acompanhou “o crescimento da carga tributária 

brasileira, da população e da demanda em tempos de neoliberalismo” (p. 49). Alguns fatores 

devem ser considerados ao se pensar em fundo público brasileiro na sua relação com a 

seguridade social brasileira. O primeiro deles é a questão da carga tributária, a qual recai em 

sua maioria sobre o trabalhador.  

Salvador (2010) aponta as alterações na carga tributária a partir do ano 1994 no Brasil: 

Aumento da regressividade da carga tributária com a maior incidência de tributos 
sobre o consumo de bens e serviços; b) apesar da baixa participação da renda dos 
salários sobre o total da renda nacional da economia, a tributação direta no Brasil 
tem se limitado e incidido cada vez mais sobre a renda dos assalariados, usando 
como mecanismo a não correção integral pela inflação da tabela do IR; c) tratamento 
diferenciado da tributação das rendas no país, violando o princípio da isonomia 
tributária ao tratar com critérios diferenciados a renda do capital (lucros, dividendos 
e juros) e do trabalho, pois há concentração cada vez maior de imposto sobre a renda 
dos trabalhadores assalariados; e d) maior beneficiamento do sistema financeiro 
pelas modificações ocorridas nas legislações tributárias do período recente, o que faz 
com que, assim, seja proporcionalmente menos tributado que os trabalhadores e 
outros setores da economia (p. 619). 

Outro fator é o superavit primário86, o qual deve ser mantido em determinado 

patamar, de forma a garantir ao capital financeiro internacional que o país é capaz de honrar 

                                                           
86 O superavit primário é um índice utilizado para indicar a diferença entre as contas e as despesas do governo, 
sem considerar nessas últimas os gastos com os juros da dívida pública interna e externa. A partir de orientação 
do Fundo Monetário Internacional, estabeleceu-se uma meta de superavit e a partir de então “a meta de Superávit 
Primário se reverte, por parte do governo, em contenção de despesas, ajuste fiscal, arrocho, aperto fiscal. Ou 
seja: aumentar os tributos (impostos) pagos pela população e reduzir os gastos naquilo em que é 
responsabilidade do governo gastar: pagamento de funcionários públicos e de aposentados, escolas, hospitais, 
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com os pagamentos dos serviços das dívidas, assim como manter o “Risco Brasil” sob 

controle. Esse sistema de superavit primário é garantido pela Desvinculação das Receitas da 

União (DRU), o qual “desvincula 20% das receitas de impostos e contribuições sociais” 

(BEHRING, 2008, p.51). As contribuições sociais, em grande parte, ficam assim retidas na 

garantia do superavit primário, afetando diretamente os recursos da Seguridade Social, uma 

vez que a Lei Nº 8.212, que dispões sobre a organização da Seguridade em seu Artigo 11 

coloca que: “No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes 

receitas: I - receitas da União; II - receitas das contribuições sociais; III - receitas de outras 

fontes”. 

Há um debate contemporâneo que necessita ser destacado sobre a caracterização 

mesma do fundo público em tempos de financeirização. Oliveira (1998) apresentou a tese de 

que o fundo público funciona como um antivalor para capitalismo na era das finanças, uma 

vez que não produz valor, uma vez que não possui como finalidade a geração de lucro e a 

extração de mais-valia. Corroboramos da assertiva de Behring (2008) ao discordar da 

argumentação de Oliveira (1998), pois entendemos que “o fundo público […] participa de 

forma direta e indireta do ciclo de produção e reprodução do valor (p. 54).  

Entendemos que por mais que não haja uma participação direta do fundo público na 

geração de valor, exceto quando o próprio Estado atua como produtor, o fundo público atua 

“socializando custos da produção e agilizando os processos de realização da mais-valia, base 

da taxa de lucros” (BEHRING, 2008, p. 55). É o Estado, pois, que em tempos de 

financeirização, segue garantindo e estimulando a expansão do capital, em tempos em que o 

trabalho protegido e a proteção social do trabalhador são atacados pelo discurso do 

trabalhador livre, autônomo, livre das amarras do Estado, porém só no que se refere às suas 

ações, à execução do seu trabalho, já que continua tendo que contribuir e de forma 

significativa para a produção social e para a acumulação do capital, seja pela extração da 

mais-valia na produção, seja pela carga tributária que incide sobre ele, compondo o fundo 

público necessário para a expansão do capital financeiro. Nesse contexto de realocação do 

fundo público, as políticas sociais tornam-se seletivas e focalizadas, mercadorizadas e 

descentralizadas.  

                                                                                                                                                                                     

postos de saúde, estradas, segurança (que inclui policiamento, mas também atendimento de bombeiros, 
transporte de emergências, controle do trânsito)” (ÁVILA ; LINS; FILIPINI, 2004, p. 07). 
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A seletividade dar-se-á pela seleção dos destinatários da prestação de bens e serviços 

sociais por parte do Estado, descaracterizando o caráter de acesso universal contido na 

Constituição de 1988. A partir dessa seleção, procede-se com ações focalizadas em 

determinados grupos ou indivíduos e usando como exemplo a assistência social, redesenha-se 

a proteção social no Brasil, construindo “um novo modo de tratar a 'questão social' brasileira, 

focando-a enquanto objeto de ações e programas de combate à pobreza à moda dos 

organismos financeiros internacionais” (MOTA, 2010, p. 140). 

Para Pastorini e Galizia (2012) a ideia de focalização combina-se com a estratégia de 

desconcentração na prestação de bens e serviços sociais pelo Estado, entendendo que a partir 

do Plano Diretor de Reforma do Estado, a prestação desses bens e serviços sociais deixou de 

ser atividade exclusiva desse, podendo vir a ser prestados por organizações da sociedade civil, 

tais como: organizações da sociedade civil de interesse público, organizações sociais, entre 

outras.  

Quanto ao processo de mercantilização, o capital adentra até mesmo a prestação dos 

serviços e bens sociais na busca por sua valorização. Esses são transformados em mercadoria 

e encontrados à venda no mercado como qualquer outro – “novas massas de capital 

penetrarão cada vez mais outros setores da vida social, desde que a lucratividade desses novos 

campos seja garantida” (SITCOVSKY, 2010, p. 152) 

Arretche (1996) coloca que à exceção da previdência, as demais áreas da política 

social no Brasil, tais como a assistência social e a educação fundamental, estão sendo 

descentralizadas, ou seja, “vem transferindo paulatinamente um conjunto significativo de 

atribuições de gestão aos níveis estadual e municipal de governo” (p. 1), as quais eram - até os 

anos 1990 - centralizadas no governo federal. 

No pós-1988, a autoridade política dos estados e municípios torna-se formalmente 

soberana e independente, passando esses entes a assumir funções de gestão de políticas 

públicas. A adesão a essas funções, findo o regime militar, deixa de ser por autoridade política 

do Centro, exigindo para tanto “estratégias de indução capazes de obter a adesão dos governos 

locais” (ARRETCHE, 1996, p. 4). Arretche (1996) coloca que Estados federativos e a 

competição eleitoral introduzem barganhas federativas, onde os níveis de governo vão buscar 

transferir os custos da gestão das políticas ao mesmo em que buscam tomar para si os 

benefícios das mesmas e conclui que para que os níveis de governo assumam tais funções faz-
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se necessário “estratégias de indução eficientemente desenhadas e implementadas” 

(ARRETCHE, 1996, p. 22) para que haja a transferência de atribuições. 

Arretche (2013) aponta que a partir da década de 80 passou-se a entender que a 

descentralização político-administrativa se constituiria em uma forma de tornar a prestação de 

serviços públicos mais como algo mais democrático, com possibilidades de construção de 

políticas públicas de caráter local, permitindo uma determinada ideia de fortalecimento da 

democracia e tornando esses serviços mais eficientes.  

As reformas no Estado passaram a ser vistas como uma forma de garantia de equidade, 

justiça social, redução do clientelismo e aumento do controle social sobre o Estado 

(ARRETCHE, 2013). A autora problematiza o quanto se configura uma espécie de “mito da 

descentralização” e entende que esses ideais dependem menos do nível de governo a quem se 

atribui a gestão da política e mais às instituições responsáveis pelas tomadas de decisões, 

visto que essas podem agrupar ou não elites de diferentes instâncias. A partir disso entende 

que para além da descentralização, há que se construir instituições pautadas por princípios 

democráticos. A autora complementa que há, no que se refere às funções do governo central 

“o fortalecimento de suas capacidades administrativas e institucionais na condução e 

regulação de políticas setoriais implementadas pelos governos subnacionais” (ARRETCHE, 

2013, p. 20). 

Ainda no que se refere ao princípio da descentralização, na forma como é feita sob a 

Contrarreforma, transfere-se para segmentos da sociedade civil parte das atribuições do 

Estado. A sociedade civil é vista em relação ao Estado como “território da virtude, da eficácia 

e da solidariedade num contraponto ao Estado ineficiente, perdulário e paternalista” 

(BEHRING, 2008, p. 48). 

O caráter que assumem as políticas de cunho social no Brasil após a contrarreforma do 

Estado, conforma para Gerschman e Vianna (1977) a americanização da proteção social no 

Brasil: 

a despeito da concepção 'europeia' sancionada constitucionalmente, a proteção social 
no Brasil vem se tornando cada vez mais do tipo 'americano'. Pois, ainda que 
formalmente universais e imaginadas como promotoras de cidadania, as provisões 
públicas se resumem a parcos benefícios para os pobres, enquanto ao mercado cabe 
a oferta de proteção àqueles cuja situação permite a obtenção de planos e seguros 
privados. Sem que nenhuma alteração estrutural tenha (ainda) revogado os preceitos 
da Lei, a universalização dos serviços de saúde, na prática, resulta na redução do 
sistema público a um atendimento para quase indigentes, portanto – ou porque – 
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ruim, induzindo os assalariados de poder aquisitivo estável (os que vocalizam 
reivindicações) a aderir à medicina de grupo, de empresa etc. (Pp. 170-171). 

 A partir do acima exposto, percebe-se que o fundo público vem sendo realocado de 

forma a atender às exigências de valorização do capital, sendo, em contrapartida, toda a classe 

trabalhadora chamada a arcar com esse processo, a partir do momento em que o fundo público 

deixa de ser destinado à prestação de serviços públicos à população contribuinte, sendo 

realocado para atender às exigências do capital em uma economia mundializada. 
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Capítulo III - A Política Nacional de Assistência Social, desenvolvimento e o 
combate à pobreza – associação das influências internacionais dos 
organismos com a trajetória da assistência social no Brasil na 
contemporaneidade. 

 

O presente capítulo objetiva recuperar elementos para problematizar as relações 

internacionais e determinações sobre o Estado brasileiro por parte dos organismos 

internacionais. A partir do momento em que esses começam a propagar o combate à pobreza 

enquanto orientação supranacional a ser seguida pelos Estados nacionais, refletimos sobre 

pressupostos e finalidades dessa concepção. 

Por fim, partimos para a compreensão, nesses marcos e em contexto de 

financeirização, da institucionalização da política de assistência social no país, que 

entendemos, sofreu estratégica influência de tais direcionamentos políticos, conformando 

uma forma particular de política, distante do caráter pretensamente universal anunciado na 

Constituição Federal Brasileira de 1988.  

 

3.1. Breve introdução aos organismos internacionais 

Criadas no Pós-Guerra objetivando inicialmente monitorar o sistema monetário 

internacional, as instituições multilaterais de crédito – dentre elas, o Banco Mundial (BIRD) e 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) – passaram –, a partir de mais uma crise cíclica do 

capital e em contexto de Guerra Fria nos anos de 1970 -, a voltar-se para o financiamento e 

influências sobre os rumos da política econômica em países do chamado então denominado 

“Terceiro Mundo”. Com direcionamento específico para a América Latina foi criado o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). O direcionamento desses organismos dar-se-á na 

defesa do projeto de Reforma do Estado e da programática neoliberal87 (SANTANA, 2013) 

em contraposição ao receio de expansão de projetos contra hegemônicos na região.  

Para Santos ([s.d.]), no pós II Guerra, a crise do colonialismo acentuou-se e o ideal de 

Modernidade passou a ser perseguido pelos países. Houve questionamento acerca das formas 

que até então era pensada a “evolução” da sociedade e a modernidade apareceu como: 

                                                           
87 Corroboramos com Harvey (2007) ao entender como “caótica a evolução e o desenvolvimento geográfico 
desigual das instituições, poderes e funções estatais nos últimos trinta anos, mostrando o Estado neoliberal como 
uma política instável e contraditória” (p. 71).  
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um estágio social que todos os povos deveriam atingir, pois correspondia ao pleno 
desenvolvimento da sociedade democrática que uma parte dos vitoriosos 
identificavam com o liberalismo norte-americano e inglês e, outra parte, com o 
socialismo russo (que se confundia com a versão de Stalin, cuja liderança teria 
garantido a vitória da URSS e dos aliados) (p. 3). 

  Em função dessas demandas objetivas, manifestou-se a temática na produção 

acadêmica, expressando o interesse e a dedicação na literatura científica sobre o tema do 

desenvolvimento, comumente chamada “teoria do desenvolvimento”, como vimos em parte 

no capítulo anterior. Para Santos ([s. d.]: 

a característica principal desta literatura era a de conceber o desenvolvimento como 
a adoção de normas de comportamento, atitudes e valores identificados com a 
racionalidade econômica moderna, caracterizada pela busca da produtividade 
máxima, a geração de poupança e a criação de investimentos que levassem à 
acumulação permanente da riqueza dos indivíduos e, em consequência, de cada 
sociedade nacional (Pp. 3- 4). 

A partir disso, institui-se um modelo ideal o qual todas as demais economias devem 

se esforçar para alcançar e isso se relaciona a uma determinada concepção de 

desenvolvimento vigente no pós-Guerra, o qual iguala desenvolvimento a crescimento 

econômico. Para tanto, foram propostas “políticas coerentes de desenvolvimento que 

visassem elevar toda a população do mundo ao nível dos países desenvolvidos, que haviam 

alcançado este estágio ‘superior’ de organização social” (SANTOS, [s. d.], p. 4). 

  A divisão do mundo na Guerra Fria coloca em xeque o modo de produção capitalista 

como única alternativa de sistema, assim como a sua concepção de desenvolvimento. Uma 

concepção de desenvolvimento que entendia o subdesenvolvimento como ausência de 

desenvolvimento, desconsiderando a forma hierárquica em que ocorre a divisão internacional 

do trabalho e as relações pré-capitalistas existentes nas ex-colônias: “o ‘atraso’ dos países 

subdesenvolvidos era explicado pelos obstáculos que neles existiam ao seu pleno 

desenvolvimento ou modernização” (SANTOS, [s. d.], p. 8). 

 Essa teoria perde sua força nos anos 60, por não ter havido experiências bem-

sucedidas nas ex-colônias capitalistas, as quais, em sua maioria, já se encontravam em 

processo de independência (SANTOS, [s. d.]). Ainda em 1960, surge a teoria da dependência 

na América Latina, que “tenta explicar as novas características do desenvolvimento 

dependente, que já havia se implantado nestes países” (SANTOS, [s. d.], p. 8).  

 A industrialização da América Latina deu-se via substituição de importações e, após 

as duas grandes guerras, a Guerra Fria e de toda intensidade de protecionismos e 
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nacionalismos, o capital restabelecia-se integrando a economia mundial, sob hegemonia 

norte-americana (SANTOS, [s. d.]): 

O capital, concentrado então nos EE.UU. expandiu para o resto do mundo, na busca 
de oportunidades de investimento que se concentraram no setor industrial. Nestes 
anos de crise, a economia americana generalizou o fordismo como regime de 
produção e circulação e já iniciara, inclusive, a revolução científico-tecnológica nos 
anos de 1940. A oportunidade de um novo ciclo expansivo da economia mundial 
exigia a expansão destas características econômicas ao nível planetário. Era esta a 
tarefa que o capital internacional assumia tendo como base de operação a enorme 
economia norte-americana e seu poderoso Estado Nacional, além de um sistema de 
instituições internacionais estabelecido em Bretton Woods (SANTOS, [s. d.], Pp. 8-
9). 

  A criação do Banco Mundial e do FMI88 data de 194489, a partir da Conferência de 

Bretton Woods, realizada em New Hampshire (EUA), reunindo 44 países90. Essa Conferência 

pode ser entendida como um acordo entre as principais autoridades econômicas dos países 

capitalistas em relação à conformação do sistema monetário internacional em contexto de 

crise capitalista - procedendo com a substituição do padrão-ouro91 até então vigente pela 

conversão em dólar, inaugurando o padrão dólar-ouro92.  

O Fundo Monetário internacional seria o responsável por “manter a estabilidade do 

sistema monetário internacional mediante o equilíbrio na balança de pagamentos e nos 

sistemas cambiais dos países membros, com vistas a facilitar à expansão do comércio e dos 

fluxos de capitais internacionais” (SANTANA, 2013, p. 22). Além disso, seria 

                                                           
88 Criado posteriormente, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) destinou-se a promover a 
“articulação dos governos latino-americanos com os Estados Unidos no sentido de viabilizar uma instituição 
financeira de caráter regional e multilateral voltada ao desenvolvimento econômico da América Latina” 
(SANTANA, 2013, p. 23). 

89 Por meio da Conferência, decidiu-se pela criação de “um Banco Mundial – BIRD – para realizar empréstimos 
de longo prazo para a reconstrução e o desenvolvimento e o FMI, para realizar créditos de curto prazo e 
estabilizar moedas em casos de emergência” (PETERSEN, 2010, p. 39). 

90 Informações retiradas da página oficial do Banco Mundial. Disponível em: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/WB_Historical_Chronology_1944_2005.pdf. 
Acesso em: 07/01/2015. 

91 Regime monetário vigente até a Primeira Guerra Mundial, que possuía como características, de acordo com 
Gontijo (2011): “(i) dinheiro-mercadoria (ouro e/ou prata) de livre cunhagem (sem seignoriage); (ii) plena 
conversibilidade da moeda de crédito emitida pelos bancos comerciais – em particular das notas bancárias e 
créditos em conta-corrente – em moedas de ouro e/ou prata; (iii) plena liberdade de exportação/importação de 
moedas e de barras de ouro e/ou prata” (p. 8). 
92 Tratava-se de equiparar o dólar ao ouro, inaugurando o padrão dólar-ouro, vigente até 1973, quando numa 
decisão unilateral dos Estados Unidos, houve o fim do padrão-ouro. O padrão dólar-ouro caracterizava-se pela 
relação de 35 dólares por uma onça troy (31,1g) de ouro. “A conferência estabeleceu uma paridade fixa entre as 
moedas do mundo e o dólar, que poderia ser convertido em ouro pelo Banco Central estadunidense a qualquer 
instante. Todos os países participantes fixaram o valor de sua moeda em relação ao ouro, criando uma paridade 
internacional fixa” (CHACON, 2007 apud PETERSEN, 2010, p. 39). 

http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/WB_Historical_Chronology_1944_2005.pdf


 

91 

 

responsabilidade do organismo planejar e monitorar os programas de ajustes estruturais, assim 

como “os programas de orientação técnica e treinamento aos governos centrais” (SANTANA, 

2013, Pp. 22-23).  

O Banco Internacional de Reconstrução Econômica, que passou a compor o Banco 

Mundial em 1945 (SANTANA, 2013), “teria como funções tanto garantir recursos suficientes 

para a reconstrução dos países atingidos pela guerra quanto promover e apoiar projetos de 

desenvolvimento dos países que a ele recorressem” (PETERSEN, 2010. p.39). 

Para o secretário do Tesouro dos Estados Unidos – Fred M. Vinson, as instituições 

então criadas – BIRD e FMI93 – eram mais que instituições financeiras, sendo também 

instituições políticas94, atuando enquanto agências financiadores do desenvolvimento nos 

países do “Terceiro Mundo”, passam claramente a imputar um direcionamento (e 

condicionamento) político à concessão de empréstimos. Ou seja, os financiamentos não são 

efetuados somente com a garantia de retorno do percentual de juros aplicado aos 

empréstimos, o que restringiria tais financiamentos ao âmbito da economia. Há orientações de 

cunho político a serem seguidas pelos países receptores dos empréstimos efetuados por esses 

organismos multilaterais: 

muito mais que financiadores, os organismos multilaterais assumem o papel de 
coordenação política e econômica dos interesses capitalistas à medida que atuam 
como inteligência geral do capital, isso porque, embutidas no financiamento, estão 
uma série de orientações políticas, econômicas e sociais, as quais podem ser 
consideradas como prescrição de modelos de gestão, que devem servir de base aos 
governos nacionais (bem como aos governos municipais), sobretudo, aos dirigentes 
dos países periféricos (SANTANA, 2013, pp. 21-22).  

Para Stiglitz (2002 apud Guimarães, 2010), até 1980 o FMI foi influenciado por 

Keynes que, acreditando que o mercado não “funcionava bem” defendia a necessidade de 

intervenção estatal. A partir de 1980, por influência do ideário neoliberal, as instituições 

multilaterais começaram a defender deliberadamente a supremacia do mercado, com base nos 

princípios liberais clássicos sinalizados por nós anteriormente. 

                                                           
93

 Quanto à localização dessas agências, John Maynard Keynes (1883-1946) sugeriu a cidade de Nova York 
(N.Y., EUA), porém o secretário do Tesouro dos Estados Unidos – Fred M. Vinson decidiu pela cidade de 
Washington (EUA). 

94 Na reunião inaugural das Assembleias dos governadores do BIRD e FMI realizada em Savannah, Georgia, em 
1946, Fred M. Vinson disse em seu discurso: “O Fundo e o Banco não são instituições empresariais no ordinário 
sentido. Eles são empresas cooperativas dos governos e seu negócio principal é com os governos. Os negócios 
do Fundo e do Banco envolvem questões de alta política econômica. Eles não devem se tornar apenas mais duas 
instituições financeiras”. Disponível em: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/WB_Historical_Chronology_1944_2005.pdf. 
Acesso em 07/01/2015. 

http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/WB_Historical_Chronology_1944_2005.pdf
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De acordo com (SANTANA, 2013), o Pós-Guerra (comumente considerado como o 

período de 1945-1955) compreendeu uma “demanda de intervenção estatal à medida que 

houve a necessidade de aumento com as despesas armamentistas e atividades militaristas” (p. 

26). Ao Estado atribuiu-se a gestão dos fundos sociais públicos. Essa necessidade de um 

“Estado integrador” deu-se a partir do surgimento dos diversos partidos da classe trabalhadora 

em contexto de disseminação da ideologia liberal sob nova roupagem. Nota-se um 

considerável aumento da legislação social nesse período, entendido por nós como respostas 

mesmo ao movimento operário e “manutenção física da força de trabalho, que estava 

visivelmente ameaçada pela superexploração capitalista” (SANTANA, 2013, Pp. 26-27). 

Após a “onda longa expansiva” (MANDEL, 1982), houve, a partir dos anos de 1960, 

“dificuldades de equilibrar o aumento da composição orgânica do capital através do aumento 

da taxa de mais-valia, resultando na queda da taxa média de lucros e na inversão da ‘onda 

longa expansiva’, daí a necessidade ao financiamento externo” (SANTANA, 2013, p. 28). 

Para Harvey (2007), a reorganização das relações capitalistas em âmbito internacional, 

significou extrair excedentes das populações empobrecidas dos países do Terceiro Mundo a 

fim de saldar as dívidas, no plano internacional, dos países centrais. O referido autor 

complementa essa ideia ao apontar que a legitimação do Neoliberalismo se deu pelo controle 

e exploração da força de trabalho (HARVEY, 2007).  

Petersen (2010) corrobora dessa ideia ao informar que o interesse dos Estados Unidos, 

no pós-guerra, pelas economias dos países periféricos, como o Brasil, assenta-se na tentativa 

de instalar nessas áreas parte do parque industrial daquele país, uma vez que essas áreas 

contam com ambiente favorável, marcado por: disponibilidade de matérias-primas em grande 

quantidade, mão de obra barata, infraestrutura adequada ao escoamento de produtos, 

possibilidade de expansão do mercado interno e governos favoráveis à instalação das 

empresas no país (concedendo vantagens às empresas). Acrescentamos ainda o investimento 

dos Estados em fragilizar a legislação trabalhista já pouco avançada e reprimir o fraco 

movimento operário nessas áreas. 

Os “sinais da crise” (PETERSEN, 2010) ou “expressão fenomênica da crise” 

(ANTUNES, 1999 apud UGÁ, 2008) evidenciam-se na “diminuição do crescimento 

econômico, diminuição das taxas de lucro, aceleração dos preços, endividamento 

internacional dos governos e crescente desemprego” (PETERSEN, 2010); “incapacidade do 

fordismo em responder à crescente retração do consumo; hipertrofia da esfera financeira, além 
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da crise do petróleo que passa a ser o estopim e o marco simbólico do fim de uma era” 

(ANTUNES, 1999 apud UGÁ, 2008). O intuito da reorganização do trabalho e de novas 

formas de sua gestão era o de garantir a acumulação capitalista em um contexto de crise. Para 

tanto, fez-se necessário rearticular a política econômica internacional, ocasionando uma forma 

particular de inserção dos países periféricos no mercado mundial. A fragilidade dos países 

periféricos na economia internacional agravou-se mediante uma ‘crise’ de balanço de 

pagamentos, a partir dos anos 80, retirando os países periféricos do sistema de crédito 

internacional, com consequente onda inflacionária e estagnação econômica nesses países.  

Os países latino-americanos, diante da crise, foram obrigados a aderir a onda de 

ajustes estruturais ditados pelos credores como forma de renegociar a dívida e retornar ao 

sistema financeiro internacional (REIS, 2010). 

Para Santana (2013), os “governos financiam seus deficits ‘colocando da dívida 

pública (sic) nos mercados financeiros globais e transformando-se em reféns da ‘ditadura dos 

credores’” (p. 35). Em 1982, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional passaram a 

ter plena autoridade para renegociar a dívida dos países em desenvolvimento (HARVEY, 

2007, p. 80) e a impor os ajustes estruturais às economias dos países do “Terceiro Mundo”. 

Soares (2002 apud SANTANA, 2013) alerta para o fato que: 

os serviços financeiros externos e/ou internos da dívida pública, as quais resultam de 
operações feitas (pelos governos nacionais) com títulos de dívida pública nos 
mercados como forma de equilibrar o balanço de pagamentos. No entanto, esse tipo 
de transação financeira tem levado ao ‘agravamento da distribuição de renda e da 
riqueza nacional no exterior dos países, gerando a maior concentração de riqueza 
privada já vista na história do capitalismo’ (p. 40). 

A partir dos anos 1990, os “países ‘emergentes’ passam a se incorporar ao cenário 

financeiro e globalizado” (SANTANA, 2013, p. 35). No que se refere ao Brasil, Sposati 

(1995) no diz que “o modelo econômico implantado supunha dois mecanismos básicos: a 

concentração de renda e a abertura para o exterior. Estava aí subjacente o arrocho salarial e o 

endividamento externo” (p. 16). 

 O Banco Mundial influenciou a abertura das economias nacionais ao processo de 

mundialização do capital ao criticar o modelo de desenvolvimento seguido na década de 1980 

pelos países da América Latina, apontando a necessidade de “medidas de ajustes direcionadas 

para a reforma institucional e a realocação de recursos” (WORLD BANK, 1990, p. 12). As 

críticas direcionadas ao modelo de desenvolvimento então adotado foram as de que esse 

modelo ocasionava “taxas de câmbio supervalorizadas, sustentadas por altos níveis de 
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protecionismo e endividamento excessivo […] impostos diretos de exportação, barreiras não-

alfandegárias e controles quantitativos sobre o crédito e o investimento” (WORLD BANK, 

1990, p. 12). 

 As orientações sobre os direcionamentos que devem ser adotados pelos países 

emergentes constam dos documentos oficiais emitidos pelo banco, tendo como exemplo os 

Relatórios sobre o Desenvolvimento Mundial. O Relatório de 1990 remete às ações do Estado 

e às medidas protecionistas o cenário da economia nacional, marcado por alta inflacionária, 

elevada concentração de renda, níveis alarmantes de pobreza e de desemprego. O Banco 

Mundial, por esse Relatório, critica o Estado intervencionista e as ações protetoras do mesmo. 

Entendemos essa crítica como estratégia de incentivo à liberalização e desregulamentação das 

economias nacionais, condição essa para o movimento do capital e garantia da acumulação   

no capitalismo contemporâneo. 

 O financiamento externo pressupõe como contrapartida a capacidade do país de honrar 

com seu pagamento, sendo o Relatório de 1990 (WORLD BANK, 1990) categórico nesse 

aspecto:  

só é seguro se endividar para financiar investimento se este gerar a receita necessária 
para pagar o empréstimo. A dívida acumulada por muitos países em 
desenvolvimento nos anos 70 e início dos 80 não passou nesse teste […] a reação 
dos mercados financeiros internacionais foi cortar a maioria dos empréstimos 
voluntários aos grandes devedores após 1983 (p. 15). 

 Ao interromper empréstimos aos países devedores, “muitos governos, sobretudo da 

América Latina, passaram cada vez mais a financiar seus deficits com empréstimos internos e 

emissão de moeda” (WORLD BANK, 1990, p. 11). De acordo com o Banco Mundial, isso 

gerou um efeito inflacionário fatal para a economia desses países: “uma inflação acentuada 

desmantela a economia e agrava as crises econômicas de várias maneiras: mina a confiança 

nacional, reduz o investimento, provoca fuga de capital e frequentemente conduz à má 

alocação de divisas escassas” (WORLD BANK, 1990, p. 12). Recorrendo aos bancos, o 

capital captado no empréstimo pelos países endividados destinava-se à: “rolagem da dívida e 

à capitalização de pagamentos de juros em atraso” (WORLD BANK, 1990, p. 15). Os países 

da América Latina, após 1984, viram-se impossibilitados de amortizar a dívida (WORLD 

BANK, 1990). 

 O Banco Mundial respondeu apresentando a defesa da abertura comercial nesses 

países, alegando que “o protecionismo nos países em desenvolvimento onera consumidores e 

indústrias que necessitam de insumos importados e cria um ambiente que premia a 
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ineficiência” (WORLD BANK, 1990, p. 23). Assim, vê-se a influência desse organismo no 

movimento de liberalização e desregulamentação das economias nacionais, a partir do 

momento em que critica o modelo de desenvolvimento seguido pelos países da periferia 

capitalista e a dependência que esses países estabelecem com o Banco e, posteriormente, com 

instituições financeiras nacionais para honrar pagamentos dos juros da dívida (sequer é da 

dívida em si) junto às instituições financeiras internacionais. Talvez seja o momento de 

pensarmos em romper com o caráter sacrossanto da dívida pública, conforme proposto por 

Chesnais (1998), visualizando nisso uma possibilidade de rompermos com a dependência 

rumo a um capitalismo autônomo.  

 Quando os efeitos das políticas de ajustes neoliberais nos países do “Terceiro Mundo” 

começaram a ser sentidos, as próprias instituições de fomento passaram a ser questionadas e 

viram sua legitimidade ameaçada. Concomitante a isso, surgiu no discurso oficial o combate à 

pobreza como orientação supranacional a ser seguida pelos países da periferia capitalista e, 

entendemos aqui, que essa foi a forma utilizada pelo capital de resgatar a legitimidade 

daquelas agências, dar uma “face humana” a essas agências e prosseguir com os ajustes 

neoliberais. 

 Vale ressaltar que a própria terminologia das organizações internacionais, tendo como 

exemplo as duas instituições que compõem o Banco Mundial: o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento 

(AID), relaciona-se a uma determinada concepção de desenvolvimento, o 

desenvolvimentismo, que defendia que os países do chamado “Terceiro Mundo” tinham que 

decolar (take off) rumo ao desenvolvimento pleno. Por essa razão, os países da periferia 

capitalista eram classificados como países “em desenvolvimento” e acreditava-se que 

chegariam ao patamar de desenvolvidos. 

3.2. Questão social como Pobreza 

Vimos anteriormente como, na formação e consolidação do capitalismo, a pobreza 

emerge como “problema” nos centros urbanos industriais. Autores como Marx e Engels 

(1998) contribuem para desmistificar e denunciar a racionalidade de acumulação. Essa leitura, 

que equaliza a pobreza ao problema central, a uma questão, não apenas não sai de pauta, 

como é retomada e redimensionada das mais diferentes formas no processo histórico.  
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Os países da periferia capitalista começaram a sentir as consequências dos ajustes 

neoliberais no final dos anos 1990, como aponta Marini (2010): 

O contexto político sul-americano muda no final dos anos 1990 e início do século 
XXI. Nesse período, o neoliberalismo mostra sinais claros de esgotamento no plano 
econômico, com a persistência dos desequilíbrios macroeconômicos, a redução dos 
direitos sociais e o aumento do desemprego estrutural e do pauperismo relativo 
(p.193). 

Leher (2012) corrobora dessa assertiva ao apontar que: 

[…] as novas manifestações da crise estrutural, a partir de meados dos anos 1990, 
cujo marco simbólico mais visível ocorreu no México, eclipsaram as redentoras 
promessas da globalização neoliberal e, em virtude da crise, o antagonismo popular 
com o neoliberalismo assume extraordinárias proporções (p. 13). 

A partir da crise endógena do capital nos anos de 1970 e com as consequências da 

implementação dos ajustes neoliberais para seu enfrentamento e fortemente sentidas pelos 

países da periferia capitalista, as próprias agências difusoras do ideário neoliberal passaram a 

ser questionadas por segmentos da sociedade civil, com visão social de mundo referenciada 

na classe trabalhadora. A não “resolução” da crise, somada às mobilizações e denúncias de 

movimentos sociais, passam a colocar em xeque a legitimidade desses órgãos. Há o 

reconhecimento, por parte dos organismos internacionais, que as políticas de ajuste tiveram 

um custo social (UGÁ, 2008, p. 123).  

Diante desse contexto, o combate à pobreza emerge como postulado a ser seguido 

(agora assim denominados) pelos “países em desenvolvimento”, de forma a salvaguardar a 

legitimidade das Instituições de Bretton Woods, como mostra Ugá (2008): 

Cling, Razafindrakoto e Roubaud (2003) ressaltam três motivos para que os 
organismos internacionais tenham se voltado para questões daquela natureza, 
lançando estratégias de “luta contra a pobreza”, as quais vêm, por sua vez, ocupando 
o centro de suas ações: (i) a constatação dos altos custos dos ajustes, (ii) a 
proliferação das críticas (internas e externas) ao Consenso de Washington e à 
globalização neoliberal e (iii) os questionamentos da legitimidade dos organismos 
internacionais (p.123). 

  Constatou-se, inclusive entre teóricos do próprio Consenso de Washington, a 

fragilidade das economias nacionais tanto em relação às consequências socioeconômicas 

decorrentes da onda de ajustes95, quanto à instabilidade de seus mercados emergentes sujeitas 

à volatilidade dos fluxos de capitais (UGÁ, 2008). Isso porque as economias liberalizadas e 

                                                           
95  A adoção das políticas neoliberais teve um custo social, ou seja, o cenário era de “agravamento das condições 
sociais decorrentes das políticas de ajuste (por exemplo, aumento do desemprego, da informalidade, da 
precarização do emprego, redução dos salários)” (UGÁ, 2008, p. 123).  



 

97 

 

desregulamentadas contam com parcos mecanismos de controle, os quais se encontram, em 

sua maioria, sob domínio político dos EUA. Diante das consequências dos ajustes, UGÁ 

(2008) aponta a emergência de movimentos “antimundialização”96, impactando ainda mais a 

legitimidade das agências de fomento.  

 É exatamente no momento em que os efeitos dos ajustes passam a ser sentidos pelas 

economias nacionais que o Banco Mundial passa a utilizar em seu discurso a dimensão social 

na forma do combate à pobreza, dando às suas orientações ao que passam a difundir como 

uma ideia de “face humana” necessária para garantir sua legitimidade. 

A incorporação do elemento “combate à pobreza” às diretrizes e orientações das 

agências de fomento não representou uma ruptura com as reformas neoliberais, essas apenas 

ganharam um novo elemento: a “face humana”. O combate à pobreza ganha centralidade, em 

detrimento de enfrentamentos mais estruturais da questão social. A pobreza aparece no 

discurso oficial como o quê deve ser combatido, sem que a questão social em si venha a ser 

enfrentada. Cabe ainda a seguinte indagação: que tipo de pobreza estaríamos combatendo? 

Para Mauriel (2010b), os organismos internacionais como o PNUD e o Banco Mundial 

irão se valer das ideias do indiano Amartya Sen (SEN, 2001, 2000), o qual desloca o foco da 

análise da pobreza do ter (acesso a bens e serviços) para o ser (capacidade de funcionamento 

das pessoas): 

Ele consegue sair do foco tradicional da renda, dos bens (ter) para o que as pessoas 
são capazes de fazer com esses bens (ser e fazer). Ora, até bem recentemente o bem-
estar das pessoas era avaliado pela quantidade de bens e serviços a que tinham 
acesso, o que era medido basicamente pela variável renda. Ao se concentrar nas 
capacidades dos indivíduos, passa a considerar características ligadas às pessoas e 
aquilo que conseguem realizar ou não (MAURIEL, 2010b, p. 3). 

A própria concepção de pobreza expressa alterações construídas socialmente no 

Relatório do Banco Mundial de 1990. Seu combate é proposto pelo Banco Mundial aos países 

em desenvolvimento. UGÁ (2008) coloca que o Banco Mundial não assume a pobreza como 

relacionada ao fracasso das políticas de ajuste estrutural. O Banco Mundial reconceitua a 

pobreza, a qual deixa de ser vista como estrutural e passa a ser concebida como a 

incapacidade (individual) de atingir um padrão de vida mínimo (UGÁ, 2008), para ela, “a 

definição da pobreza é, em 1990, baseada em critérios monetários” (UGÁ, 2008, p. 132). Ou 

                                                           
96 Movimentos contra-hegemônicos e antiglobalização, que apresentaram como conquista a utopia de que um 
outro mundo era possível, contrapondo-se à tese do “fim da história” dos anos 80/90 (UGÁ, 2008).   
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seja, a pobreza passa a ser mensurada – e limitada ao - pelo critério da renda, onde se 

estabelece um valor monetário e se define os que estão abaixo dele como pobres. 

Ugá (2008) aponta que para o Banco Mundial “a causa da situação de pobreza reside 

no próprio pobre, no fato de ele ser assim – sem “ativos97” que lhe criem “oportunidades98” 

(p. 133). Acentua-se a racionalidade dominante de culpabilização do indivíduo e de 

desresponsabilização coletiva e estatal, analisando a pobreza a partir do sujeito individual, 

desconsiderando a base estrutural sob a qual se desenvolveu essa pobreza. 

 A inserção da temática do “combate à pobreza” nos documentos do Banco Mundial 

remete ao Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial dos anos de 199099. Trata-se de um 

Documento organizado pelo Banco e que aborda questões ligadas ao desenvolvimento. No 

Relatório de 1990, aponta para uma estratégia que engloba dois elementos: o primeiro refere-

se a um modelo de crescimento capaz de fazer uso produtivo do que o Banco considera o bem 

mais abundante entre os pobres, o trabalho. O segundo trata da provisão de uma rede de 

serviços sociais básicos direcionados aos pobres, ressaltando os seguintes serviços: (i) 

educação primária, (ii) assistência médica básica e (iii) planejamento familiar. Ainda de 

acordo com o Relatório, o primeiro elemento possibilitaria criar oportunidades aos pobres e, o 

segundo elemento capacitaria o pobre a tirar proveito dessas oportunidades. De forma a 

complementar a esses elementos, o Relatório propõe transferências bem seletivas. 

 O Relatório de 1990 aponta como condição para a concessão de empréstimos aos 

países em desenvolvimento que esses se comprometam com a adoção de programas de 

desenvolvimento que visem à redução da pobreza – como se esta fosse um atributo e 

responsabilidade destes países: 

A ajuda externa deveria vincular-se mais estreitamente aos esforços que os futuros 
beneficiários se mostrassem dispostos a fazer para reduzir a pobreza […] os países 
empenhados na estratégia de dois elementos seriam aqueles a receber mais 
assistência (WORLD BANK, 1990, p. 4)  

 

                                                           
97 Para Ugá (2008), de acordo com o Relatório do Banco Mundial de 1990, o Banco Mundial coloca como os 
ativos mais importantes o ‘capital humano’ (para o pobre urbano) e o acesso à terra (ao pobre rural). A noção de 
ativo relaciona-se diretamente com a percepção de atributos individuais estimulados por oportunidades do meio. 

98 Embora o Banco Mundial em seu Relatório de 1990 não defina muito bem as oportunidades, parece estar 
subentendido que são oportunidades no “mercado de trabalho” (UGÁ, 2008, p. 134). 

99 Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial do ano de 1990 organizado pelo corpo técnico do Banco 
Mundial. Disponível em: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/12/23/000333037_20091223012222/R
endered/PDF/PUB85070SPANIS1o0A1994100101PUBLIC1.pdf. Acesso em 08/01/2015. 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/12/23/000333037_20091223012222/Rendered/PDF/PUB85070SPANIS1o0A1994100101PUBLIC1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/12/23/000333037_20091223012222/Rendered/PDF/PUB85070SPANIS1o0A1994100101PUBLIC1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/12/23/000333037_20091223012222/Rendered/PDF/PUB85070SPANIS1o0A1994100101PUBLIC1.pdf
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O Relatório de 1990 alerta para um aumento da pobreza na América Latina e na África 

subsaariana, a partir dos anos 80 e diz que mesmo criando oportunidades aos pobres e 

capacitando-os para bem usufruírem dessas oportunidades, haverá ainda os pobres como os 

doentes, idosos e os que habitam em área distantes, que não se enquadrariam na estratégia de 

combate à pobreza defendida no Relatório. Para esses grupos específicos, o Relatório aponta 

para a necessidade de programas de transferência e esquemas de segurança. O Relatório de 

1990 aponta que o investimento em educação é a melhor maneira de aumentar os bens dos 

pobres.  

Diante dessas orientações do Banco Mundial, haverá nos países da América Latina, 

como o Brasil, a proliferação dos programas de transferência direta de renda com 

condicionalidades, agrupando nesse modelo de programas orientações acima citadas, uma vez 

que se caracterizam por ser de transferência direta de renda e possuem com uma de suas 

condicionalidades um percentual de frequência escolar. À política de assistência social caberá 

a implantação e acompanhamento desses programas.  

3.3. Breves reflexões sobre a trajetória da Assistência Social no Brasil 

 Nosso objeto pressupõe problematizar sobre a incidência dessa racionalidade na 

conformação da assistência social no Brasil. Porém, não há como adensar esse trabalho, nesse 

momento, com estudo aprofundado sobre a trajetória da Assistência Social no Brasil. 

Ateremo-nos ao nosso objeto, refletindo sobre como essa configuração mundial reorienta os 

investimentos na política pública a partir dos anos de 2000. 

 Para não perdermos nosso foco nos anos de 1990 à atualidade, mas situar 

particularidades da formação dessa política pública no Brasil, necessitamos referenciar 

brevemente a origem da conformação da assistência social no país. Tal iniciativa nos remete 

às primeiras iniciativas, vinculadas à Igreja Católica e às mulheres das burguesias paulistana e 

carioca. Essas iniciativas possuíam determinado aporte de recursos e estímulos estatais, o que 

as diferenciava das ações de caridade até então implantadas. Como marco de 

institucionalização das ações de assistência temos a Associação das Senhoras Brasileiras, 

fundada em 1920, no Rio de Janeiro, e a Liga das Senhoras Católicas, fundada em 1923, em 

São Paulo (IAMAMOTO, 2005). Essas instituições inauguraram algo novo – a assistência 

preventiva – buscando “atender e atenuar determinadas sequelas do desenvolvimento 

capitalista” (Idem, p. 167). Nota-se que as próprias instituições foram sendo criadas para 
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permitir o desenvolvimento capitalista, nas condições anteriormente citadas: subordinada e 

dependente.  

 A preocupação, naquele momento, era com os “menores” e as mulheres, considerando 

que data do mesmo período a incorporação da mulher à força de trabalho no âmbito da 

formação urbana e não somente as mulheres das famílias operárias, mas também as mulheres 

da pequena burguesia (IAMAMOTO, 2005).  

 Em 1922 fundou-se a Confederação Católica, agrupando embriões do pensamento 

laico. Por mais que as ações dessas primeiras instituições fossem marcadas por 

assistencialismo e paternalismo, seu desenvolvimento foi importante para o posterior 

desenvolvimento das atuais instituições assistenciais (IAMAMOTO, 2005), as quais, 

inicialmente, atuaram junto à classe operária e, se buscaram melhorias nas condições de vida 

do operariado, buscaram ao mesmo tempo “intervir diretamente junto ao proletariado para 

afastá-lo das influências subversivas” (IAMAMOTO, 2005, p. 170).  

 É, porém, a partir de 1930 com o desenvolvimento da indústria e o processo de 

urbanização acelerada para integração tardia do Brasil à dinâmica de acumulação, que se 

inicia um modelo corporativista, ao mesmo tempo em que cresce o proletariado urbano, 

quantitativamente e no plano político, pressionando o Estado e criando nesse uma nova 

dimensão política, “que se traduz na necessidade de absorver e controlar esses novos setores 

que crescem aceleradamente” (IAMAMOTO, 2005, p. 236). 

 Iamamoto (2005) aponta que houve uma mudança significativa na mão de obra no 

Brasil a partir de 1920. A mão de obra deixava de ser a dos imigrantes, que haviam vindo para 

o país para trabalhar nas produções de café e passava a ser uma força de trabalho vinda da 

agricultura. Tratou-se de um “afluxo continuado de populações não adaptadas à disciplina e 

condição de vida e trabalho industrial-urbano” (IAMAMOTO, 2005, p. 236), que poderia vir 

a colocar em xeque o sistema, sendo necessário, portanto, canalizar a energia desses grupos 

para a estrutura corporativa do Estado, de forma a neutralizar seu poder de luta. 

 É nessa perspectiva que os Governos Vargas (1930-1937 e1945-1954) não dirige suas 

ações na forma de enfrentamento direto das reivindicações do proletário, mas sobre o que 

possa fugir dos canais institucionais, os quais foram criados exatamente para absorver essas 

reivindicações no aparato corporativo do Estado. A partir de então, os sindicatos passam a ser 

cooptados pelo Estado, afastando-se do projeto de classe do proletariado (IAMAMOTO, 

2005).  
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De forma a canalizar no Estado todo conteúdo revolucionário e autônomo dos 

operários, enquanto se mantém os baixos salários, criam-se legislações sociais, direcionando 

para o âmbito do direito reivindicações de melhorias de condições de vida e de trabalho, 

inaugurando o que Iamamoto (2005) intitula “direitos inerentes à condição de explorado” (p. 

237).  

 A Legislação Social amplia-se em 1939 com a regulamentação de dois mecanismos – 

a Justiça do Trabalho e a nova Legislação Sindical. Datam de 1940 o salário-mínimo e a 

contribuição sindical. O intuito era o de fortalecer os sindicatos para que não houvesse 

manifestações autônomas por parte dos operários (IAMAMOTO, 2005). 

 O operariado caiu na falácia do mundo moderno, chegando até mesmo a defender 

direitos e benefícios em detrimento do seu salário real – cada dia mais baixo:  

Através da fetichização dos direitos e benefícios  - que representam uma parcela 
ínfima do valor produzido pela classe operária e apropriado pelo capital e pelo 
Estado – regulamentados pelas políticas sociais, o Estado corporativo conseguirá 
estabelecer mecanismos eficazes de enquadramento de parcelas das massas urbanas, 
principalmente dos segmentos recentemente incorporados ao trabalho industrial, 
para os quais a interiorização da ideologia da outorga teria o efeito de impedir o 
avanço de sua identificação enquanto classe e de fazê-los massa de manobra da 
ditadura, ampliando sua base social (IAMAMOTO, 2005, Pp. 242-243). 

  O Estado ocupar-se-á também de amparar os que estão fora do mercado de trabalho. 

No aspecto legal, pela Carta Constitucional de 1934, o Estado “fica obrigado a assegurar o 

amparo dos desvalidos e se fixa a destinação de 19 das rendas tributáveis à maternidade e 

infância” (IAMAMOTO, 2005, p. 249). Porém, a primeira grande instituição nacional de 

assistência social – a Legião Brasileira de Assistência (LBA) surge quando o Brasil se engaja 

na Segunda Guerra Mundial para “prover as necessidades das famílias cujos chefes hajam 

sido mobilizados, e, ainda, prestar decidido concurso ao governo em tudo que se relaciona ao 

esforço de guerra” (IAMAMOTO, 2005, p. 251) e, dessa assistência aos envolvidos na guerra, 

a LBA passa a atuar em todos os segmentos, como: assistência à maternidade, infância, 

velhice, doentes, desvalidos; melhoria da habitação e alimentação dos grupos menos 

favorecidos; educação popular, melhoria dos níveis de vida dos trabalhadores; organização do 

lazer dos trabalhadores (IAMAMOTO, 2005, Pp. 251-252). 

 Outra importante instituição de assistência social é a Leão XIII, fundada em 1946, 

com o objetivo de uma “atuação sobre os habitantes das grandes favelas, que já nesse 

momento concentram parcela importante da população pobre dos grandes centros urbanos 

industriais” (IAMAMOTO, 2005, p. 283) e, não por acaso, voltou-se para as favelas do Rio 
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de Janeiro, onde o Partido Comunista foi majoritário nas eleições de 1946, levando “à 

mobilização, pelo Estado e hierarquia, de seu aparato assistencial para contrapor-se e 

consolidar seu controle sobre aquela população” (IAMAMOTO, 2005, p. 251). 

  Todas essas ações assistenciais atendiam aos interesses de conter a mobilização 

autônoma do proletariado e conter a “ameaça comunista”. Eram ações isoladas, no sentido de 

que não constituíam uma política pública universal a ser desenvolvida por todos os entes 

federativos. Somente em 1988, com a Constituição Cidadã a assistência social aparece como 

política pública universal e, portanto, como dever do Estado, formando ao lado da Saúde e 

Previdência o tripé da Seguridade Social.  

A afirmação da política de assistência social como política pública de caráter universal 

não esteve apartada da luta entre projetos societários antagônicos. Esses projetos, por sua vez, 

não estavam afastados da conjuntura política e econômica do país, nem tampouco afastados 

da realidade econômica e das transformações produtivas que vinham acontecendo. O Brasil 

aderiu aos ajustes, de forma clara e decisiva, nos anos 1990, estando nos anos 1970/1980 

ainda na forma de “acumulação monopolista dependente” (SILVA, 2014, p. 204) – o que 

sofreria alterações posteriormente, sem romper com a dependência. O país dos anos 

1970/1980 mesclava a produção de bens de consumo duráveis, voltados à classe dominante e 

média, com a produção de bens primários e industrializados de consumo voltados à 

exportação (SILVA, 2014). O Chile, por exemplo, vivenciou a implementação experimental 

dos ajustes pela ditadura Pinochet, entre 1973 e 1979, enquanto a maioria dos países da 

América Latina os incorporou nos anos 1989 – 1990 (CANO, 1999). 

O caráter corporativo permaneceu no Governo Sarney (1985 – 1990) e apesar dos 

esforços dos sindicatos, da Central Única dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, 

entre outros, para imputar um caráter universal à luta dos setores subalternos, não houve no 

país a conformação de estruturas neocorporativistas, como nos países centrais, capazes de 

conformar aqui um Estado de Bem-Estar Social, nos moldes europeus (SILVA, 2014). Para 

Silva (2014), embora não tenha havido a vitória da bandeira defendida pelos movimentos 

ligados à defesa da classe subalterna, esse movimento foi fundamental para inserir na 

Constituição de 1988 os direitos sociais e ampliar os direitos civis e políticos. 

Silva (2014) coloca que havia dois projetos antagônicos de sociedade em disputa e 

cada qual concebia a assistência social de uma forma. O primeiro projeto articulava-se ao 

projeto liberal-corporativo e concebia a assistência social como ajuda pública. Na sua defesa 
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estavam setores do governo e da “sociedade civil” que defendiam os interesses das classes 

dominantes e dos grupos conservadores. Nesse projeto: 

a) a concepção de assistência vinculava-se ao atendimento dos setores mais pobres e 
a pobreza é concebida em termos absolutos; b) a gestão da assistência segue aos 
padrões tradicionais, caracterizados pela fragmentação institucional, paralelismo e 
imediatismo das ações, exclusão dos usuários dos processos decisórios, 
burocratização, paternalismo, clientelismo, etc.; c) a (des)centralização é 
compreendida como descentralização associada à delegação e/ou à 
desresponsabilização; e d) a parceria com as instituições filantrópicas é vista como 
uma forma de ampliar a participação do setor privado, alimentar as engrenagens do 
sistema clientelista, o corporativismo e privatizar o público (SILVA, 2014, Pp. 206-
207). 

Ainda de acordo com Silva (2014), o segundo projeto articulava-se ao projeto de 

democracia de massas e concebia a assistência como direito social de cidadania. Na sua 

defesa estavam setores da burocracia estatal e da “sociedade civil” que defendiam os 

interesses das classes subalternas. Nesse projeto: 

a) a concepção de assistência está associada ao atendimento das necessidades 
sociais, cuja raiz encontra-se e/ou é resultado das contradições inerentes ao modo de 
produção capitalista; b) a proposta de gestão pauta-se numa perspectiva democrática 
e participativa; c) a descentralização é compreendida como uma estratégia para obter 
a redistribuição do poder entre as esferas do governo e entre o Estado e organizações 
da “sociedade civil”; e d) o Estado é visto como principal responsável pela 
assistência social como política de seguridade social (SILVA, 2014, p. 207). 

Mesmo numa conjuntura de crise, sendo a década de 1980 compreendida como a 

“década perdida” e, com projetos em disputa, o Governo Sarney, num primeiro momento, 

optou por ações “compensatórias / assistencialistas que aliviasse as formas mais agudas de 

pobreza” (SILVA, 2014, p. 207). Isso porque, a concepção de assistência à época era a 

pautada no assistencialismo que enxergava as populações carentes como alvo de auxílio e não 

como sujeito de direito (FLEURY, 1999 apud SILVA, 2014, p. 207). 

Entendido como o primeiro documento nacional a expor as limitações da assistência 

social em relação ao projeto nacional de desenvolvimento vigente, é lançado em 1985 o 

Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República (I PND/NR): 

por um lado, o documento indicava a articulação intergovernamental, a 
descentralização com forte tendência à municipalização e a participação dos 
usuários nos processos decisórios, por outro lado, sugeria ao governo federal a 
focalização das ações em segmentos da população (às crianças com menos de seis 
anos de idade), restringia suas iniciativas que visasse a complementar as atividades 
estaduais e municipais, como também incentivava a criação de associações 
comunitárias e apoio familiar, o que significava, desde cedo, uma proposta também 
de transferência de responsabilidades aos governos subnacionais e a organização da 
“sociedade civil” (BOSCHETTI, 2006 apud SILVA, 2014, p. 209). 
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  O caminho escolhido foi normatizar a assistência social na busca pela criação de um 

sistema descentralizado, compartilhado entre União, Estados e Municípios e que se 

submetesse ao controle da sociedade (SILVA, 2014). Parte-se então para a defesa de 

implantação de um sistema de assistência social que possibilitasse: 

a) a descentralização dos serviços, programas, projetos e ações aos estados e 
municípios; b) a integração no âmbito local dos recursos federais, estaduais e 
municipais; c) o controle social sobre a gestão da política de assistência social; d) a 
normatização dessa política social, principalmente das instituições filantrópicas que 
recebam recursos públicos (FLEURY, 1999 apud SILVA, 2014, p. 209). 

De acordo com Silva (2014), a busca por reformas na assistência social envolveu 

especialistas, técnicos, movimentos sociais, representantes de usuários e empregadores e, 

articulando-se com o presidente da República, surgiu o Grupo de Trabalho de Reestruturação 

da Previdência Social (GT/MPAS), propondo mudanças para a previdência e para as duas 

políticas que viriam a conformar a Seguridade Social no Brasil – a saúde e a assistência, 

pensando mesmo em estabelecer no país um sistema de seguridade que abarcasse essas três 

políticas públicas. Por outro lado, porém, havia a ideia defendida por burocratas do governo, 

que pensaram na separação entre dois Planos – um contributivo, destinado aos trabalhadores 

que podiam contribuir para a previdência e outro não-contribuitivo, de caráter assistencial, 

destinado aos que não pudessem contribuir (SILVA, 2014). Diante dessas correntes em 

disputa, no que se refere à assistência, o GT/MPAS acabou por aprovar um documento que: 

sugeria a não separação entre previdência e assistência social, a criação de um fundo 
específico para a área, a integração de suas instituições, a descentralização das 
ações, a redefinição dos papéis das três esferas governamentais, a constituição de 
Conselho Superior de Assistência Social e a participação da população no processo 
de elaboração e execução da política social, mas por meio das entidades 
representativas (SILVA, 2014, p. 210).  

 O GT/MPAS apontou ainda as seguintes recomendações: 

1) a saída da política de assistência social do SINPAS, enquanto um sistema de 
seguro social, mas que ainda estivesse vinculada ao MPAS; 2) a unificação das 
instituições assistenciais e fundos dentro do próprio MPAS; 3) a criação de uma 
política efetiva de descentralização do poder decisório e de administração de 
recursos com a participação da população no nível estadual e municipal; 4) o 
financiamento específico e custeio próprio para a política de assistência social no 
orçamento fiscal; 5) o monitoramento da prática de gestão colegiada nos conselhos 
propostos; e 6) o controle e acompanhamento das entidades filantrópicas, 
principalmente para verificar se preenchem os requisitos legais (BOSCHETTI, 2006 
apud SILVA, 2014, p. 210). 

Silva (2014) aponta que essas medidas não foram aprovadas pelo governo. A luta entre 

as correntes em disputa acima citadas se estendeu para a Comissão formada para discutir 
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assuntos integrantes do título “Da Ordem Social”, que viria a compor a Constituição de 1988. 

 Da mesma forma, uma corrente entendia que a assistência social deveria direcionar-se 

à maioria dos trabalhadores, garantindo-lhes os direitos sociais básicos, que o conceito de 

seguridade social deveria relacionar-se à ideia de universalização dos direitos sociais e não ao 

caráter contributivo, a política da assistência social deveria pautar-se por princípios de 

expansão da cidadania aos que não contavam com meios de subsistência, que a inclusão da 

assistência social no âmbito da seguridade social deveria ser acompanhada por um processo 

de alocação de recursos e que deveria proceder-se com a criação de um sistema de assistência 

social descentralizado, garantidor da participação das entidades representativas da população 

e que voltasse suas ações prioritariamente aos mais necessitados.  

Esse posicionamento foi defendido por meio da emissão de documento intitulado 

“Assistência Social: argumentos para inclusão no texto constitucional” e apresentado ao 

relator do título “Da Ordem Social” (SILVA, 2014). A outra corrente em disputa formada por 

forças conservadoras refutava as ideias do documento ao entender os princípios norteadores 

da seguridade deveriam pautar-se por uma proteção social menos universal e que ampliasse a 

participação do setor privado (SILVA, 2014). 

Para Silva (2014) as ideias ligadas às forças conservadoras – Projeto “Centrão” – 

conseguiram incluir em um artigo a proposta da assistência social se direcionar a quem dela 

necessitar e, “ao vincular a necessidade à falta de renda, reforçava a ideia de que as ações 

assistenciais deveriam ser prestadas somente aqueles em situação de pobreza absoluta” (p. 

212). 

Por meio de acordos e ajuste entre as duas correntes, a assistência social apareceu, na 

Carta Magna, compondo o tripé da Seguridade Social, com a Saúde e Previdência. Alcançou, 

pois, seu aspecto legal na sociedade burguesa, porém o Governo Sarney não seguiu à risca 

esse aspecto legal, à medida que “continuou adotando critérios particularistas ao transferir as 

instituições assistenciais para diferentes órgãos que garantissem o seu uso clientelista” 

(SILVA, 2014, p. 214). 

A Constituição de 1988, em seu Artigo 204, organiza a Assistência Social a partir de 

duas diretrizes. A primeira diretriz estabelece a descentralização político-administrativa, 

cabendo a coordenação e normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos 

respectivos programas às esferas estaduais e municipais, bem como a entidades beneficentes e 

de assistência social. A segunda diretriz estabelece a participação da população, por meio das 
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organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os 

níveis (BRASIL, CF, 1988). 

Para Silva (2014) a primeira diretriz ao abrir o exercício das funções às entidades 

beneficentes e de assistência social, “reforçou a clássica simbiose entre o público e privado na 

área da assistência social” (p. 213) e citando Boschetti (2006) aponta que, desde então, 

tornou-se difícil distinguir as ações públicas das filantrópicas, fortalecendo a perspectiva da 

assistência social como “caridade” privada. 

 A segunda diretriz prevê a criação de Conselhos de Assistência Social nas três esferas 

governamentais (municípios, estados e federação), de forma a garantir o controle social pela 

população.  

As tensões político-eleitorais do período e a preocupação primordial do governo com o 

combate à inflação postergou as medidas contidas na Carta Magna referente à política de 

assistência social. Somente a Saúde, em 1987, começava a desenhar um modelo de Sistema 

Unificado e Descentralizado, que posteriormente conformaria o Sistema Único de Saúde 

(SUS), ficando as demais ações na área de proteção social estagnadas (SILVA, 2014). 

Silva (2014) aponta que foram os profissionais do Serviço Social, com a participação 

de frações do movimento sindical, os que lutaram pela regulamentação da política de 

assistência social como um direito social. As duas principais instituições à época – a LBA e a 

FUNABEM – por contarem com uma estrutura centralizada, não possibilitavam a 

participação e controle dos usuários e que até mesmo o Conselho Nacional de Serviço Social 

(CNSS) eximiu-se, funcionando como um órgão onde os parlamentares decidiam pelas 

instituições que receberiam subsídio público, de acordo com seus interesses eleitoreiros. 

Trazer à prática as diretrizes da Carta Magna referentes à política da Assistência Social 

e até mesmo ultrapassá-las, envolveu conflitos entre diferentes segmentos da sociedade com 

suas respectivas concepções do formato que deveria assumir a Lei Orgânica de Assistência 

Social, que seria promulgada em 1993. De acordo com SILVA (2014), a disputa pelo poder 

das principais instituições governamentais da área foi travada entre:  

o corporativismo das entidades filantrópicas; o posicionamento liberal de técnico, 
parlamentares e presidentes da República; e na participação de servidores públicos, 
especialistas, organizações profissionais e sindicatos comprometidos em ultrapassar 
os limites impostos pela Carta Magna (p. 218). 

Coube ao Ministério da Saúde, ao MPAS, ao Ministério do Planejamento e ao IPEA a 

elaboração de projetos de lei que materializassem a saúde, previdência e assistência social 
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como política pública. Para tal feito, o IPEA assinou convênios com instituições 

governamentais e não-governamentais. O IPEA assinou um convênio com a Universidade de 

Brasília (UNB) e contou com as contribuições de professores como: Vicente Faleiros, Potyara 

Pereira e Pedro Demo, mas devido ao curto prazo para elaboração do pré-projeto100, a falta de 

recursos e a desmobilização por essa temática, não foi possível proceder com encontros 

nacionais, contribuindo com os dados coletados a partir de trabalho efetuado junto a diversos 

sujeitos em Brasília (BOSCHETTI, 2006 apud SILVA, 2014)101.  

Os princípios norteadores do pré-projeto elaborado pelos professores da Universidade 

de Brasília (UnB) eram: 

a assistência, como alvo das necessidades sociais que expressam as contradições 
sociais do modo de produção capitalista e que não se restringe aos pobres; como 
direito social, que não se guia pela lógica contratual da previdência social; como 
política resultante da relação entre Estado e sociedade e que se orienta pela diretriz 
constitucional da descentralizada político-administrativa (BOSCHETTI, 2006 apud 
SILVA, 2014, p. 219). 

Tendo como molde o SUS, esse pré-projeto de lei sugeria a criação de um sistema 

descentralizado e participativo de assistência social. Um sistema que abarcasse: - A 

construção de uma rede assistencial composta pelas instituições públicas municipais, 

estaduais e federais; e também pelas associações filantrópicas de assistência social; - A 

organização com base em uma única instituição pública que assumiria o comando da política 

em cada esfera de governo; - A criação no governo nacional de um Instituto Nacional de 

Assistência Social vinculado ao Ministério de Seguridade Social; - A divisão de competências 

intergovernamentais, cabendo a função de formulação, normatização, coordenação e 

financiamento dos benefícios assistenciais ao governo federal e a de execução aos governos 

estaduais e municipais; - A atuação das instituições filantrópicas com base na legislação em 

vigor, de forma complementar/secundária e sob o controle da população organizada e do 

poder público nos diferentes níveis de governo; - A criação a cada dois anos de uma 

conferência nacional a ser realizada respectivamente após as conferências municipais e 

estaduais; e – A constituição de conselhos de caráter deliberativo, paritário e permanente, 

                                                           
100 A partir da promulgação da Constituição de 1988, o governo teria 6 meses para apresentar os projetos de 
implementação da Saúde, Previdência e Assistência, mais 6 meses para votá-los e mais 18 meses para implantá-
lo de forma progressiva (SILVA, 2014). 

101 O IPEA e o Instituto de Planejamento (IPLAN) participaram de todas as reuniões; a Secretaria de Assistência 
Social (SAS) do MPAS participou de algumas das reuniões, mas não assinou o pré-projeto, organizando um 
próprio, à parte e, a LBA, convidada para as reuniões, não participou das mesmas, optando pelo mesmo caminho 
da SAS em elaborar um pré-projeto à parte (Ibidem). 
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como sendo espaços superiores de decisão da política social e de controle da sua execução 

(BOSCHETTI, 2006 apud SILVA, 2014). 

 Esse pré-projeto não foi aprovado pelo Governo Sarney e iniciou-se uma disputa entre 

os três pré-projetos elaborados – o do UNB/IPEA, o da LBA e o da SAS/MPAS. Os projetos 

foram discutidos em três Simpósios organizados pela Câmara dos Deputados por meio da 

Comissão de Saúde, Previdência e Assistência. O principal ponto de divergência entre os pré-

projetos era a organização e gestão descentralizada proposta pela UNB/IPEA (BOSCHETTI, 

2006 apud SILVA, 2014).  

Não tendo o Governo Sarney encaminhado os pré-projetos para votação, o presidente 

da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Câmara dos Deputados, valendo-

se de uma prerrogativa da Constituição concedida ao Poder Executivo, apresentou o “Projeto 

de lei nº 3.099/1989, do deputado Raimundo Bezerra, que era muito semelhante ao pré-

projeto de lei da UNB/IPEA” (SILVA, 2014, p. 223)102. Para SILVA (2014), por sugerir a 

criação de uma Secretaria Nacional de Assistência Social vinculada à presidência da 

República, corria-se o risco de que a integração das políticas de seguridade fosse prejudicada 

e de que as decisões no âmbito da assistência ficassem restritas às decisões do Poder 

Executivo Federal.  

De acordo com Silva (2014), o Governo Collor definiu para a assistência social “uma 

política complementar e emergencial, que seria destinada a pessoas, famílias e grupos 

populacionais (em especial o materno-infantil) sem condições de automanutenção” (p. 224).  

Collor retoma o Projeto de Lei, o qual após ser transformado em documento é 

remetido para aprovação no Congresso. Sofreu, porém, alterações através de emendas, 

visando reduzir os gastos da seguridade, de acordo com a “reestruturação institucional em 

andamento, que apesar da criação de órgãos, mudanças de nomes etc. não alterava a 

tradicional organização e gestão da assistência social” (SILVA, 2014, p. 225). 

                                                           
102 Esse Projeto de Lei (PL) foi tensionado por dois grupos em disputa – os do que entendiam a assistência como 
direito do cidadão e dever do Estado, ligados aos deputados dos partidos de esquerda e centro-esquerda e dos que 
entendiam a assistência como dever de toda a sociedade, ligados aos deputados dos partidos de direita (SILVA, 
2014). Esse segundo grupo defendia a autonomia das entidades filantrópicas e sua participação nas conferências 
e conselhos de assistência, assim como defendiam que a LBA deveria ser a responsável pela coordenação e 
execução da assistência social (Ibidem). Nota-se a associação desse grupo às ideias conservadoras, que 
defendem a assistência social enquanto atribuição de toda a sociedade, tendo que ser desenvolvida por 
associações da sociedade civil – filantropia, indo na contramão da afirmação da assistência social enquanto dever 
do Estado. A aprovação do Projeto de Lei foi impossibilitado por situação de recesso parlamentar e foi retomada 
somente após a posse de Fernando Collor de Mello, presidente da República a partir de 1990. 
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O Projeto de Lei foi vetado por Collor com a alegação de que o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e o abono-família mensal eram “incompatíveis com uma assistência social 

responsável” (SILVA, 2014, p. 225), devido aos recursos que tais medidas abarcariam. 

Seguindo a lógica da assistência social emergencial, Collor defendia benefícios eventuais e 

pontuais, corroborando com sua meta política de combate à inflação a qualquer custo. 

Situações de clientelismo, corrupção e viés caritativo marcaram seu governo e a assistência 

(SILVA, 2014)103. Essas situações de irregularidades levaram à crítica da organização político-

administrativa adotada pelo Governo e, em 1990, é publicada a “Declaração do Rio de 

Janeiro”, propondo a criação de um Sistema Único de Ação Social, na tentativa de romper 

com as práticas clientelistas, corruptas e caritativas do Estado. Propõe para tanto a definição 

de atribuições para cada ente federativo e a cooperação entre eles, assim como a 

democratização das decisões e execução das ações assistenciais (SILVA, 2014).  

O presidente Collor deixa o governo após ação de impeachment aprovada pelo 

Congresso em 1992104 e a regulamentação da assistência social retorna ao debate somente 

com a posse de seu vice Itamar Franco (SILVA, 2014). 

Guiados pela prerrogativa de contenção de custos sociais, o Governo vetou a 

ampliação do BPC e a extinção das instituições federais – com transferência de servidores e 

patrimônio para os governos subnacionais, porém avançou no sentido da defesa da primazia 

do Estado na condução da política de assistência social e ao Conselho da Assistência Social 

foi atribuída a função de analisar e aprovar o orçamento dessa política (SILVA, 2014). Os 

deputados da Comissão de Seguridade Social e Família entenderam que esse era o projeto 

passível de ser aprovado pelo Presidente da República, sendo, em 1993, aprovada na Câmara, 

                                                           
103 Cabe considerar que o cultivo à filantropia facilita tais ações, quando, por exemplo, transfere-se para 
instituições filantrópicas recursos públicos, sem a devida cobrança quanto à execução dos serviços aos quais os 
recursos foram destinados. 

104 Cabe mencionar que, nessa data, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) envolve-se na luta e para 
tanto organiza um seminário nacional para debater sobre o veto do ex-presidente Collor e analisar o resultado do 
mesmo na política da assistência social. Contou com a participação da CUT, do movimento sindical e até mesmo 
da ANASSELBA, essa última por encontrar-se descontente com a administração da LBA pela primeira dama 
(BOSCHETII, 2006 apud SILVA, 2014). Criou-se a “Comissão pela Lei Orgânica da Assistência Social”, 
“constituída por diferentes entidades da ‘sociedade civil’, como CFESS, ANAS, CUT, NEPPOS/UNB, ABEPSS 
e PUC/SP, que aprimorou o primeiro projeto de lei elaborado pelo grupo da UNB/IPEA (SILVA, 2014, p. 228). 
O projeto foi engavetado e entrou em cena o Ministério do Bem-Estar Social (MBES) visando estabelecer um 
consenso entre as propostas dos diversos projetos (Idem). O MBES não inclui nesse “projeto do consenso” a 
criação de um benefício de transferência direta de renda para as famílias com crianças em situação de pobreza, 
corroborando com a política macroeconômica do governo de contenção e de custos (Idem). 
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no Senado e sancionada pelo Presidente da República a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) – Lei Nº. 8.742 de 1993 (SILVA, 2014)105. 

Não houve no governo Itamar Franco a reorganização da política de assistência social 

e os esforços do governo foram direcionados para a execução do Plano de Combate à Fome e 

à Miséria pela Vida (1993), o qual “seguia as determinações dos organismos multilaterais, 

sem se preocupar com os níveis alarmantes de fome e a miséria do país” (SILVA, 2014, 232). 

Prosseguindo com o caráter anterior da política de assistência social, com ações pontuais e 

focalizadas no combate à fome e à pobreza absoluta e recorrendo à filantropia (SILVA, 2014). 

 Em 1995, assume a presidência da República Fernando Henrique Cardoso (FHC) e 

“procurou consolidar o projeto liberal-corporativo” (SILVA, 2014). Houve resistência por 

parte do partido de oposição – o Partido dos Trabalhadores (PT) e dos movimentos sociais 

contra a doutrina neoliberal defendida pelo então presidente da República. FHC implanta a 

Reforma do Estado, conforme visto anteriormente com o PDMARE. A partir de então a 

assistência social volta-se para o combate à pobreza, devendo esse ser efetuado tanto pelo 

Estado quanto pelas organizações da sociedade civil, inaugurando um “formato híbrido da 

gestão da Assistência Social” (SILVA, 2014): 

O projeto neoliberal de assistência social se traduz em um mix de conservadorismo e 
“modernização neoliberal”. Nele, a assistência social ainda é concebida como ajuda 
aos mais necessitados e fragilizados a ser realizada por toda a sociedade e não 

                                                           
105 A Lei Orgânica da Assistência Social pauta-se por dois princípios: descentralização político-administrativa e 
participação popular. No que se refere ao primeiro princípio, a distinção entre as funções reservadas à esfera 
federal e às reservadas às esferas estaduais e municipais faz com que os Estados e Municípios atuem como 
receptores das diretrizes e normais gerais prescritas pela União, tendo restrita sua autonomia e atuando como 
mero executor das políticas. Muitas vezes, as normativas gerais outorgadas pela União a ser seguida pelos 
demais entes federativos desconsideram as particularidades dos municípios brasileiros. Ao município cabe ainda 
a execução das políticas, contando, muitas vezes, com poucos recursos para tal feito. O Estado, atua como 
coadjuvante e fiscalizador das ações municipais e dependendo da direção política do chefe do Governo do 
Estado, o município que não compactue com mesma direção política pode ser alvo de retaliação. No que se 
refere à participação popular, sua principal manifestação são os Conselhos e, embora apontem avanços na 
política da assistência social na medida em que a composição paritária dos mesmos (50 % de representantes 
governamentais e 50% não governamentais), possibilitando a “eleição de pessoas da organização da sociedade 
civil para acompanharem, fiscalizarem e proporem ações para a política da assistência social” (GUIMARÃES, G. 
T. D et al., 2010, p. 82), não foram acompanhados da educação política de seus membros, assim como não 
contam com algum tipo de respaldo, seja trabalhista, financeiro e/ou assistencial, no sentido de defesa do 
exercício da participação nesses órgãos, ficando a participação dos usuários restrita à disponibilidade de horário, 
quando não são liberados do exercício do trabalho para participação política e/ou não possuindo recursos para 
locomoção até os lugares onde a política será discutida. A liberação dos trabalhadores para participar dos 
mecanismos de controle social ficou restrita aos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
que surgiu posteriormente e que trataremos mais adiante na presente dissertação. E, mesmo para o trabalhadores 
do SUAS, a possibilidade de participar desses Conselhos, por meio da dispensa do trabalho, por exemplo, é 
tensionada por pressões políticas contidas no local de trabalho, assim como a efetiva participação acaba por 
abranger elementos tais como vínculos empregatícios e/ou posicionamentos políticos dos gestores no ambiente 
de trabalho. 
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principalmente pelo Estado, que deve apenas se responsabilizar por um conjunto de 
ações compensatórias e focalizadas na extrema pobreza (SILVA, 2014, p. 235). 

Dentro dos marcos da contrarreforma do Estado, como vimos no capítulo anterior, o 

governo FHC atuou na defesa de que a proteção social deveria ser privada e considerando-a 

serviço não essencial. Essa proteção social privada era composta por serviços sociais um 

caráter mercantis – serviços sociais comprados no mercado, mais serviços sociais não-

mercantis – serviços sociais ofertados por instituições como família, associações comunitárias 

e entidades de caridade e filantropia (SILVA, 2014). 

Moraes (2001) apresenta os três lemas que orientaram as políticas públicas na era dos 

ajustes estruturais – focalizar, descentralizar e privatizar. Por focalizar entende-se a seleção 

dos beneficiários das políticas públicas, indo na contramão dos direitos sociais universais ao 

preocupar-se somente com os mais necessitados, criando programas de combate à pobreza 

absoluta, excluindo os que não se enquadram nesse “perfil” do destino das políticas públicas. 

Para Moraes (2001) esse lema se vincula a um projeto societário distinto do que orientou as 

ações no Estado de Bem-Estar Social, pois pauta-se numa lógica de políticas compensatórias, 

destinadas a um público específico, selecionado. Por descentralizar entende-se distribuir a 

operação da política entre os entes federativos e as organizações da sociedade civil, sem que 

isso signifique transferência de poder de decisão sobre os direcionamentos da mesma e/ou 

sobre seus fundos de alocação de recursos. Por fim, por privatizar entende-se transferir para o 

setor privado serviços – como a assistência social – que são de competência pública, 

adquirindo esse o caráter mercantil acima mencionado e/ou transferir para o setor privado as 

operações desses serviços com subsídio público.  

Para Silva (2014) o modelo de Estado adotado na era FHC não se distancia do Estado 

Mínimo proposto pelo ideário neoliberal, embora em discurso apresente-se como Estado 

social-liberal. O motivo do não distanciamento para o referido autor é a transferência de 

responsabilidades estatais para as organizações do Terceiro Setor, os quais, subsidiados pelo 

Estado são vistos como mais eficientes na prestação dos serviços sociais. Ou seja, o Estado 

transfere recursos para que essas instituições ofertem os serviços sociais que deveriam ser 

ofertados pelo Estado, tornando essas instituições públicas, mas não-estatais. Ao Estado 

caberia, nessa perspectiva, fiscalizar, regulamentar e fomentar das ações, enquanto as mesmas 
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seriam executadas pelo pelas instituições públicas não-estatais, de caráter público e com 

subsídio público, mas sem pertencer à máquina administrativa do Estado106. 

 Em 1995, FHC cria o Programa Comunidade Solidária107, o qual atendeu às 

orientações do FMI e BIRD quanto à prioridade que deveria dar o Governo para a 

estabilização da economia. Para tanto, reduziu-se recursos do FNAS e questionou-se o BPC, 

com a alegação de que esse benefício gerava altos gastos ao governo (SILVA, 2014). 

 De forma a garantir o superavit primário – medida exigida pelas agências de fomento 

como condição para a renegociação da dívida pública, - FHC provocou uma sangria de 

recursos na seguridade social ao criar o “Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), que desvincula, 

a cada ano, 20% do total das receitas da União” (SILVA, 2014, p. 243). 

No que se refere às transferências de recursos, as quais, a partir da LOAS (1993), 

passaram a ser feitas Fundo a Fundo, Silva (2014) entende que esse modelo, embora 

instituído, não contava com mecanismos de transparência, assim como era feito de forma 

lenta, burocrática e sem atender às necessidades regionais e locais: 

Primeiro, porque a existência de estruturas paralelas ou de muitos comandos nos 
estados fazia com que os recursos quando transferidos pelo governo federal fossem 
utilizados em várias formas de financiamento, sem qualquer controle social; 
segundo, porque o repasse de recursos limitava-se a tradicional cobertura de 
convênios, da extinta LBA, ainda mantidos com os estados e municípios; terceiro, 
porque os recursos já saiam do governo federal direcionados a determinados 
programas e ações, o que restringia a autonomia fiscal dos conselhos estaduais e 
municipais; e também porque os recursos transferidos estavam aquém das 
necessidades da população (SILVA, 2014, p. 244). 

Coube à SAS a atribuição de elaborar a política nacional de Assistência Social. 

Assessorada por colaboradores e órgãos do governo federal, uma versão preliminar foi 

apresentada ao CNAS em setembro de 1996, sendo deliberada por gestores, conselheiros e 

especialistas. Pela Resolução nº 204, de 04 de dezembro de 1997 o Conselho aprovou a 

primeira Norma Operacional Básica (NOB-1) e em dezembro de 1998, pela Resolução nº 207, 

                                                           
106 As medidas nesse sentido de “enxugar” a máquina administrativa do Estado, vieram com a MP nº 813, a qual 
procedeu com a extinção do Ministério do Bem-Estar Social, da Legião Brasileira de Assistência (LBA) e do 
Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência (CBIA). A MP criou o Ministério da Previdência e Assistência 
Social (MPAS), composto por uma Secretaria de Assistência Social (SAS) e por um Conselho Nacional de 
Assistência Social (SILVA, 2014), ou seja, órgãos para atender o que passou a se compreender como funções 
estatais – fiscalizar, regulamentar e fomentar das ações (SILVA, 2014).  

107 Criado por meio do Decreto de nº. 1.366, de 12 de janeiro de 1995. Em 2002, foi substituído pelo Programa 
Fome Zero. 
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o Conselho aprovou a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e a segunda Norma 

Operacional Básica de Assistência Social (NOB-2) (SILVA, 2014)108. 

Leite (2010) aponta que o Brasil adentrou os anos 2000 com o seguinte cenário: a) 

restrição de financiamento público para execução de políticas sociais; b) deterioração das 

condições de trabalho; c) empobrecimento da população. Relacionamos esse cenário às 

medidas de ajustes neoliberais adotadas pelo país. Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a 

presidência da República no ano de 2002 e embora personificado como a esquerda 

brasileira109, o governo petista prosseguiu com a onda de ajustes, abandonando o projeto que 

supostamente defendia antes de vencer a campanha presidencial. 

Para Leite (2010), as reformas que não ocorreram no governo FHC foram 

apressadamente implantadas no primeiro mandato do governo petista, como: “(contra)reforma 

da Previdência do setor público (2003) e o início das (contra)reformas da Educação 

(travestida de reforma universitária – 2004), Sindical e Trabalhista” (p. 92). 

 No que se refere à Saúde, Leite (2010) informa que ao mesmo tempo em que essa 

política deixou de vincular-se à contribuição, ou seja, deixou de ter a contribuição 

previdenciária como condição para acesso à mesma, houve, no mesmo movimento, um 

racionamento que provocou a queda da qualidade dos serviços prestados e, acabou por 

ocasionar a migração dos setores mais abastados, como a camada média e os operários mais 

qualificados, para o sistema privado. A autora diz que esse processo corresponde ao que 

Mendes (1994) denomina universalização excludente, onde há: 

[…] por um lado, uma incorporação crescente das classes mais despossuídas – 
através da universalização total do sistema público de saúde –, e por outro, a 
expulsão de grupos sociais mais abastados para o sistema privado de atenção médica 
supletiva – graças à queda da sua qualidade (p. 96).  

                                                           
108 Entre 1993 e 2003, foram elaboradas três normativas no sentido de regulamentar a Política Pública da 
Assistência Social, a saber: a LOAS, Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993; o primeiro texto da Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS), de 1998, e as Normas Operacionais Básicas – NOB/97 e NOB/98. 
Disponível em: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas. Acesso em 12/01/2015. 

109 Até a eleição de Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores era visto como a esquerda brasileira. O candidato 
à sua frente era visto como o operário que milita na defesa dos ideais da classe trabalhadora, como nos diz 
Coggiola (2004 apud LEITE, 2010): “eleito pela esperança de 53 milhões de brasileiros para levar adiante um 
projeto alternativo às medidas ditadas pelos organismos internacionais (FMI, BM, etc.) e pelo governo dos EUA, 
Lula da Silva contemplou a população brasileira com um conjunto de ações que, hoje, surpreendem até os seus 
formuladores originais” (p. 91). 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas
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 Para Leite (2010), a saúde foi dividida em três subsistemas: um de alta tecnologia, um 

de atenção médica supletiva e um público; o público, ao contar com baixa tecnologia e poucos 

recursos, acaba por se conformar em uma “medicina pobre para os pobres” (p. 96). 

 O Partido dos Trabalhadores passou a governar a partir de coalizões política e, a partir 

disso: 

manteve a política econômica liberal-ortodoxa, realizou “reformas” inspiradas nas 
orientações dos organismos internacionais e não redefiniu de forma mais equilibrada 
as relações federativas, que são importantes para uma real redistribuição do poder; 
mas, por outro lado, promulgou novos instrumentos jurídicos que fortaleciam as 
relações intergovernamentais; ampliou o número de canais de participação; e 
estabeleceu uma “nova” institucionalidade para o sistema de seguridade social, com 
a aprovação e publicação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), de 
2004, que traz as bases conceituais e organizacionais para a criação do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) descentralizado e participativo (SILVA, 2014,p. 
255)110. 

 Por mais que tenha contado com um texto inicial datado de 1998, a Política Nacional 

de Assistência Social veio a ser aprovada pelo CNAS somente no ano de 2004, por meio da 

Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004 (DOU 28/10/2004), após ter sido deliberada pela 

IV Conferência Nacional de Assistência Social, na perspectiva de implementação do SUAS e 

materialização das diretrizes da LOAS (1993). 

 A PNAS (2004) estabelece um retrocesso em relação à LOAS (1993) ao incluir como 

diretriz a centralidade na família111 para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos. A centralidade na família é compreendida aqui como um processo 

histórico de afastamento do Estado da provisão social, ocasionando que os indivíduos 

recorram aos vínculos mais próximos para o atendimento de suas necessidades nas situações 

em que não se encontram em possibilidade de cumprimento por seus próprios meios.  

 Ao mesmo tempo em que a assistência social conquista seu aparato normativo, a partir 

da Política Nacional de Assistência Social (2004), resultado de projetos societários em 

disputa, ela passa a assumir centralidade dentre as políticas que conformam o tripé da 

                                                           
110 O SUAS (2004) foi criado a partir das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social e 
previsto na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS, 1993), teve suas bases de implantação a partir da Norma 
Operacional Básica do SUAS (NOB/Suas). Disponível em: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas. Acesso 
em 12/01/2015. 

111 Esping-Andersen (1999 apud CRONEMBERGER & TEIXEIRA, 2012) introduziu a categoria “familismo” 
para designar “o grau em que a família absorve os riscos sociais” (p. 208) e “desfamilização” “para medir o grau 
em que o Estado e o mercado cobrem esses riscos e independentizam os indivíduos dos cuidados da família; ou 
seja, significa abrandamento da responsabilidade familiar em relação à provisão de bem-estar social” (ESPING-
ANDERSEN, 1999 apud CRONEMBERGER & TEIXEIRA, 2012, Pp. 208 e 209). 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas
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Seguridade e suas ações, a partir dos ajustes neoliberais, são direcionadas mediante escolha 

entre os necessitados: 

A Assistência Social, em face do desemprego, do aumento da pobreza e da 
exponenciação da ‘questão social’, é deslocada do tripé da Seguridade Social, 
assumindo dois movimentos não-excludentes: 1) ganha centralidade como a política 
integradora das demais; e 2) os veios mais conservadores e demagógicos desta 
política, que agora ganha condicionalidades para escolher, dentre os miseráveis a 
que ela recorrem, aqueles mais ‘disciplinados’. A explicação é simples: 
refuncionaliza-se e refilantropiza-se a Assistência Social. Assim, nada mais óbvio 
que o retorno de suas características mais marcantes: culpabilização do indivíduo, 
moralização, conservantismo e ênfase nas menores unidades sociais – a família e a 
comunidade (LEITE, 2010, p. 97). 

 Sposati (1995) elabora o raciocínio de que a assistência social, ao contrário do serviço 

prestado por um médico, por exemplo, vale-se da entrega de uma mercadoria ao usuário dessa 

política e devido a isso aparece como uma doação, uma vez que houve a entrega de uma 

mercadoria sem que houvesse uma contrapartida por parte do que a recebeu. A autora 

complementa que “o assistente social torna-se o profissional instituído para conferir um 

mérito social a essa ‘doação’, de modo que não se configure um favorecimento ilícito” (Idem, 

p. 60). 

 No que se refere ao objeto de nosso estudo, entendemos que a PNAS (2004) possui em 

seu desenho conceitos e orientações que conformam o pensamento disseminado pelas 

agências de fomento, como o Banco Mundial e que, no Brasil, acabou por direcionar a 

política de assistência social prioritariamente para uma das orientações do Banco aos países 

em desenvolvimento – o combate à pobreza. Antes, porém, de analisarmos a centralidade que 

o combate à pobreza adquiriu na política da assistência social, convém introduzir o debate 

acerca das concepções de pobreza. 

3.4. As diferenças conceituais acerca da desigualdade e da pobreza 

Partilhamos da teoria social crítica, a qual entende a desigualdade a partir das relações 

sociais de produção capitalista e a pobreza como expressão dessa desigualdade. Porém, há 

diferentes concepções acerca da desigualdade e da pobreza e, a política de assistência social é 

por vezes perpassada por essas diferentes concepções, afastando-se dos preceitos outorgados 

na Constituição de 1988.  

Entendemos que o afastamento que a política de assistência social efetua do conceito 

de política pública universal relaciona-se ao fato dessa política ser perpassada por construções 
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teóricas que não relacionam a desigualdade ao cerne do modo de produção capitalista, 

remetendo, por vezes, a causa da pobreza ao próprio indivíduo.  

Pontes (2013) apresenta interessante estudo dessas concepções, partindo da análise da 

igualdade nas seguintes correntes em disputa: Libertarismo Igualitário, Neoliberalismo e 

Marxismo. Para o estudo da igualdade no Libertarismo Igualitário, parte de uma diferenciação 

inicial entre os igualitaristas e libertalistas, onde “embora os igualitaristas um nível de 

igualdade traduzido efetivamente em ‘bens e recursos’, os libertalistas contentam-se em 

reclamá-la no nível formal da titularidade de alguns ‘direitos e liberdade’” (PONTES, 2013, 

p. 53). Dentre os igualitaristas aparece a figura de John Rawls e, entre os libertalistas aparece 

a figura de Nozick. Entre essas duas posições estaria o pensamento de Amartya Sen, que 

enquanto crítico das posições anteriores amplia a concepção dos igualitaristas, mas não chega 

ao patamar da crítica dos socialistas (PONTES, 2013). 

Para Pontes (2013), John Rawls (1921-2002) rompeu com os utilitaristas com sua obra 

“Teoria da Justiça” (1971) ao apresentar dois princípios: 1) o princípio da igual liberdade 

(justiça); 2) o princípio da diferença. O primeiro princípio entende que se tivéssemos que 

definir quais os princípios a reger nossa sociedade, definiríamos a partir de uma condição 

inicial (original) de igualdade “no qual cada pessoa tem um interesse racional em adotar os 

melhores critérios de justiça, porque não conhece (pois, encontra-se sob o véu da ignorância) 

sua futura condição real nessa sociedade” (PONTES, 2013, p. 55). A escolha desses princípios 

formariam o conjunto de bens primários de cada pessoa, ou seja, cada pessoa estabeleceria um 

conjunto de bens de acordo com sua intenção. Rawls buscou com esse modelo hipotético criar 

uma igualdade moral entre os indivíduos O segundo princípio entende que se deve avaliar se 

as situações que conduziram as pessoas à aquisição de determinados bens foi equânime, ou 

seja, se houve a mesma oportunidade para todos para alcançar aqueles bens e caso tenha 

havido, a desigualdade final é legítima (PONTES, 2013, p. 55). 

 Houve, por parte de Rawls (1971) a elaboração de um ranking de prioridades entre os 

valores sociais dispostos, colocando em primeiro plano as liberdades básicas (direitos civis e 

políticos); em segundo plano as oportunidades e por fim, a igualdade de recursos (os direitos 

sociais). Para Pontes (2013) essa hierarquia “produz consequências concretas no terreno das 

políticas sociais e econômicas, isto é, ao colocar os direitos individuais em primeiro plano, o 

tema da distribuição de recursos fica enfraquecido no plano real” (p.56). 
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 Amartya Sen difere de Rawls, principalmente por considerar que esse e as demais 

correntes não contemplam a liberdade do indivíduo em escolher por um tipo de vida ou outro 

e amplia a concepção de bem-estar ao entender que tal concepção deve abarcar além da posse 

de determinados bens, a própria forma de se chegar ao bem-estar (PONTES, 2013). 

 Essas teorias serviram e servem de base e justificativa para a defesa intransigente das 

liberdades individuais e do livre mercado, retomada pelo neoliberalismo em novas cores. Ou 

seja, defendem a ordem “natural” das coisas, mediadas pelas leis do mercado, justas por si só, 

que possibilita que alguns participem de suas trocas e com isso, aceita-se a desigualdade, uma 

vez que essa é vista como o resultado “do livre exercício de escolha das pessoas e, por isso, 

toda intervenção estatal (por qualquer meio), no intuito de igualar esse resultado é ilegítima” 

(PONTES, 2013, p. 62). Consideram as políticas redistributivas como um ataque à dignidade 

das pessoas, uma vez que uns têm acesso ao fruto do talento de outros (PONTES, 2013). 

 A perspectiva marxista parte da concepção de igualdade como a superação do sistema 

capitalista, visto que esse sistema se sustenta na divisão da sociedade em classes e na 

exploração do trabalho advinda dessa divisão. Nessa perspectiva, demanda-se “a superação 

mesma de todas as desigualdades, já que o fim último a ser perseguido é o bom êxito de 

constituir-se uma sociedade sem classes” (PONTES, 2013, p. 63). 

 Como sinalizamos, a pobreza, na passagem do feudalismo para o capitalismo deixou 

de ser vista como “vontade de Deus” e passou a ser entendida como o “não cumprimento da 

ética do trabalho”112 (PONTES, 2013).  Diante dessa conceituação da pobreza, a solução 

proposta para sua superação seria a inserção no trabalho (PONTES, 2013). O processo de 

industrialização levou a que grande contingente populacional não fosse inserido na realidade 

de trabalho urbano e os pobres “bons” ou “merecedores” deveriam ser preparados para 

inserir-se na produção, enquanto os pobres “maus” deveriam ser tratados com ações de 

repressão à mendicância – tida como vagabundagem (PONTES, 2013, p. 76). 

 Abandonando o princípio à vida da Poor Law, o utilitarismo e o liberalismo nascentes 

propugnavam: “a fome domesticará os animais mais ferozes, ensinará aos mais perversos a 

decência e civilidade, a obediência e a sujeição (Polanyi, 1989, Pp. 190-191 apud PONTES, 

                                                           
112 Entende-se que a Ética do Trabalho (WEBER, 1998) “consistia em dois simples princípios, a saber: primeiro, 
‘se se quer conseguir o necessário para viver e ser feliz, deve-se fazer algo que os demais consideram valioso e 
merecedor de um pagamento; segundo, é absurdo e irracional deixar de se esforçar depois de ter alcançado a 
satisfação; que não é honesto descansar; trabalhar é um valor em si mesmo, uma atividade nobre e hierarquizante 
[…] trabalhar é bom, não o fazer é mau’” (BAUMAN, 2000, p. 17 apud PONTES, 2013, p. 76). 
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2013, p. 77). A ética do trabalho disseminou-se de forma contundente ao ponto em que se 

defendia que “deixar os pobres ao ‘léu’, ‘em proteção paternalista’, os levaria ‘naturalmente’, 

ao caminho da normalidade do trabalho” (PONTES, 2013). 

 A partir do advento da sociedade do consumo houve um giro da ética do trabalho para 

a ética do consumo (BAUMAN, 2000 apud PONTES, 2013) e, ser pobre, nessa sociedade que 

se ergue é algo anormal, ocasionando nos pobres sentimentos vingança ou culpa, que 

extravasados, produzem explosões ou autodestruições (PONTES, 2013). A miséria, nessa 

concepção de sociedade, passa a ser atribuída à moral individual. Aproxima-se a pobreza do 

crime e assiste-se a um processo de criminalização da pobreza (WACQUANT, 2002). 

 Há no debate atual acerca da conceituação da categoria pobreza os que a remetem aos 

atributos individuais e os que a remetem à estrutura social (PONTES, 2013). Dentre os que a 

entendem como atributo individual, estão os utilitaristas, que partem do pressuposto de que a 

maioria deve estar satisfeita com a quantidade de utilidade gerada globalmente e se assim o 

for, aceita-se que uma minoria não seja atendida em seus desejos e necessidades (PONTES, 

2013, p. 79). Partem da concepção de que os indivíduos são livres e iguais e que a partir disso 

devem buscar, por si só, um lugar no mercado de forma a satisfazer suas necessidades. Caso 

não alcancem essa satisfação, são vistos como incapazes, ou seja, são atribuídos aos próprios 

indivíduos o sucesso ou fracasso do atendimento de suas necessidades. E assisti-los, para essa 

corrente do pensamento, é visto como torná-los ainda mais dependentes e contribuir para sua 

reprodução enquanto pobres (PONTES, 2013, Pp. 79-80), além de desrespeitar sua liberdade 

– liberdade de buscar seu lugar no mercado. 

 Os que entendem a pobreza vinculada à aquisição de recursos materiais estão muitas 

vezes limitados ao critério da renda e a critérios de medição da pobreza.  

 Para os que deslocam o entendimento da pobreza para critérios de medição de 

pobreza, estabelecendo índices para medir se o indivíduo é pobre, temos no Relatório do 

Desenvolvimento humano do PNUD (2001), como exemplo a utilização do indicador – Índice 

de Pobreza Humana (IPH)113 (PONTES, 2013).  

                                                           
113 O Índice de pobreza humana (IPH) foi dividido no Relatório do PNUD (2001) em IPH-1, destinado aos países 
em desenvolvimento e o IPH-2, destinado aos países da OCDE. O IPH-1 “aborda as privações em três 
dimensões: longevidade, medida pela probabilidade à nascença de não ultrapassar os 40 anos; conhecimento, 
medido pela taxa de analfabetismo de adultos; e aprovisionamento econômico global, público e privado, medido 
pela percentagem de pessoas que não utilizam fontes de água melhoradas e pela percentagem de crianças 
menores de cinco anos com peso deficiente” (PNUD, 2001, p. 14). O IPH -2 “aborda a privação nas mesmas três 
dimensões que o IPH-1, e numa adicional, a exclusão social. Os indicadores são a probabilidade à nascença de 
não ultrapassar os 60 anos, a taxa de analfabetismo funcional dos adultos, a percentagem de pessoas que vivem 
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 Para os que deslocam o entendimento da pobreza para o critério renda, entendem os 

pobres como os que se situam abaixo de determinado nível, o qual varia de acordo com a 

concepção de pobreza em cada sociedade. Para esses, ao pobre deve ser direcionado recursos 

considerados por aquela sociedade suficientes para que ele saia da pobreza, não importando o 

que será feito com os mesmos e não importando suas reais condições de vida (PONTES, 

2013). Pontes (2013) sinaliza que nessa linha de pensamento “localiza-se, também, a influente 

presença de Peter Towsend114, que, nos anos 1970, construiu importante indicador de pobreza, 

baseado em indicadores de nível de vida, para determinar o nível de renda que define a linha 

de pobreza” (p. 81). Os pobres seriam os situados abaixo dessa linha (PONTES, 2013, p. 81).  

 Para Mauriel (2008), Amartya Sen em sua obra Desigualdade Reexaminada (2001) 

propõe-se ir além da consideração do critério renda quando ele defende o argumento de que 

para além da renda deve ser garantido aos indivíduos uma “‘capacidade igual de funcionar’ de 

várias maneiras” (p. 298), ou seja, o indivíduos devem “ter um conjunto de funcionamentos 

que envolvem ser e fazer e não só ter (renda), pois, os propósitos humanos que lhes orientam 

as ações e pensamentos devem promover a liberdade efetiva” (MAURIEL, 2008, p. 298)115. 

 Sen entende que ao se avaliar o nível de bem-estar dos indivíduos deve-se considerar 

se houve escolha pelo indivíduo da vida que ele deseja ter, pois “para Sen, as vantagens 

individuais não devem ser estimadas apenas pelo nível de bem-estar alcançado, mas também 

pela liberdade que uma pessoa tem de, entre diversos tipos de vida, escolher uma que 

valorize” (MAURIEL, 2008, p. 299). 

                                                                                                                                                                                     

abaixo da linha de privação de rendimento (com rendimento disponível das famílias inferior a 50% do valor 
médio) e a taxa de desemprego de longa duração (12 meses ou mais)” (Id). Cabe notar que o IPH-1 analisa a 
longevidade pela probabilidade à nascença de não ultrapassar os 40 anos, enquanto o IPH-2 ultrapassa a medida 
ao estabelecer como patamar 60 anos e, o IPH-1 analisa a taxa de analfabetismo dos adultos, enquanto o IPH-2 
analisa a taxa funcional, ou seja, analisa se de fato a pessoa que foi alfabetizada possui pleno domínio da leitura, 
escrita e operações matemáticas simples. As alterações na significação das medidas indicam a diferença entre os 
países em desenvolvimento e da OCDE, onde esses últimos ao incluírem medidas qualitativas, como o 
analfabetismo funcional, ou níveis mais elevados de medidas quantitativas, como o patamar de 60 anos, 
demonstram seu nível maior de desenvolvimento comparado aos países da periferia capitalista.  

114 De acordo com Pereira F. (2010), Towsend efetua uma abordagem baseada na privação relativa “Pode dizer-
se que indivíduos, famílias e grupos da população se encontram em pobreza quando não têm recursos para obter 
os tipos de dieta, participar nas atividades e ter as condições de vida e comodidades que são comuns, ou pelo 
menos largamente encorajadas ou aprovadas, nas sociedades a que pertencem. Os seus recursos estão tão 
seriamente abaixo dos controlados pelo indivíduo ou família médios que eles são de fato excluídos dos padrões 
de vida, costumes e atividades correntes” (TOWSEND, 1979, p. 31 apud PEREIRA F., 2010, [ON LINE]). 
115 Mauriel (2008) complementa que Sen entende por propósitos humanos “a função de ter (possuir bens), fazer 
(agir, empreender) e ser (habilidades, características)” (p. 298). 
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 Para Mauriel (2008), Sen inaugura uma nova forma de análise e interpretação da 

desigualdade, a qual até então era feita pela economia tradicional por critérios de avaliação do 

domínio sobre bens e serviços, resumidos muitas vezes ao critério da renda: 

Ao sair da dimensão da renda (ter) e dos bens, que traduzem uma situação externa 
aos indivíduos e depende da estrutura de propriedade e do movimento da sociedade, 
para se concentrar nas capacidades dos indivíduos (ser e fazer), passa a considerar 
características agregadas às pessoas, e não mais algo exterior a elas. Com o foco nas 
pessoas e naquilo que pode realizar, uma nova visão se estabelece sobre o todo 
social, que permite migrar a análise da realidade social da estrutura para o indivíduo 
(p. 304). 

 A partir desse debate acerca da desigualdade e pobreza e dos instrumentos utilizados 

para medir o grau de pobreza de uma sociedade, entendemos que a análise deve extrapolar 

aferições pautadas em indicadores específicos e partir para uma análise estrutural, pois a 

conjuntura, por mais que deva ser considerada, não deve se sobrepor à análise estrutural, visto 

que essa conforma para além dos níveis de pobreza de um país, as relações de dominação que 

ali se conformam. 

3.5. A centralidade do combate à pobreza na PNAS (2004) 

 O combate à pobreza assume centralidade na política de Assistência Social no Brasil, 

chegando, na atualidade, a atuar como “carro-chefe” dessa política116. Entendemos que essa 

centralidade não é endógena à assistência social, mas antes relacionada às transformações 

sociais, econômicas, políticas e culturais do mundo capitalista. Por entendermos que as 

agências de fomento, tais como o Banco Mundial, orientaram (e orientam) as ações da política 

de assistência social no Brasil, partimos de uma investigação de documentos oficiais emitidos 

pelas agências de fomento para elucidar provável influência. 

 O Banco Mundial valeu-se das metas de desenvolvimento internacional para 2015 

estabelecidas na Conferência da ONU de 1990 para a elaboração de seu Relatório Mundial de 

2000/2001 e orientou os países da periferia a “reduzir pela metade a proporção de pessoas que 

vivem em pobreza extrema (menos de 1 dólar por dia)” (Relatório 2000/2001, p. 6 (WORLD, 

BANK)). Consta ainda o ataque à pobreza em três frentes: promover oportunidades, facilitar a 

autonomia e aumentar a segurança (Relatório 2000/2001, (WORLD, BANK)). O Banco 

entende que ao pobre devem ser direcionadas ações no sentido de que os próprios enfrentem 

                                                           
116 A assistência social “ocupa-se de um segmento da força de trabalho: os grupos da população que não 
participam diretamente do processo produtivo e sequer têm condições, por si só, de provar sus subsistência. São 
os dilapidados, os desgastados, isto é, idosos, abandonados, doentes mentais, acidentados, inválidos, entre outros 
denominados carentes” (SPOSATI, 1995, p. 82). 
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as adversidades cotidianas e controlem os riscos de sua vivência, pois dessa forma “estarão 

numa posição melhor para aproveitar as novas oportunidades do mercado” (Relatório 

2000/2001, p. 7, (WORLD, BANK)). 

Na lógica de preparar os indivíduos para o mercado de trabalho, indica ações a serem 

desenvolvidas pelos Estados nacionais de forma a atrair investimento. Assim, tanto o 

investimento quanto a inovação tecnológica aparecem como mecanismos capazes de criar 

empregos e aumentar a renda do trabalho. Deve-se utilizar de estratégias para atrair 

investimento privado para o país, tais como: “reduzir os riscos para os investidores, mediante 

políticas fiscais e monetárias estáveis, regimes de investimentos estáveis, sistemas financeiros 

sólidos e um contexto empresarial claro e transparente” (Relatório 2000/2001, p. 8, (WORLD, 

BANK)). 

O investimento público aparece como complementar ao privado, sendo destinado a 

setores em que não interessa ao mercado, mas lhe é funcional, tais como: ampliação da 

infraestrutura e serviços de comunicação e melhoria da qualificação da força de trabalho 

(Relatório 2000/2001, (WORLD, BANK)).  

A Reforma do Estado a partir dos anos 1990 guiou-se por orientações do Banco 

Mundial, na defesa do Estado gerencial. As ações que, de acordo com o Banco (Relatório 

2000/2001, (WORLD, BANK)), deveriam ser tomadas pelos países da periferia eram: 

1) Concentrar o gasto público nos pobres, ampliando a oferta de serviços sociais e 

econômicos básicos e reduzindo as restrições sobre a demanda (por exemplo, 

mediante bolsa de estudo para crianças pobres);  

2) Assegurar a prestação de serviços de boa qualidade mediante ações institucionais que 

envolvam uma boa administração pública e o uso de mercados e agentes múltiplos. 

Isso pode implicar a reforma dos serviços públicos, como a educação, ou uma 

privatização que assegure a expansão dos serviços para os pobres, como no 

abastecimento urbano de água e saneamento; 

3) Assegurar a participação das comunidades e famílias pobres na escolha e implantação 

dos serviços e sua monitoração para que os provedores assumam sua responsabilidade; 

 Pastorini (2005) apresenta interessante sistematização no que se refere à mudança da 

atuação estatal, no Brasil: 
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1) Até finais da década de 1980 a assistência ao pobre era fornecida por instituições 

privadas de caridade e filantrópicas. O Estado fornecia assistência para os trabalhadores 

inseridos no mercado formal de trabalho, como forma de garantir a reprodução da força de 

trabalho; 

2) Inversão pós anos 90: O Estado passa a fornecer assistência ao pobre e, a política 

social, garantidora da proteção social no capitalismo monopolista, vê seus princípios de 

solidariedade e universalidade substituídos pela privatização e focalização. 

 A preocupação do Banco é tornar o país atrativo para o capital, o que só é possível 

tornando-o competitivo no mercado internacional. A partir disso, as políticas públicas têm seu 

limite no primado do mercado e, a assistência, em particular, têm seu limite na prerrogativa 

que suas ações (ou mercadorias (SPOSATI, 1995)) não podem vir a comprometer o incentivo 

ao trabalho (Relatório 2000/2001, (WORLD, BANK)). 

O grau da ajuda financeira dos países do centro capitalista aos países da periferia 

passam a depender de que esses promovam políticas de combate à pobreza: “os países ricos 

podem aumentar os fluxos de assistência a países cujas políticas promovam a redução da 

pobreza e financiar a Iniciativa para os Países Pobres muito endividados com fundos 

adicionais ao orçamento da assistência” (Relatório 2000/2001, p. 12 (WORLD, BANK)). E, a 

Assistência recebida pelos países pobres deve “dirigir-se cada vez mais a programas de 

redução da pobreza propostos pelos países que enfatizem os resultados e sejam elaborados 

com a participação da sociedade civil e agentes do setor privado” (Relatório 2000/2001, p. 12 

(WORLD, BANK)). 

 O Banco estabelece a pobreza como algo multidimensional, ou seja, “a pobreza é mais 

que renda ou desenvolvimento humano inadequado; é também vulnerabilidade e falta de voz, 

poder e representação” (Relatório 2000/2001, p. 12 (WORLD, BANK)). Exige para seu 

enfrentamento maior autonomia e participação local, nacional e internacional. Os governos 

nacionais devem dar respostas às populações pobres; os pobres devem ter voz nos 

mecanismos de participação; as instituições internacionais devem promover os interesses dos 

pobres e “os pobres são os principais agentes da luta contra a pobreza” (Relatório 2000/2001, 

p. 12 (WORLD, BANK))117. 

                                                           
117 O Banco Mundial (Relatório 2001/2001, p. 34 (WORLD, BANK)) apresenta como causas da pobreza: 1) 
Falta de renda e de recursos para atender necessidades básicas: alimentos, habitação, vestuário e níveis aceitáveis 
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 Afastando-se cada vez mais das causas estruturais da desigualdade social, pregam que 

aos pobres deve ser dado voz, nos limites de uma democracia representativa. Para tanto são 

criados Conselhos e Ouvidorias, que funcionam como órgãos onde podemos expor nossas 

inquietações sem garantia de retorno efetivo. Partem da concepção de privação desenvolvida 

por Amartya Sen onde amplia-se a noção de pobreza: 

Nela incluindo a vulnerabilidade e exposição a riscos, assim como falta de 
influência e poder. Todas estas formas de privação restringem severamente o que 
Amartya Sem chama de “capacidades inerentes à pessoa, ou seja, as liberdades 
substantivas de que desfruta para levar a vida que ela prefere (Relatório 2001/2001, 
p. 15 (WORLD, BANK)). 

A defesa dos programas de transferência direta de renda é encontrada em Relatório 

Anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de 2000. O Banco entende que 

esses programas são uma alternativa aos governos para reduzir a pobreza em seus países 

(Relatório Anual 2000, (BID)). O BID compartilha da ideologia neoliberal e declara a 

necessidade de “promover a competitividade, modernizar o Estado, reformar os setores 

sociais e promover a integração regional” (Relatório Anual 2000, (BID), p. 22) como forma 

de reduzir a pobreza. O exemplo mais significativo de programa de transferência direta de 

renda com condicionalidades118 atualmente no Brasil é o Programa Bolsa Família119.  

                                                                                                                                                                                     

de saúde e educação; 2) Falta de voz e de poder nas instituições estatais e na sociedade; 3) Vulnerabilidade a 
choques adversos, combinada com uma incapacidade de enfrentá-los; 4) Estabelece um leque de recursos, que 
dependendo de suas disponibilidades pelos pobres, justificam sua condição de pobreza: a) Recursos humanos, 
como a capacidade de trabalho, as aptidões e a boa saúde; b) Recursos naturais, como a terra; c) Recursos 
físicos, como o acesso à infraestrutura; d) Recursos financeiros, como a poupança e o acesso a crédito; e) 
Recursos sociais, como as redes de contato e obrigações recíprocas a que se possa recorrer em tempos de 
necessidade, e influência política sobre os recursos; 

118 O Programa conta com três condicionalidade, ou seja, três exigências a serem cumpridas pelo beneficiário 
para que ingresse e permaneça no Programa e estão relacionadas à frequência escolar, planejamento familiar e 
acompanhamento pelos postos de saúde: Na área de saúde, as famílias beneficiárias assumem o compromisso de 
acompanhar o cartão de vacinação e o crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos. As 
mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o acompanhamento e, se gestantes ou nutrizes 
(lactantes), devem realizar o pré-natal e o acompanhamento da sua saúde e do bebê. Na educação, todas as 
crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar devidamente matriculados e com frequência escolar 
mensal mínima de 85% da carga horária. Já os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no 
mínimo, 75%. (Extraído diretamente do sítio do MDS: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades. 
Acesso em 02/02/2015). 

119 Programa de transferência direta de renda com condicionalidades, instituído pela Lei de Nº 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004 e regulamentado pelo Decreto de Nº5.209 de 17 de setembro de 2004. Integra o Plano Brasil sem 
Miséria e atende às famílias pobres, com renda mensal por pessoa entre R$ 77,01 e R$ 154 e, extremamente 
pobres, com renda mensal por pessoa de até R$ 77. Os benefícios são distribuídos de acordo com as informações 
contidas no Cadastro Único do Governo Federal. Entre as informações consideradas, estão: a renda mensal por 
pessoa, o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da existência de 
gestantes. Conta com os seguintes tipos de benefícios: a) Benefício Básico no valor de R$ 77: concedido apenas 
às famílias extremamente pobres (renda mensal por pessoa menor de/até R$ 77); b) Benefício Variável de 0 a 15 
anos no valor de R$ 35: concedido às famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos de idade; c) 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.836-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.836-2004?OpenDocument
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O valor dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, devem estar 

abaixo dos valores auferíveis no mercado de trabalho. O Banco Mundial estabelece que os 

indivíduos atendidos por esses programas devem ser selecionados, de forma que somente os 

pobres sejam considerados no rol de beneficiários: “um bom método, talvez, são os programas 

que induzem à auto-seleção, uma vez que excluem os não-pobres porque oferecem benefícios 

que interessam apenas aos pobres” (WORLD BANK, 1990, p. 4). 

 O MDS aponta que as condicionalidades obrigam tanto o beneficiário a cumpri-las 

para que possam continuar recebendo o benefício120, quanto obrigam o poder público a 

fornecer os serviços121. Prega-se que deve haver uma preocupação do Estado com o bem-estar 

dos cidadãos, porém estabelecendo prioridades em sua atuação: 

Entende-se como necessário a existência de um Estado preocupado com o bem-estar 
dos cidadãos, mas que defina prioridades na sua intervenção. A proteção social vai 
perdendo seu caráter universalista assumindo cada vez mais uma forma seletiva e 
focalizada; para tanto, o Estado coloca em prática um variado conjunto de 
mecanismos e instrumentos para dividir a sua obrigação de proteção social com a 
sociedade civil (empresas, ONGs, instituições religiosas etc.) (PASTORINI, 2007, p. 
2).  

A provisão das políticas sociais é repensada a partir da Reforma do Estado em 1990, 

defendendo que essa provisão não deve ser exclusividade do Estado, compartilhando-a com 

instituições da sociedade civil. De acordo com Mota (2010), os defensores dessa parceria se 

valem de dois argumentos: “o primeiro, baseado na existência de entidades prestadoras de 

serviços sociais decorrente da histórica ausência do Estado nessa área, e o segundo argumento 

refere-se à ideia de ampliação da participação, sob a justificativa da democratização do 

Estado” (p. 172). 

 Para Sposati (1995), a partir da transferência de recursos do Estado para a prestação 

dos serviços sociais pela iniciativa privada, a própria política estatal torna-se “um espaço para 

a mercantilização do social através do repasse, pelo Estado, de recursos para a iniciativa 

                                                                                                                                                                                     

Benefício Variável à Gestante no valor de R$ 35: concedido às famílias que tenham gestantes em sua 
composição; d) Benefício Variável Nutriz no valor de R$ 35: concedido às famílias que tenham crianças com 
idade entre 0 e 6 meses em sua composição; e) Benefício Variável Vinculado ao Adolescente no valor de R$ 42: 
concedido às famílias que tenham adolescentes entre 16 e 17 anos e limitado a dois benefícios por família; f) 
Benefício para Superação da Extrema Pobreza (renda mensal por pessoa de até R$ 77): calculado caso a caso; é 
calculado para garantir que as famílias ultrapassem o limite de renda da extrema pobreza. Informações retiradas 
do sítio do MDS: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios. Acesso em 02/02/2015. 

120 O não cumprimento das condicionalidades pode ocasionar bloqueio, suspensão e até mesmo cancelamento do 
benefício. 

121 Extraído diretamente do sítio do MDS: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades. Acesso em 
02/02/2015. 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades
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privada” (p. 33). E, a outra forma de repasse de recursos – os que são repassados para as 

instituições filantrópicas, “terminam por diluir as obrigações do Estado e os possíveis direitos 

do cidadão em ações de solidariedade da sociedade em prol dos mais ‘pobres’ e ‘fracos’” 

(SPOSATI, 1995). 

Para Mota (2010) a transferência das responsabilidades estatais da provisão das 

políticas sociais para instituições da sociedade civil desqualifica a sociedade civil como lugar 

onde se manifestam interesses de classe e de defesa dos mesmos, reduzindo a sociedade civil 

a executora de serviços sociais, retirando-lhe seu caráter classista, ao atribuí-las as funções 

estatais. Ou seja, há uma descaracterização política desse espaço – a sociedade civil – ao 

mesmo tempo em que há uma desresponsabilização estatal para com a provisão social. Mota 

(2010) aponta que estamos diante de uma “tentativa de instrumentalização de parte da 

sociedade civil pelo Estado” (p. 175), onde integra-se as classes subalternas, colocando-as 

como provedoras da proteção social e passivizando-as, na medida em que clamam por sua 

atuação na execução dos serviços sociais, deixam de assumir sua função reivindicativa, 

pautando-se numa relação de “harmonia e colaboração entre as classes” (MOTA, 2010, p. 

176) numa “cultura da solidariedade, na qual todos se ajudam, diluindo assim, o antagonismo 

entre as classes” (MOTA, 2010, p. 177). 

 Além das políticas de combate à pobreza, sugere-se um cancelamento da dívida dos 

países pobres muito endividados. Porém, esse cancelamento se refere apenas à dívida entre 

países, não englobando as dívidas multilaterais (dívida de um país para com uma instituição 

multilateral), conforme é visto na Declaração do Milênio das Nações Unidas (2000) em seu 

item III que trata do “Desenvolvimento e Erradicação da Pobreza”, documento que traz o 

seguinte apelo aos países industrializados:  

Que apliquem sem mais demora o programa melhorado de redução da dívida dos 
países mais pobres muito endividados e que acordem em cancelar todas as dívidas 
públicas bilaterais contraídas por esses países, em troca de eles demonstrarem a sua 
firme determinação de reduzir a pobreza (NAÇÕES UNIDAS, 2000, Pp. 7 e 8). 

 Para Mota (2012) para resgatar a legitimidade após a onda de ajustes estruturais que o 

Banco Mundial e ONU passaram a debater o que chamaram de um novo projeto de 

desenvolvimento, recuperando o discurso de crescimento econômico com desenvolvimento 

social. Com tal intuito, criaram-se índices que possibilitam o ocultamento do movimento real 

da economia. Exemplo disso é a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Esse 

surge de uma preocupação em resgatar a legitimidade das agências de fomento, por meio de 
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pesquisas coordenadas por Mahabub Ul Haq – economista paquistanês. O IDH oculta a 

desigualdade social real e passa a ser utilizado no lugar do Produto Nacional Bruto (PNB), 

uma vez que esse último se encontrava deficitário devido aos ajustes na periferia capitalista. O 

IDH passou a ser utilizado pelo Programa das Nações Unidas (PNUD) a partir dos anos 1990. 

Pauta-se em determinada concepção de desenvolvimento e em seu cálculo abarca dimensões 

como: esperança média de vida (em anos), a relação entre a média de escolaridade cumprida e 

a esperada e o rendimento nacional bruto per capita (MOTA, 2012). 

 O Organização das Nações Unidas é um outro organismo que disseminou o combate à 

pobreza como medida a ser seguida pelos países “em desenvolvimento”. Extrai-se da 

Declaração desse órgão (NAÇÕES UNIDAS, 2000, p. 9) as seguintes decisões: 

1) Reduzir para metade, até ao ano 2015, a percentagem de habitantes do planeta com 

rendimentos inferiores a um dólar por dia e a das pessoas que passam fome; de igual 

modo, reduzir para metade a percentagem de pessoas que não têm acesso à água 

potável ou carecem de meios para o obter; 

2)  Velar por que, até esse mesmo ano, as crianças de todo o mundo – rapazes e raparigas 

– possam concluir um ciclo completo de ensino primário e por que as crianças de 

ambos os sexos tenham acesso igual a todos os níveis de ensino; 

3) Reduzir, até essa data, a mortalidade materna em três quartos e a mortalidade de 

crianças com menos de 5 anos em dois terços, em relação às taxas atuais;  

4) Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher como meios eficazes de 

combater a pobreza, a fome e as doenças e de promover um desenvolvimento 

verdadeiramente sustentável. 

 Pastorini (2005) aponta que há, no Brasil, historicamente, uma lógica que divide a 

população entre beneficiários da assistência social, de um lado e, de outro lado, beneficiários 

da previdência, sendo os primeiros os comprovadamente pobres e sem vínculo previdenciário 

e, os segundos, os formalmente inseridos no mercado de trabalho e que essa lógica perdura até 

os dias atuais. Há, porém, na atualidade, algumas modificações, fruto do contexto de crise 

vivido no mundo capitalista, importantes de serem lembradas que contribuíram para essas 

modificações; a autora cita: a reforma da previdência social, que reduziu os direitos 

conquistados pelo funcionalismo público, obrigando-os a aderir à previdência complementar 

privada; o compromisso com a elevação do superávit primário e o aumento dos juros, 
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ocasionando recessão, aumento do desemprego e queda da renda dos trabalhadores em geral; 

a contrarreforma do Estado (1990) que reduziu as atividades diretas do Estado com a proteção 

social dos brasileiros, sendo atividade exclusiva desse a seguridade social básica (ensino 

fundamental, saúde pública e programas assistenciais focalizados para as populações pobres); 

as parcerias público-privado (PPP) que, dentre outras coisas, organiza as despesas estatais 

para atender diretamente as necessidades do capital (PASTORINI, 2005, Pp. 4-5). 

Sposati (1995) desenvolve o argumento de que findo o regime autoritário no Brasil, as 

políticas de corte social desenvolvidas pelo país passaram a ser de cunho assistencial e que a 

partir da incorporação desse cunho, dotaram-se de um caráter de emergência, essa por sua vez 

entendida como “respostas estatais eventuais e fragmentadas” (p. 23). A autora entende que a 

adoção da via assistencial nas políticas públicas no país levam à exclusão na medida em que 

“mantém o trabalhador na condição de assistido, beneficiário ou favorecido pelo Estado e não 

usuário, consumidor e possível gestor de um serviço a que tem direito” (SPOSATI, 1995, p. 

29). A autora entende que o assistencial nas políticas sociais no Brasil atua como justificativa 

para ações do Estado no sentido de selecionar os que serão ou não atendidos pelos programas 

sociais, assim como atua como justificativa para o rebaixamento da qualidade dos serviços 

ofertados122, uma vez que conformam serviços precários para uma população pobre: 

Ao contrário de caminhar na direção da consolidação do direito, a modalidade que 
irá conformar as políticas sociais brasileiras será primordialmente o caráter 
assistencial. Com isto, o desenho das políticas sociais brasileiras deixa longe 
critérios de uniformização, universalização e unificação em que se pautam (ou 
devem pautar) as propostas do Welfare State. Em contraposição à universalização 
utilizarão, sim, mecanismos seletivos como forma de ingresso das demandas sociais 
(SPOSATI, 1995, p. 23). 

    Corroboramos com Moraes (2009) ao entender o termo assistencialização como o 

momento em que a Assistência Social assume centralidade nas políticas da Seguridade Social 

e: 

sua dimensão assistencial passa a ter conexão com as demais políticas sociais, na 
medida em que o combate à pobreza torna-se política específica e prioritária 
(mediada pela assistência social) e o processo de precarização e privatização dos 
serviços sociais estruturante, como vimos, é a lógica instalada no trato das 
expressões da “questão social” (p. 100).  

 

                                                           
122 Para Sposati (1995), “perpassa a prestação de serviços de assistência social pública uma certa noção de 
gratuidade, como se a riqueza do Estado viesse de outra fonte que não a própria riqueza produzida pelo 
trabalhador” (p. 61). Entendemos que essa noção influencia a aceitação da oferta por serviços de qualidade 
inferior. 
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Para Mota (2004) a política da Assistência Social expande-se no Brasil exatamente no 

momento em que há modificações nas políticas de Saúde e Previdência, apontado o caráter 

ideológico da expansão da Assistência Social, expansão essa utilizada como forma de garantia 

de consenso. Assim, como ocorrem com os direitos, onde pelo movimento histórico percebe-

se que um expande ao mesmo tempo em que outro se contrai, podemos ousar dizer que está 

ocorrendo com as políticas que formam o tripé da Seguridade Social: a Assistência Social 

expande-se, enquanto a Saúde e a Previdência contraem-se. 

Moraes (2009) apresenta como características do processo de assistencialização das 

políticas sociais um: 

reordenamento da Seguridade Social no sentido da focalização, precarização e 
privatização, conjugado com uma perspectiva assistencial no campo da assistência, 
caracterizada pelas respostas estatais de caráter emergencial, contingenciadas e 
fragmentadas para o enfrentamento da pobreza e traduzem-se, junto a este processo, 
pela naturalização das manifestações da contradição entre capital e trabalho (p. 100).  

 
 Para Mota (2010), “a Assistência Social no séc. XXI está adquirindo a condição de 

mecanismo integrador, no lugar do papel desempenhado pelo trabalho” (p. 144). A autora 

entende que a Assistência Social não possui capacidade para desempenhar tal função 

integradora e que estamos diante de uma tentativa de substituição do acesso ao consumo pelo 

trabalho pelo acesso ao consumo pela renda – a partir dos programas de transferência direta 

de renda, por exemplo. 

 Antunes e Alves (2004), ao analisarem as transformações ocorridas no mundo do 

trabalho, apresentaram elementos que possibilitam rejeitar a teoria do “fim do mundo 

trabalho”. Os autores entendem como a “classe-que-vive-do-trabalho” a nova configuração 

com que se apresenta a classe trabalhadora. Para os autores, as alterações ocorridas no mundo 

do trabalho são as que seguem: 

1) Há redução do proletariado industrial, fabril, tradicional, manual, estável e 

especializado na passagem do taylorismo/fordismo para o toyotismo. Através do 

processo de reestruturação produtiva surgem formas desregulamentadas de trabalho e 

consequentemente, há redução dos empregos formais que garantiam a estabilidade ao 

trabalhador; 
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2) Há aumento de um novo proletariado fabril e de serviços, porém agora inseridos em 

modalidades de trabalho precarizado, dos quais são exemplo: os terceirizados, os 

subcontratados, os part-time; 

3) Aumento significativo do trabalho feminino pretensamente nas condições acima: 

precarizado e desregulamentado; 

4) Expansão dos assalariados médios no “setor de serviços”; 

5) Crescente exclusão dos jovens do mercado de trabalho; 

6) Exclusão de trabalhadores considerados “idosos” pelo capital, com idade próxima de 

40 anos e de forma paralela, uma inclusão precoce e criminosa de crianças nas 

atividades produtivas; 

7) Expansão do trabalho no “Terceiro Setor”, muitas vezes na forma de trabalho 

voluntário; 

8) Expansão do trabalho em domicílio; 

9) O mundo do trabalho cada vez mais transnacional, uma vez que se encontram 

transnacionalizados o capital e seu sistema produtivo. 

Consciente das alterações pelas quais passou o mundo do trabalho, Antunes e Alves 

(2004) entendem que a atual classe trabalhadora: 

[…] incorpora tanto o núcleo central do proletariado industrial, os trabalhadores 
produtivos que participam diretamente do processo de criação de mais-valia e da 
valorização do capital […] e abrange também os trabalhadores improdutivos, cujos 
trabalhos não criam diretamente mais-valia, uma vez que são utilizados como 
serviço, seja para uso público, como os serviços públicos, seja para uso capitalista 
[…] incorpora o proletariado rural […] incorpora também o proletariado 
precarizado, o proletariado moderno, fabril e de serviços, part-time, que se 
caracteriza pelo vínculo de trabalho temporário, pelo trabalho precarizado […] inclui 
ainda, em nosso entendimento, a totalidade de trabalhadores desempregados (p. 
342). 

Para Antunes e Alves (2004), na passagem do taylorismo/fordismo para o modelo de 

acumulação flexível, ocorre uma “subsunção” real do trabalho ao capital, a partir do momento 

em que o “capital busca capturar a subjetividade operária de modo integral” (p. 344). No 

taylorismo/fordismo a subsunção era formal, uma vez que se relacionava à absorção física do 

trabalhador; o toyotismo instaura variáveis psicológicas de controle sobre o comportamento 

dos trabalhadores “por meio dos mecanismos de comprometimento operários, que aprimoram 
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o controle do capital na dimensão subjetiva” (ANTUNES E ALVES, 2004, p. 345). O limite 

dessa estratégia é dado pelo fato de que essa “racionalidade” volta-se à intrafábrica (ou entre 

empresas) e não à sociedade em si, agudizando a “contradição entre racionalidade intra-

empresa e irracionalidade societal” (ANTUNES E ALVES, 2004, p. 345). 

A participação dos trabalhadores nos controles de qualidade da empresa e seu maior 

engajamento nas relações de trabalho não significaram o rompimento para com a relação 

estranhada em relação ao produto do seu trabalho e ao proprietário desse (ANTUNES e 

ALVES, 2004). Com a introdução de máquinas informatizadas cada vez mais inteligentes, 

“parte do saber intelectual do trabalho é transferida para as máquinas” (ANTUNES E 

ALVES, 2004, p. 347). 

Para Antunes e Alves (2004), na aparência de algo mais brando, o toyotismo, na 

verdade, incorpora até mesmo o tempo livre do trabalhador, tendo como exemplo o tempo 

gasto pelo trabalhador com qualificação – fora do horário de trabalho – na busca por sua 

empregabilidade. 

Os efeitos das transformações no mundo do trabalho são sentidos de forma ainda mais 

contundente nos setores mais subalternizados da classe trabalhadora, que, na maioria das 

vezes, encontram-se alijadas do mercado formal de trabalho, contando com vínculos 

precários, temporários e desprovidos de direito (ANTUNES e ALVES, 2004). Soma-se aqui o 

arrocho salarial pelo qual passam os trabalhadores, sendo em maior ou menor grau de acordo 

com a direção política do país em que se insere o trabalhador. 

Diante dessa falta de proteção no mercado de trabalho, o cenário são trabalhadores 

precarizados, com vários empregos, sem vínculo empregatício e/ou com vínculo frágil. Soma-

se a isso o desemprego estrutural. Nesse cenário, entendemos, a expansão da assistência 

social, através das instituições do Estado, tornaram-se indispensáveis. Mas por que essa 

política viu-se a direcionar suas ações para o combate à pobreza? Primeiro, pelo custo social 

dos ajustes estruturais. Segundo, pelo modelo de política social adotado pelos países da 

periferia para fazer jus aos empréstimos e orientações dos organismos internacionais. 

Terceiro, porque o próprio trabalhador empobreceu, um arrocho salarial provocado pelo ajuste 

fiscal, pelo aumento da exploração, pela perda de poder de luta dos Sindicatos, entre outros.    

É nesse ambiente que a Assistência Social expande-se, porém não de forma universal. 

Ao trabalhador com vínculo formal, protegido, segurado pelo regime de previdência oficial 
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e/ou pela previdência complementar opcional, segue-se o trabalhador com vínculos 

empregatícios informais e precários e/ou sem vínculos, alvo das ações da assistência social – 

A Assistência Social vai ocupar-se então do trabalhador pobre e vai abraçar como lema o 

combate à pobreza. 

Por fim, entendemos que as modificações no arranjo das políticas de Seguridade 

Social no Brasil estão diretamente relacionada às alterações no mundo do trabalho fruto das 

modificações no regime de acumulação do capital no capitalismo contemporâneo. Alterações 

que o capital efetua de forma a manter seu sistema vigente. A ruptura com essa ordem vigente 

passa pela organização da classe trabalhadora – a classe-que-vive-do-trabalho – em escala 

mundial, resgatando seus meios de vida e de trabalho e sua subjetividade humana. Requer a 

busca pela socialização dos meios de produção e da riqueza socialmente produzida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme enunciamos na Introdução do presente trabalho, partimos do entendimento 

que o conhecimento está em constante movimento e não temos a pretensão de esgotar aqui a 

análise do objeto abordado. Porém, acreditamos, que o estudo ora realizado nos possibilita 

emitir algumas considerações.  

Buscamos no decorrer desse trabalho confrontar nossa hipótese, a qual pressupôs que 

o “combate à pobreza” adquire centralidade na Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS, 2004) por ter sido a construção e implementação dessa política tensionada por 

determinada concepção de desenvolvimento delineada a partir das agências reguladoras e de 

fomento, tendo a financeirização como racionalidade hegemônica. 

Para tanto, nosso primeiro movimento foi o de nos referenciar por uma análise de 

totalidade, envolvendo aspectos conjunturais e estruturais. Isso nos permitiu visualizar os 

direcionamentos macropolíticos na dinâmica da acumulação capitalista e relacioná-los ao 

movimento de inflexão da Política Nacional de Assistência Social (2004) para o combate à 

pobreza. Entendemos que o desenho e a implementação dessa política foi perpassado por 

determinada concepção hegemônica de desenvolvimento e determinações mais amplas do 

movimento internacional da acumulação capitalista, orientadas pelas instituições financeiras 

multilaterais na contemporaneidade.  

A forma do desenvolvimento capitalista no Brasil, na forma de capitalismo 

dependente, não o possibilitou o desenvolvimento de uma forma de capitalismo autônomo, 

tornando-o permeável às orientações dos organismos internacionais e adotando os modelos de 

desenvolvimento disseminados por essas agências. A opção por um modelo de 

desenvolvimento que visava uma industrialização e modernização imediata, impossibilitou o 

desenvolvimento das forças produtivas do país no seu tempo e como consequência teve um 

nível acentuado de concentração de renda e uma dívida pública que se estende até os dias 

atuais.  

A ausência de noções como “Nação” e “público” contribuem para que forças políticas 

internas ajam em consonância com orientações externas, perpetuando o eixo de dominação 

econômica do país, que o coloca como subordinado e dependente na divisão internacional do 

trabalho.  
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Sendo o Estado palco da correlação de forças entre o capital e o trabalho, pela 

mediação das políticas públicas, a opção por um modelo de desenvolvimento que entende o 

desenvolvimento social como consequência do crescimento econômico, determinou que o 

trato com o social fosse subordinado à esfera econômica, o que fez com que o desenho e a 

implementação da Política Nacional da Assistência Social (2004) no Brasil sofresse influência 

das formulações e diretrizes das agências multilaterais de fomento, as quais partilham de 

determinada concepção de Estado, de pobreza, de desigualdade, de política pública e de 

desenvolvimento. 

As crises cíclicas do capital evidenciaram suas contradições internas e o recurso ao 

uso do Estado evidencia o quanto é falho o discurso da economia clássica de que a sociedade 

é regida pelas leis do mercado. E se a crise de 1970 significou para os países do Centro 

capitalista o desmonte dos Estados de Bem-Estar Social e a reestruturação produtiva, 

significou para os países da periferia, como o Brasil, uma barreira à incipiente construção de 

Seguridade Social universal que então se desenhava, ocasionado na vida dos trabalhadores 

penalizados com o processo de reestruturação produtiva um processo de culpabilização por 

sua condição social, além da perda do trabalho formal e protegido, inserindo-os numa 

sociedade de consumo, pelo viés de um trabalho cada vez mais precarizado e desprotegido ou 

pelo viés da renda, via programas assistenciais, para os que não encontram seu lugar no 

mercado. 

Aqui se elucida nosso primeiro objetivo específico – o de analisar a relação dialética 

entre a normatização da Assistência Social enquanto política pública e sua inflexão para a 

forma de enfrentamento da pobreza, uma vez que o combate à pobreza torna-se medida a ser 

seguida por países da periferia capitalista, colocando os organismos internacionais na 

condição de mentores técnicos do capital, com a função de “orientar” os governos nacionais a 

combatê-la. A Assistência Social integra as políticas da Seguridade Social a partir da 

Constituição de 1988, com caráter universal. A partir dos anos 1990, as ações destinadas às 

populações pauperizadas que até então eram efetuadas por instituições da sociedade civil, com 

cariz filantrópicos e assistencialistas, sofrem uma inflexão, passando a ser efetuadas pelo 

Estado, por meio da política de Assistência Social. Porém, exatamente nesse momento em que 

o embrião de um tripé da política de Seguridade Social estava se desenhando, tendo alcançado 

o marco legal, outorgando como tripé da Seguridade Social no Brasil as políticas de Saúde, 

Assistência Social e Previdência Social, há um processo de contrarreforma do Estado 
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(COUTINHO, 2012; BEHRING, 2008) procedendo com um rearranjo nas políticas da 

Seguridade e em uma reconfiguração das políticas públicas, direcionando o fundo público 

para o movimento de financeirização da economia (CHESNAIS, 1998). 

Nesse quadro, a Assistência Social voltar-se-á, a partir de então, a se ocupar do pobre, 

desempregado, trabalhador precarizado, além dos grupos específicos como idosos, 

deficientes, entre outros. Essa reorientação da política de assistência social pautou-se pelas 

orientações dos organismos internacionais, que, enquanto mentores técnicos do capital, atuam 

de forma a que a acumulação seja mantida.  

Consideramos que inflexão que sofre a Política Nacional de Assistência Social (2004) 

para o combate à pobreza não é endógena a essa política e nem ao desenvolvimento interno 

do país, mas fruto das alterações no mundo do trabalho e na acumulação capitalista no 

capitalismo contemporâneo, sob a égide da mundialização, rearranjando as relações 

internacionais. Ou seja, alterações no mundo do trabalho que instauraram um desemprego 

estrutural e níveis de concentração de renda impossíveis de serem administrados via mercado 

e/ou sociedade civil, exigindo a intervenção estatal e, um novo modelo de acumulação do 

capital com predominância do capital financeiro, exigindo que as ações políticas, econômicas, 

sociais e culturais alimentem esse mercado – financeiro.  

As ações da Assistência Social, guiada pela lógica de integrar pelo consumo através da 

aquisição de renda, efetua transferência de renda sem que haja mudanças estruturais na 

realidade social dos beneficiários dessa política, tais como: garantia de emprego, escolaridade, 

acesso à água tratada e saneamento básico, habitação, entre outros. Provendo somente o 

mínimo, essas garantias são atribuídas como responsabilidade dos usuários. Na atualidade, 

além de inserir os usuários dessa política na sociedade do consumo, há uma reorientação dos 

programas de forma a que fomentem o movimento de financeirização da economia, ou seja, 

os programas vinculam-se cada vez mais com o crédito – como o Programa Minha Casa 

Minha Vida e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), em que há financiamento pela 

Caixa Econômica Federal. 

Aqui acreditamos elucidar nosso segundo objetivo – o de analisar a adesão do Brasil à 

racionalidade hegemônica disseminada pelas agências de fomento e os impactos dessa adesão 

no que concerne à elaboração de políticas públicas, mais precisamente a política da 

Assistência Social, uma vez que o fundo público é redirecionado para o movimento de 
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financeirização da economia e as políticas sociais tornam-se alvo de ataques na medida em 

que ao país é atribuída a “obrigação” de manter um superavit, de forma a tornar o país 

confiável e competitivo, na lógica de atrair investimentos e de buscar o crescimento a 

qualquer custo – social – como prescrevem os organismos internacionais. Vale resgatar a 

análise de Gonçalves (2006), quando coloca que os custos com a rolagem da dívida não 

entram nos custos fiscais do Estado, ou seja, prega-se que as políticas sociais precisam ser 

revistas, devido alto custo das mesmas, onerando o Estado, mas não se cogita rever a dívida 

pública, que rende altos lucros ao capital.  

E se os Estados de Bem-Estar Social são entendidos como uma revolução passiva 

(COUTINHO, 2012), o Brasil que sequer contou com um modelo desse Estado, deve ser 

entendido como uma contrarreforma do Estado, uma vez que redireciona os recursos do 

Estado ao movimento do capital e socializa as perdas, fazendo cair sobre o trabalhador a 

maior incidência da carga tributária. Todos esses contornos direcionam a economia política 

brasileira para dar respostas ao movimento de acumulação do capital, em nível mundial, não 

devendo ser remetido apenas à conjuntura do país. 

Consideramos que as configurações que assumem as relações sociais no capitalismo 

contemporâneo não rompem com a contradição fundamental desse sistema – a apropriação 

privada do trabalho coletivo. O intuito da primeira parte do Capítulo I foi o de demonstrar que 

o sistema capitalista ao apartar o homem de seus meios de vida e de trabalho, perpetua a 

lógica do trabalho alienado e utiliza para tanto, em cada tempo histórico, mecanismos de 

dominação ideológica e política, assim como utiliza do poder do Estado para fazer valer seus 

interesses de valorização do capital. O trabalhador, contribui com o valor gerado por sua força 

de trabalho e com a carga tributária que recai sobre ele para manter instituições que eternizam 

as relações sociais capitalistas. 

 O desenvolvimento das relações sociais capitalistas, gera no mesmo termo a 

desigualdade social que se apresenta na forma fenomênica de bolsões de pobreza, filas de 

desempregados, contingentes populacionais sem referência societal e, somente quando essas 

formas fenomênicas colocam em xeque o sistema vigente são tomadas ações no sentido de 

conter suas manifestações imediatas, contornando essas insatisfações e incluindo esses 

indivíduos nas instituições do Estado de forma a não possibilitar seu desenvolvimento 

autônomo na direção de rompimento com o sistema vigente. Elucidamos esse movimento ao 

tratar da questão social, ainda no primeiro capítulo. 
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No segundo capítulo, a partir de uma perspectiva de análise da totalidade, guiados pelo 

materialismo histórico-dialético que, politizando questões econômicas e remetendo a análise 

ao nível estrutural, tratamos dos ciclos do capital, analisando-os a partir de decisões não só 

mediadas pelo mercado, mas também por decisões políticas. Antunes (1995) em suas 

desmistificações acerca do fim do socialismo e da eternização do capitalismo, argumenta que 

não foi o socialismo que desmoronou com o Leste europeu em 1989, mas apenas uma 

“tentativa de transição que não pôde se efetivar” (p. 142) e que a crise que penetra fundo até 

mesmo o Centro capitalista é a prova do quão questionável é a eternidade desse sistema 

A partir disso, acreditamos ter, nesse segundo capítulo, desmistificado a possível 

eternidade do sistema capitalista ao apresentar as contradições internas que o conformam. 

Constatamos ainda nesse capítulo que as alterações nas relações sociais capitalistas são 

orientadas de forma a garantir o atendimento das necessidades de acumulação desse sistema, 

apresentando-se, na contemporaneidade, na forma de financeirização da economia 

(CHESNAIS, 1998). A inserção do Brasil no movimento de mundialização do capital 

significou uma inserção subordinada e dependente na divisão internacional do trabalho e, o 

fardo da dívida pública, tornou-se instrumento para que os organismos internacionais 

procedessem com as reformas estruturais que liberalizaram e desregulamentaram as 

economias nacionais, remetendo a uma situação de vulnerabilidade externa (GONÇALVES, 

2006). 

Consideramos que foi possível, pela construção do segundo capítulo, constatar que os 

modelos de desenvolvimento seguidos pelo Brasil (e orientados pelos organismos 

internacionais) pautaram-se, até o momento, em possibilitar o desenvolvimento das relações 

capitalistas de produção sem se ater ao desenvolvimento possível das forças produtivas no 

país e, sem priorizar o desenvolvimento humano dos trabalhadores que geram a riqueza, 

possibilitando a esse determinado grau de emancipação política em detrimento da 

emancipação humana. 

Vimos ainda nesse segundo capítulo, que a tentativa limitada de garantia de direitos 

dentro de uma sociedade burguesa e ou a luta pela superação da sociedade dividida em classes 

passa pela organização da classe-que-vive-do-trabalho e do resgate de sua subjetividade 

humana a partir da tomada para si dos seus meios de vida e trabalho, como supomos ser a 

ordem natural das coisas. O caráter mundializado das relações sociais capitalistas nos remeteu 

ao resgate da literatura de Lênin, ao entender que a organização dessa classe deve dar-se em 
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âmbito internacional, já que realidades nacionais não significam mudanças estruturais no 

anseio primordial dessa classe, que em qualquer lugar do mundo almeja o mesmo: o retorno 

de sua condição humana. A análise restrita à conjuntura oculta as relações reais desse sistema 

e não possibilita a análise da totalidade. É a união, em âmbito mundial, dessa classe que 

apresenta a possibilidade de romper com um sistema que a inclui em um sistema excludente 

(MARTINS, 2002). Dentro dos limites de uma sociedade burguesa, a conquista dos direitos 

de cidadania passa pela organização da classe dos trabalhadores e da educação política dos 

mesmos para que não abandonem suas reivindicações mediante as ofertas (mínimas) do 

capital. A aceitação das ofertas mínimas pelo capital dentro da sociedade burguesa, inibe o 

movimento em prol da coletividade, em prol do movimento maior de atendimento das 

necessidades da classe-que-vive-do-trabalho.  

Por fim, no terceiro capítulo, introduzimos os organismos internacionais e apontamos 

a forma com que o Brasil se relaciona com os mesmos. Orientados pelas concepções de 

pobreza e desigualdade disseminadas por esses organismos, o país introjeta essas concepções 

e a partir disso rearranja as políticas de cunho social. Esse movimento não é automático, 

envolveu a luta de classes, tendo direcionamentos em prol do capital versus direcionamentos 

em prol do trabalho. A construção da Política Nacional de Assistência Social (2004) foi 

interpela por esses projetos societários em disputa e, embora permaneça enquanto política não 

contributiva, redirecionou suas ações para uma “clientela” específica – o pobre. O pobre na 

forma como o concebe os organismos internacionais, “mentores” técnicos do capital.  

A Assistência Social, no Brasil, a partir disso, terá como alvo o trabalhador que emerge 

do processo de reestruturação produtiva – o trabalhador com vínculo informal, precário e 

desprotegido, o trabalhador que sequer alcança um lugar num mercado de trabalho cada vez 

mais competitivo – o desempregado, o trabalhador impossibilitado de exercer sua atividade 

por razões como idade, enfermidade – o idoso, o deficiente. Tratando-se de um público-alvo 

instalado na precariedade, as ações para esses pautar-se-ão pelos mesmos princípios de 

precariedade. Em contrapartida, ao trabalhador inserido no mercado formal de trabalho e 

protegido, são destinados os seguros da Previdência oficial e complementar e os serviços 

privados de acesso à saúde. Criam-se com isso, segmentos de trabalhadores, onde para cada 

qual corresponde um conjunto de políticas, afastando-os da consciência de “classe para si”. 

O “combate à pobreza” torna-se ação prioritária na política de assistência social e 

demonstramos ainda nesse terceiro capítulo que essa orientação parte dos organismos 
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internacionais, que viram sua legitimidade abalada ao se defrontarem com os custos sociais 

dos ajustes na periferia capitalista. Conseguirem com isso, resgatar a legitimidade, dando-lhes 

uma “face humana” e prosseguir com os ajustes. 

Porém, a pobreza foi também mundializada e se os países do Centro capitalista sofrem 

ainda hoje os efeitos da crise de 2008, corroboramos com Chesnais (1998) quando coloca que 

em um sistema instável, como o é na “era das finanças”, seríamos por demais otimistas em 

acreditar que o efeito dominó não chegará ao Brasil. E uma crise em um país subordinado e 

dependente, significaria a retirada dos IEDs que aqui se encontram, seria a “queima” de 

divisas do Estado, parafraseando a “queima” do café, e a socialização das perdas, como 

costume, com o trabalhador. Visualizar um capitalismo autônomo pressupõe romper com o 

caráter sacrossanto da dívida (CHESNAIS, 1998), com uma cultura política de troca de 

favores, com o resgate (ou melhor, com a iniciativa) de conceitos como “público”, da 

“Nação”. A crise em um país com um nível elevado de concentração de renda como o Brasil, 

agudizaria os efeitos da mesma. 

A medida da eficiência com que a política de assistência social procede com o 

“combate à pobreza” é a estatística, estabelecendo linhas e padrões de medida para determinar 

quem está acima ou abaixo da pobreza e definindo a partir disso os indivíduos como 

extremamente pobres, pobres e não pobres. É tão ínfimo o valor de medida que não nos 

assusta a análise de Gonçalves (2006) ao informar que houve uma melhora no nível de 

pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil nos últimos anos, pois os valores são tão 

mínimos que qualquer ínfimo repasse do governo já faz com que o indivíduo saia da 

considerada linha de extrema pobreza, por exemplo. A pobreza é tratada, amenizada, 

transformada em níveis humanamente suportáveis, mas não combatida. Combater a pobreza, 

de fato, a nosso ver, seria romper com a ordem vigente, resolvendo a “questão social” a partir 

da socialização da riqueza produzida e do fim da propriedade privada. 

Por fim, rejeitamos conceitos como “sociedade pós-industrial” (ROSANVALLON, 

1998), como “o fim do trabalho”, como “uma nova questão social” (CASTEL, 1998), 

posicionando-nos ao lado da classe-que-vive-do-trabalho (ANTUNES e ALVES, 2004) e que 

provém a riqueza e, que seja a partir dela que se trave a luta contra a sociedade que a oprime. 
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