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A CONCEPÇÃO DE POBREZA PREDOMINANTE NAS AGENDAS DO BANCO 

MUNDIAL E DO GOVERNO LULA DA SILVA NO BRASIL. 

 

RESUMO: A dissertação que se delineia abaixo tem como objetivo investigar os 

determinantes teóricos que embasam a concepção predominante de pobreza constituinte dos 

Planos Plurianuais dos mandatos de Lula da Silva no Brasil e dos documentos oficiais do 

Banco Mundial direcionados a tal governo. Através de pesquisa bibliográfica investiga-se o 

período pós-crise internacional do capital dos anos 1970 e suas principais características: 

globalização financeira, reestruturação produtiva e neoliberalismo. Apreende-se que, a partir 

do quadro que se forja no decorrer dos anos 1980 e 1990, a preocupação internacional com o 

necessário enfrentamento da pobreza, que crescera de forma avassaladora, faz surgir uma 

concepção predominante para definir o que se entende por pobreza. Tal concepção calca-se, 

não apenas, mas fundamentalmente, na Teoria das Capacidades de Amartya Sen. Com base 

em pesquisa documental, busca-se expor a forma como esta concepção de pobreza se 

manifesta, também, nos documentos do Banco Mundial direcionados ao governo Lula da 

Silva no Brasil e, por conseguinte, nos Planos Plurianuais de seus dois mandados 

presidenciais. Por fim, nota-se que o discurso político brasileiro em tal período esta alinhado 

às prerrogativas do Banco Mundial em um cenário político ideológico de naturalização da 

pobreza, culpabilização dos pobres e tentativa de fazer com que os pobres não se sintam 

pobres. Parece-nos que a reiteração desta concepção predominante de pobreza traduz um 

esforço internacional para a afirmação de uma dominação ideológica de classe que favorece a 

formação de consensos sociais e, por seguinte, a manutenção do status quo. 

 

Palavras-chave: Pobreza; Teoria das Capacidades; Banco Mundial; Governo Lula da Silva. 
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THE CONCEPTION OF POVERTY PREDOMINANT IN THE AGENDAS OF 

WORLD BANK AND LULA DA SILVA’S GOVERNMENT IN BRAZIL.  

 

ABTRACT: This study aims to investigate the theoretical determinants of the conception of 

poverty presented in Lula da Silva Political Plans to Brazil and in the World Bank official 

documents directed to the Brazilian government at the time. Through a bibliographical 

research the post-crises of the capital in the 70’s period and its main characteristics are 

investigated: financial globalization, productive restructuration and neoliberalism. One 

understands that, because of the conjuncture that was established during the 80’s and 90’s, the 

international concern with the necessary attack on poverty, that had grown overwhelmingly, 

made emerge a predominant conception of what is mint by poverty. This conception is based, 

not only, but fundamentally, in the Amartya Sen’s Capability Approach. Through a 

documentary research, this study aims to expose the way that this conception of poverty also 

appears in the World Bank’s official documents written to Lula da Silva’s government in 

Brazil and, consequently, in the two Political Plans created during Lula’s political terms. 

Finally, it notes how the Brazilian political discourse at the time, was lined up with the World 

Bank’s prerogatives in an ideological political scenario that naturalizes poverty, blames the 

poor people for their own faith and attempts to make them not aware of their own poverty. It 

seems that the reiteration of this predominant conception of poverty translates an international 

effort to state an ideological class form of domination that promotes the establishment of 

social consensus and, consequently, the maintenance of the status quo. 

 

Keywords: Poverty; Capability Approach; World Bank; Lula da Silva’s Government. 
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LA CONCEPTION DE POBREZA PREVALECIENTE EN LAS AGENDAS DEL 

BANCO MUNDIAL Y DEL GOBIERNO LULA DA SILVA EN BRASIL. 

 

RESUMEN: Esta disertación tiene como objetivo investigar los determinantes teóricos que 

dan base a la concepción prevaleciente de pobreza que constituyente de los Planos Políticos 

de los mandatos presidenciales de Lula da Silva en Brasil y de los documentos oficiales del 

Banco Mundial direccionados para tal gobierno. Través de pesquisa bibliográfica se investiga 

el periodo post-crisis internacional del capital en los años 1970 y sus principales 

características: globalización financiera, reestructuración productiva y neoliberalismo. Se 

aprehende que, a partir del cuadro que se fortalece durante los años 1980 y 1990, la 

preocupación internacional con el necesario enfrentamiento de la pobreza, que creciera de 

modo avasallador, hizo surgir una concepción prevaleciente de lo que se entiende como 

pobreza. Tal concepción está basada, no solamente, pero fundamentalmente, en la Teoría de 

las Capacidades de Amartya Sen. Desde una investigación documental se pretende exponer la 

manera como esta concepción de pobreza se hace presiente, también, en los documentos del 

Banco Mundial direccionados al gobierno Lula da Silva en Brasil y, por consiguiente, en los 

Planos Políticos de sus dos mandatos presidenciales. Por fin, se nota que el discurso político 

brasileño en tal periodo está alineado con las prerrogativas del Banco Mundial en un 

escenario político ideológico de naturalización de la pobreza, culpabilización de los pobres y 

tentativa de hacer con que los pobres no se sientan pobres. Nos parece que la reiteración de 

esta concepción prevaleciente de pobreza traduce un esfuerzo internacional para la afirmación 

de una dominación ideológica de clase que propicia la formación de consensos sociales y, por 

consiguiente, la manutención del status quo. 

 

Palabras clave: Pobreza; Teoría de las Capacidades; Banco Mundial; Gobierno Lula da Silva. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação, intitulada “A concepção de pobreza predominante nas agendas do 

Banco Mundial e do governo Lula da Silva no Brasil”, vincula-se à linha de pesquisa 

“Desenvolvimento Capitalista e Formação Social Brasileira”, do Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense (UFF), e 

se desenvolveu entre março de 2012 e agosto de 2014, sob a orientação da Profª. Drª. Ana 

Paula Ornellas Mauriel.   

Como destaca Ana Paula Mauriel (2011, p.29): “Qualquer ensaio sobre a pobreza 

parece autojustificar-se”. Não há como refutar o fato de que a pobreza tenha se tornado tema 

sensível, de caráter ético e político, ainda que muitas vezes naturalizada. Nota-se que fechar 

os olhos e ignorá-la é cada dia mais difícil e eticamente desastroso. Segundo Roberto Leher 

(2012, p.8) a problemática da pobreza, na presente década, é temática de pesquisa consolidada 

no Brasil tanto devido ao esforço de “aparelhos de hegemonia”, como grandes fundações 

privadas corporativas, agências governamentais e organizações internacionais, quanto em 

função da árdua empreitada contra-hegemônica de “escolas de pensamento crítico” brasileiras 

que atuam na perspectiva da classe trabalhadora, e permitem compreender o sentido das atuais 

políticas sociais, e da pobreza, para a luta de classes – é a esta luta contra-hegemônica que 

este estudo pretende somar-se. 

O aumento do desemprego, da pobreza e da desigualdade social marcaram, em maior 

ou menor grau, os países capitalistas, centrais e periféricos, nos anos que se seguiram à crise 

da década de 1970. Para os países periféricos da América Latina, o espraiamento do ideário 

neoliberal (asseverado pelos países centrais como a solução para as repercussões da crise), da 

liberdade do mercado, da diminuição do poder decisório dos Estados frente aos mandos e 

desmandos do capital financeiro internacionalizado, e do enfraquecimento dos trabalhadores 

na luta de classes, trouxe consigo o desmonte do incipiente sistema de proteção social baseado 

em direitos dos cidadãos e deveres do Estado. Ou seja, trouxe a lógica das políticas 

compensatórias em substituição aos direitos universais.  

Ugá (2004, p.109) destaca que frente às consequências sociais do processo de 

reestruturação produtiva e da adoção das políticas neoliberais de ajuste “propostas pelos 

organismos internacionais e implementadas na América Latina”, surge uma renovada 

preocupação, por parte “de governos, pesquisadores, organismos internacionais, organizações 

não-governamentais”, sobre a questão social expressa em termos de “pobreza”.  



20 
 

Segundo Mauriel (2010, p.259-260), o debate sobre o alívio da pobreza tem 

perpassado a agenda do Banco Mundial desde a década de 1970 e é possível perceber, no 

período que se inicia junto ao novo milênio, a espraiamento de um novo padrão de política 

social, cuja centralidade está no combate à pobreza. Segundo a autora, este novo modelo de 

política social “advém de esforços empreendidos pelo Banco Mundial para definir as 

prioridades e o que é relevante nas agendas dos governos em torno do bem-estar e 

desenvolvimento”. 

É sobre a concepção de pobreza que dá base ao debate do alívio da pobreza na agenda 

da organização internacional Banco Mundial, que este estudo trata. Ao considerarmos o 

cenário sob o qual o sistema capitalista chega à virada do milênio, nos deparamos com sua 

necessidade perene de se reinventar, de camuflar suas contradições intrínsecas e formar 

consensos sociais que o permitam perpetuar como modo de produção e reprodução social. Por 

compreendermos o Banco Mundial, na atualidade, como um aparelho de difusão da 

hegemonia capitalista que se autodeclara como instituição de combate à pobreza mundial, 

direcionamos nosso estudo à concepção de pobreza que predomina nas formulações teóricas 

desta organização. Na tentativa de aproximarmos nosso estudo teórico da realidade brasileira, 

buscamos correlacionar a compreensão de pobreza do Banco Mundial àquela presente nas 

formulações políticas dos governos Lula da Silva no Brasil. 

As reflexões que levaram ao pressuposto de que há uma concepção predominante de 

pobreza no cenário político e acadêmico, tiveram início durante as graduações em Serviço 

Social e Relações Internacionais. Na graduação em Relações Internacionais foi elaborado, 

para o Trabalho de Conclusão de Curso
1
, um estudo acerca da atuação do Banco Mundial 

como “formulador” de políticas sociais de combate à pobreza para os países da América 

Latina nos anos 2000. Como requisito para a graduação em Serviço Social, outro Trabalho de 

Conclusão de Curso
2
 foi elaborado, desta vez calcado em pesquisas bibliográfica e 

documental, sobre os governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva no Brasil, 

correlacionando-os aos conceitos de governança e governabilidade tal como propostos pelo 

                                                           
1
 Este Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “O Banco Mundial como ‘Formulador de Políticas Sociais’ de 

Combate à Pobreza para Países Latino-Americanos: a década de 90 e suas implicações para o novo modelo de 

atuação da instituição na região”, fora apresentado no ano de 2008 à banca formada por professores do curso de 

Relações Internacionais da Universidade Estácio de Sá. Apesar de o estudo não ter se situado dentro da linha 

característica de formação do curso, que se volta mais para quesitos operacionais do comércio e da logística 

internacionais, o trabalho esteve a contento da banca, tendo sido avaliado com grau 10 e indicação para 

publicação. 
2
 Para a graduação em Serviço Social na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro o 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado no ano de 2010, também aprovado com grau máximo, intitulou-se 

“Governança e Governabilidade nas Ações Políticas de FHC e Lula. Um Brasil Imperialista e Dependente: 

elementos para o debate”.   



21 
 

Banco Mundial, o que, uma vez mais, me remeteu à ideia de combate à pobreza asseverada 

por esta instituição e à necessidade de formação de consensos sociais para a manutenção do 

sistema capitalista vigente. 

Após graduada, e tendo optado por seguir na carreira de assistente social, vinculei-me 

profissionalmente à Política Nacional e ao Sistema Único de Assistência Social brasileiros. 

Assim, atuando como assistente social em municípios do interior do estado do Rio de Janeiro
3
 

conheci, in loco, a pobreza e a miserabilidade, bem como a difícil tarefa de por em prática a 

contraditória política social de alívio da pobreza que, em termos teóricos, eu já conhecia 

criticamente.  

As mencionadas trajetórias acadêmica e profissional (ainda que curta) suscitaram 

novas reflexões e questionamentos, os quais após assistir ao Seminário Nacional de Política 

Social e Combate à Pobreza
4
 me nortearam à perspectiva de dar continuidade à vida 

acadêmica e aos estudos e pesquisas sobre a pobreza, em particular, ao que se compreende por 

pobreza.  

Assim sendo, a questão norteadora central desta pesquisa é: “Quais são os 

determinantes teóricos que embasam a atual concepção predominante de pobreza?”, 

considerando o contexto internacional em que se gesta e sua incorporação à política brasileira. 

A discussão proposta está circunscrita temporalmente à atualidade (o foco é a atual 

concepção prevalecente de pobreza), porém seus condicionantes remetem ao período histórico 

que vai do pós-crise da década de 1970 até os dias de hoje; em termos espaciais a delimitação 

é abrangente, faz-se presente nas agendas políticas tanto do sistema internacional 

(representado pelo Banco Mundial), quanto na esfera doméstica do Brasil (baseada nos 

mandatos presidenciais de Lula da Silva) – o que demandou estudos bibliográficos e 

documentais amplos.  

Octávio Ianni destaca que objeto central de estudos sociológicos e de outras áreas das 

ciências sociais como um todo envolve o indivíduo e a coletividade, ou seja, abrange a 

diversidade. Implica indivíduos, padrões de comportamento, envolve “relações, processos, 

estruturas de dominação, ou de poder” (IANNI, 2011, p. 59). Vê-se, assim, que estudar a atual 

compreensão predominante de pobreza significa buscar desvelar as mediações que a 

                                                           
3
 Durante os anos de 2011 e 2014 atuei como assistente social nos municípios de Sapucaia/RJ, Valença/RJ e 

Magé/RJ. Ao longo deste período o exercício profissional se deu majoritariamente em secretarias municipais de 

assistência social, ora como técnica de referência de Centro de Referência de Assistência Social, ora como 

assessora técnica para gestores. 
4
 O Seminário fora organizado no ano de 2010 pelo “Grupo de Pesquisa sobre Política Social e Desenvolvimento 

– GPODE/UFF”, da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, coordenado pela Profa. Dra. 

Ana Paula Ornellas Mauriel – foi ao assistir este seminário que decidi que seria ela a orientadora de meu futuro 

projeto de pesquisa para dissertação de mestrado. 
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constroem e que, não por obra do acaso, buscam caracterizá-la como um fenômeno natural de 

responsabilidade do próprio pobre. 

Acreditamos que nossa pesquisa, apesar de inserida na temática da pobreza já 

amplamente discutida, possua relevância científica por buscar apreender a funcionalidade da 

concepção de pobreza em voga para a perpetuação do sistema. Cremos ser válida a escolha de 

tema que promova reflexão sobre o quão funcional é a existência de uma pobreza global 

regionalizada, teoricamente naturalizada, ideologicamente apaziguada e culpada por sua 

própria existência, para a continuidade e expansão da hegemonia do capital. 

Com este intuito buscamos contribuir para desvelar as correlações de forças e 

mediações entre as instituições supranacionais, o Estado, representantes do capital 

transnacional e a classe trabalhadora, no desenvolvimento da política social de combate à 

pobreza no capitalismo globalizado. Desse modo, a pesquisa buscou construir uma 

investigação que apresente a concepção predominante acerca da pobreza, seus fundamentos 

teóricos e intencionalidades, questionando-a a partir de argumentos contra-hegemônicos 

baseados em uma perspectiva crítica de análise da realidade histórica concreta. 

Para este desenrolar do estudo, estabelecemos como objetivo geral da pesquisa 

investigar os determinantes teóricos que embasam a concepção predominante de pobreza 

constituinte dos Planos Plurianuais dos mandatos de Lula da Silva no Brasil e dos 

documentos oficiais do Banco Mundial direcionados para tal governo. E como objetivos 

específicos, formulamos os que seguem: 

 

1) Delimitar o marco histórico que motiva o surgimento da concepção de pobreza 

prevalecente hoje na cena política internacional e brasileira, considerando as 

transformações ocorridas no capitalismo após a crise da década de 1970 e os Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio; 

2) Identificar a base teórica da concepção de pobreza proposta por Amartya Sen em sua 

Teoria das Capacidades, apreciando a dimensão atingida por esta no âmbito 

acadêmico e político; 

3) Analisar o processo de incorporação de tal concepção de pobreza aos Planos 

Plurianuais dos governos Lula da Silva e a forma como Banco Mundial se posiciona 

diante de tal processo; 

4) Problematizar o significado teórico, político e social da adesão majoritária a esta 

concepção sobre a pobreza. 

 



23 
 

O passo inicial de nossa pesquisa foi o do levantamento bibliográfico e documental, 

seguido pela leitura e análise crítica das informações encontradas à luz das categorias de 

análise marxistas: totalidade, contradição e mediação. Feitas as devidas reflexões teóricas, 

traçamos o método expositivo que adotaríamos e iniciamos o processo de redação da 

dissertação que perdurou por cerca de 12 meses. 

Sobre a pesquisa bibliográfica, o processo investigativo se deu, sobretudo, por meio de 

revisão da bibliográfica pertinente à temática. Buscou-se, em vasto referencial teórico, os 

determinantes históricos do padrão de sociabilidade burguesa, internacional e brasileiro, que 

levam à afirmação e espraiamento da atual concepção prevalecente do que seja pobreza, bem 

como o embasamento para as reflexões críticas que contribuíram na tentativa de desvelar o 

teor político desta.  

A respeito da pesquisa documental, esclarece-se que esta se baseou na leitura completa 

e interpretação de documentos oficiais do Banco Mundial e do governo brasileiro. A intenção 

foi apreender e expor a percepção conceitual de pobreza presente no discurso oficial do Banco 

Mundial e do governo Lula da Silva no Brasil. Os principais documentos oficiais do Banco 

Mundial analisados foram “Brasil Justo, Competitivo e Sustentável. Contribuições para o 

debate”, publicado em dezembro de 2002; “EAP 2004-2007. Um Brasil mais Justo, 

Sustentável e Competitivo”, divulgado em dezembro de 2003; e, “EPP 2008-2011. Estratégia 

de Parceria com o País”, disponibilizado em maior de 2008. Os dois últimos por se tratarem 

da síntese dos objetivos e estratégias do Banco Mundial para a assistência e parceria com o 

Brasil durante o governo Lula da Silva, e o primeiro por caracterizar-se como uma espécie de 

cartilha do Banco com a descrição das ações que necessitariam, segundo a ótica da instituição 

internacional, ser tomadas pelo governo que fosse eleito nas eleições de 2002 no Brasil. 

 Já os documentos do governo brasileiro que foram analisados referem-se aos Planos 

Plurianuais dos dois mandatos presidenciais de Lula da Silva. Os documentos utilizados, que 

expressam o discurso político formal do mandatário, foram: “PPA 2004 – 2007. Plano Brasil 

de Todos: inclusão e participação”, publicado no mês de agosto de 2003, e, “PPA 2008 – 

2011. Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade”, disponibilizado em 

agosto de 2007. 

Como método expositivo daquilo que se alcançou a partir dos objetivos traçados e da 

pesquisa engendrada, organizamos a dissertação de maneira que em nosso Capítulo 1, 

denominado “Da Crise dos Anos 70 ao Consenso de Washington Revisitado: marco analítico 

amplo para o surgimento de uma ‘nova’ compreensão predominante de pobreza”, 

discorremos sobre o contexto que propicia o surgimento do que chamamos de “nova” 
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compreensão predominante de pobreza. Por considerarmos que a compreensão da raiz da 

economia política que rege a sociedade capitalista deve ser tida como fundamental para a 

realização de qualquer trabalho cuja pretensão seja refletir sobre elementos postos na 

realidade desta sociedade, iniciamos nossa análise a partir dos mecanismos utilizados para a 

superação da crise estrutural do sistema na década de 1970. Destacamos que a adoção de tais 

mecanismos teve como consequência o aumento da pobreza, dos pobres e da preocupação, em 

âmbito internacional, com a efetivação de uma gestão desta pobreza de modo a propiciar a 

formação de consensos sociais que garantam a perpetuação pacífica da ordem capitalista 

global. É neste bojo, de exaltada preocupação com o aumento da pobreza e suas possíveis 

consequências para a continuidade do sistema capitalista, que foram pactuados, entre diversas 

nações do globo, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, dentre os quais figurava o de 

erradicar a extrema pobreza e fome. 

Com nosso Capítulo 2, alcunhado “Fundamentos Teóricos da Concepção de Pobreza 

na Atualidade”, objetivamos apresentar os fundamentos da atual compreensão de pobreza 

predominante nos cenários acadêmico e político, atrelando-os à Teoria das Capacidades de 

Amartya Sen. A compreensão de pobreza proposta por Sen, a qual se considera a concepção 

predominante na atualidade, a vê como falta de liberdades individuais para optar dentre os 

caminhos de vida possíveis, ou de capacidades pessoais para a adaptação do sujeito às 

possibilidades que a sociedade mercantil capitalista neoliberal oferece. Veremos que, em tal 

perspectiva teórica, pobreza é não ser livre, e o combate a esta se dará, portanto, através da 

promoção da liberdade. Alcançar liberdades individuais, para Sen, é sinônimo de 

desenvolvimento e de justiça social, o que significa dizer que, na teoria do autor, revela-se o 

caminho do desenvolvimento capitalista com justiça social, a partir da compreensão de que o 

reconhecimento da sociedade deve se dar a partir da análise de cada indivíduo e não da 

totalidade.  

No Capítulo III, cujo título é “A Concepção Predominante de Pobreza Posta em 

Prática: a teoria incorporada pela política brasileira”, analisamos a forma como Lula da 

Silva vincula o planejamento de seus dois mandatos presidenciais a esta compreensão de 

pobreza que é reiterada e estimulada pelo Banco Mundial. Neste capítulo são apresentadas 

algumas breves considerações sobre o governo Lula da Silva e a instituição Banco Mundial, 

bem como é neste que fazemos a análise dos documentos oficiais que selecionamos, com a 

intenção de revelar a relação entre o Banco Mundial, o governo Lula e a base teórica seniana, 

no que tange à concepção de pobreza. Desta forma, as reflexões deste capítulo têm por base, 

sobretudo, os documentos que neste são analisados: “Brasil Justo, Competitivo e Sustentável. 
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Contribuições para o debate”, “EAP 2004-2007. Um Brasil mais Justo, Sustentável e 

Competitivo”, e, “EPP 2008-2011. Estratégia de Parceria com o País”, do Banco Mundial; e 

os Planos Plurianuais do governo Lula da Silva (PPA 2004-2007 e 2008-2011) representantes 

do discurso político formal divulgado pelo mandatário. 
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1. DA CRISE DOS ANOS 70 AO CONSENSO DE WASHINGTON REVISITADO: 

MARCO ANALÍTICO PARA O SURGIMENTO DE UMA “NOVA” COMPREENSÃO 

PREDOMINANTE DE POBREZA. 

  

Este capítulo inicial tem como objetivo discorrer sobre o contexto que propicia o 

surgimento do que chamamos de “nova” compreensão predominante de pobreza. Acredita-se 

que os mecanismos utilizados, principalmente pelos Estados Unidos da América, para a 

superação da crise da década de 1970, que fomentaram as transformações societárias 

ocorridas no sistema capitalista, tiveram como consequência o aumento da pobreza, dos 

pobres e da preocupação, em âmbito internacional, em efetivar uma gestão desta pobreza.    

De um modo geral o que será apresentado nesse item visa demonstrar que as ações 

políticas adotadas pelos EUA na década de 1970, desencadearam novos parâmetros de 

estruturação do sistema capitalista, quais sejam: a financeirização da economia, a 

globalização, a desregulamentação econômica, financeira e dos mercados, o neoliberalismo. 

Estes tiveram como consequência a diminuição do poder decisório dos Estados, a facilidade 

de deslocalização do capital e impactos severos no mundo do trabalho (terceirização, 

subcontratação, informalidade, etc) que, por sua vez, levaram a um aumento da 

superpopulação relativa (sobretudo em sua forma estagnada), da precarização do trabalho e, 

consequentemente, do pauperismo. 

Considera-se aqui que a compreensão da raiz da economia política que rege dada 

sociedade deve ser tida como fundamental para a realização de qualquer trabalho cuja 

pretensão seja refletir sobre elementos postos na realidade desta sociedade. Neste sentido é 

que, na busca por uma reflexão crítica acerca da compreensão hegemônica de pobreza 

presente na contemporaneidade, e com a intenção de expor e refletir sobre o contexto de 

surgimento desta, o presente capítulo estrutura-se em dois momentos. O primeiro expõe os 

novos parâmetros societários (globalização financeira, reestruturação produtiva e 

neoliberalismo) que emergem a partir dos mecanismos utilizados para a superação da crise do 

capitalismo internacional da década de 1970; e o segundo onde se demonstra os principais 

efeitos da ordem internacional do pós-crise na sociabilidade latino-americana, em particular o 

que se refere ao aumento da pobreza e da preocupação internacional com a necessidade geri-

la. 
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1.1. A Crise da Década de 1970 em Questão: novos parâmetros para uma nova ordem.   

 

 “As crises são inerentes ao sistema capitalista”. A frase é de Ana Elizabete Mota 

(2010, p.14) e está calcada em seus estudos sobre a crítica da economia política capitalista 

realizada por Karl Marx. O fato é que o desenvolvimento do sistema capitalista cria barreiras 

à continuidade de sua própria expansão. Vê-se, portanto, que as crises fazem parte do sistema. 

Disto advém a assertiva de que o capitalismo está sempre “se reinventando”, pois, afinal, para 

a superação de cada crise uma nova faceta se manifesta ou uma nova sociabilidade capitalista 

emerge. Nas palavras de Carcanholo (2010, p.1), “o capitalismo, recorrentemente, entra em 

crise porque cresceu, e voltará a crescer porque entrou em crise” 
5
.  

 Há, entretanto, uma diferença substancial no que se refere às crises do sistema 

capitalista que necessita ser aqui exposta. Existem as crises cíclicas, estas ocorrem 

rotineiramente entre ciclos de expansão e retração do sistema e costumam ser alcunhadas 

como crises de superprodução e/ou superacumulação
6
; e existem, também, as crises 

estruturais do sistema, estas não são tão recorrentes, mas quando ocorrem são as que criam 

novos modelos de sociabilidade dentro da lógica do capital. Ambos os formatos de crise são 

inerente ao sistema. 

 Para melhor compreensão, recorre-se à argumentação de Mészáros, 

 

No curso do desenvolvimento histórico real, as três dimensões fundamentais do capital – 

produção, consumo e circulação/distribuição/realização – tendem a se fortalecer e a se 

ampliar por um longo tempo, provendo também a motivação interna necessária para a sua 

reprodução dinâmica recíproca em escala cada vez mais ampliada. Desse modo, em 

primeiro lugar, são superadas com sucesso as limitações imediatas de cada uma, graças à 

interação entre elas. (Por exemplo, a barreira imediata para a produção é positivamente 

superada pela expansão do consumo e vice-versa.) Assim, os limites parecem 

verdadeiramente ser meras barreiras a serem transcendidas, e as contradições imediatas não 

                                                           
5
 Nos termos de Netto e Braz (2006, p.162): “as crises são funcionais ao modo de produção capitalista, 

constituindo-se num mecanismo que determina a restauração das condições de acumulação sempre em níveis 

mais complexos e instáveis, assegurando, assim, a sua continuidade”.  Segundo Nicolai Kondratiev, economista 

russo, o sistema capitalista é orquestrado por ciclos de aproximadamente 50/60 anos (o tempo dos ciclos, vale 

dizer, vem sendo relativizado por seguidores contemporâneos da teoria de Kondratiev) divididos em uma fase de 

crescimento econômico e uma de recessão. As oscilações são medidas de acordo com PIB per capita da 

população em geral e a taxa de lucro dos capitalistas. A superação do período de recessão exige a reformulação e 

reorganização dos pilares de sustentação da ordem capitalista. (MARTINS, C., 2011) 
6
 Mota (2009, p. 52) sintetiza que “na investigação de Marx, a explicação das crises está relacionada com a lei 

tendencial da queda das taxas de lucro, expressão concreta das contradições do modo capitalista de produção 

cuja equação pode ser sinteticamente resumida nos seguintes termos: a produção de mais-valia (quantidade de 

trabalho excedente materializado em mercadorias e extorquido no processo de trabalho) é apenas o primeiro ato 

do processo produtivo. O segundo ato é a venda dessas mercadorias que contêm mais-valia. Como não são 

idênticas as condições de produção da mais-valia com as da sua realização, a possibilidade de descompassos 

entre esses dois momentos cria as bases objetivas para o surgimento de crises”. 
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são apenas deslocadas, mas diretamente utilizadas como alavancas para o aumento 

exponencial no poder aparentemente ilimitado de autopropulsão do capital. 

Realmente, não pode haver qualquer crise estrutural enquanto este mecanismo vital de 

autoexpansão (que simultaneamente é o mecanismo para transcender ou deslocar 

internamente as contradições) continuar funcionando. Pode haver todos os tipos de crises, 

de duração, frequência e severidade variadas, que afetam diretamente uma das três 

dimensões e indiretamente, até que o obstáculo seja removido, o sistema como um todo, 

sem, porém, colocar em questão os limites últimos da estrutura global. [...] 

Certamente, a crise estrutural não se origina por si só em alguma região misteriosa: reside 

dentro e emana das três dimensões internas acima mencionadas. Não obstante, as 

disfunções de cada uma, consideradas separadamente, devem ser distinguidas da crise 

fundamental do todo, que consiste no bloqueio sistemático das partes constituintes vitais. 

(MÉSZÁROS, 2002, p.798 – grifos da autora) 

 

 Para Mandel (1990, p.13), a crise dos anos 70 foi uma crise “do conjunto da sociedade 

burguesa, uma crise das relações de produção capitalistas e de todas as relações sociais 

burguesas”.  Mészáros (2002) a define como crise de longa duração com caráter global e não 

setorial.  

 Mas afinal, o que desencadeou esta crise estrutural do sistema capitalista e que novos 

quesitos ela trouxe para a sociabilidade burguesa através da busca de sua superação? 

 Segundo Harvey (2009, p.173), o planejamento realizado durante a segunda guerra-

mundial, com vistas à formatação da ordem social no pós-guerra, demonstrou a necessidade 

da criação de uma “estratégia global de acumulação do capital num mundo em que as 

barreiras ao comércio e ao investimento seriam consistentemente reduzidas e a subserviência 

colonial, substituída por um sistema aberto de crescimento”. Este planejamento é, não raro, 

sistematizado sob a alcunha de acordo de Bretton Woods, com referência clara à reunião 

ocorrida entre chefes de Estado, em 1944, sob o pretexto de formatar os pilares que 

sustentariam a ordem capitalista no pós-guerra
7
.  

“Trinta anos gloriosos” ou “a era de ouro” são os nomes que usualmente denominam o 

lapso temporal que vai desde o pós-segunda guerra mundial até a crise dos anos 70, um 

                                                           
7
 Santos Junior, sobre o acordo de Bretton Woods, escreve que: “Em 1944, na cidade de Bretton Woods, em 

New Hampshire, nos Estados Unidos, reuniram-se 44 países envolvidos na Segunda Guerra Mundial para 

realizarem a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas. Esse empreendimento teve o propósito de 

estabelecer um conjunto de regras comerciais e financeiras que edificariam as bases da economia do pós guerra, 

pois estava em tela a constituição de um regime que assumiria a função de impedir a assunção de crises 

econômicas, como as de 1929 e a Grande Depressão da década de 1930. Dessa forma, marca essa Conferência o 

surgimento de uma ordem econômica de fato negociada, na qual a expansão do comércio e o sistema de 

pagamentos internacionais seriam coordenados por organizações supranacionais, mais especificamente o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial” (POU, 1979, p. 60 apud SANTOS JUNIOR, 2010, p.14). 

Crê-se ser relevante acrescentar que, também nesta conferência, foi estabelecido o padrão dólar-ouro. Nas 

palavras de Chesnais isso significa dizer “que o sistema adotado conferia ao dólar um papel central, ao lado do 

ouro e, por assim dizer, representando a este. O dólar estava atrelado ao ouro por uma taxa de conversão fixa, 

negociada internacionalmente. Por sua vez, as taxas de câmbio de todas as outras moedas eram determinadas 

tendo o dólar como referência. Essas taxas eram fixas, podendo ser alteradas somente em função de 

desvalorizações ou valorizações decididas pelos Estados”. (CHESNAIS, 1996, p.249) 
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período de franca expansão da economia mundial marcado pelo modelo fordista/keynesiano 

de acumulação e pelo welfare state
8
 nos países desenvolvidos industrializados, e pelo modelo 

nacional-desenvolvimentista
9
 nos países latino-americanos. Segundo Hobsbawn (1995, 

p.276), a “Era de Ouro” foi um período único do capitalismo global marcado pela 

“combinação ‘keynesiana’ de crescimento econômico numa economia capitalista baseada no 

consumo de massa de uma força de trabalho plenamente empregada e cada vez mais bem 

paga e protegida”. 

 

Tratava-se de um pacto aceitável para todos os lados. Os patrões, que pouco se 

incomodavam com altos salários num boom de altos lucros, apreciavam a previsibilidade 

que tornava mais fácil o planejamento. A mão-de-obra recebia salários que subiam 

regularmente e benefícios extras, e um Estado previdenciário sempre mais abrangente e 

generoso. O governo conseguia estabilidade política, partidos comunistas fracos (exceto na 

Itália) e condições previsíveis para a administração macroeconômica que todos os Estados 

então praticavam. E as economias dos países capitalistas industrializados se deram 

esplendidamente bem, no mínimo porque pela primeira vez (fora dos EUA e talvez da 

Austrália) passava a existir uma economia de consumo de massa com base no pleno 

emprego e rendas reais em crescimento constante, escorada pela seguridade social, por sua 

vez paga pelas crescentes rendas públicas. (HOBSBAWN, 1995, p.277) 

 

O equilíbrio deste período dependia diretamente da consonância entre o crescimento 

da produção e o crescimento do consumo, de modo que uma redução na produtividade ou 

uma elevação salarial, se desacompanhadas de seus pares, trariam instabilidade ao sistema. As 

elevações salariais deveriam ocorrer simultaneamente à elevação do consumo, pois assim não 

seriam abalados os lucros dos grandes capitalistas. Segundo Hobsbawn (1995, p.279), a “Era 

de Ouro” dependia ainda “do esmagador domínio político dos EUA, que atuavam – às vezes 

sem pretender – como o estabilizador e assegurador da economia mundial”. 

                                                           
8
 Os princípios que estruturam o welfare state, segundo Mishra (1995 apud Behring e Boschetti, 2007, p.94) são: 

“1) responsabilidade estatal na manutenção das condições de vida dos cidadãos, por meio de um conjunto de 

ações em três direções: regulação da economia de mercado a fim de manter elevado o nível de emprego; 

prestação pública de serviços sociais universais, como educação, segurança social, assistência médica e 

habitação; e um conjunto de serviços sociais pessoais; 2) universalidade dos serviços sociais; e, 3) implantação 

de uma “rede de segurança” de serviços de assistência social”. Para mais sobre o significado do Welfare State, 

principalmente de sua manifestação no Brasil, é referência o material: DRAIBE, S.M.; AURELIANO, L. A 

especificidade do “welfare state” brasileiro. In.: A Política Social em Tempo de Crise: articulação 

institucional e descentralização. Brasília: MPAS/CEPAL, 1989. 
9
 O nacional-desenvolvimentismo clássico trazia em seu bojo a pretensão de se alcançar o desenvolvimento dos 

países pela via da industrialização. Tal perspectiva não demonstrava, no entanto, preocupações substanciais, ou 

majoritárias, com a diminuição das desigualdades sociais. (PEREIRA, P., 2012, p.732). Para Gonçalves (2012b) 

o nacional-desenvolvimentismo pode ser conceituado como projeto de desenvolvimento econômico baseado no 

trinômio: industrialização substitutiva de importações, intervencionismo estatal e nacionalismo. Para a economia 

política o projeto significou deslocar o poder político-econômico para a burguesia industrial, em detrimento de 

proprietários de terras e recursos naturais. Já no plano estratégico, visava crescimento econômico e diminuição 

da vulnerabilidade externa estrutural do país. 
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Quando o domínio político norte-americano começa a declinar – desencadeado pela 

expansão do euromercado de dólares
10

, em 1960, e dos petrodólares
11

, após 1973, e pelo 

aumento constante do déficit público do país – ocorre o fim da paridade dólar-ouro 

determinada em Bretton Woods, seguida pela crise global do sistema capitalista. Isto posto, 

vale relembrar, mais uma vez, as palavras de Hobsbawn (1995) quando este afirmou que a 

continuidade da “Era de Ouro” dependia, dentre outros fatores, da estabilidade hegemônica 

norte-americana perante a sociedade internacional e, com a desvalorização da moeda norte-

americana, esta hegemonia se via abalada. 

Para Harvey (2009), o período de 1965 a 1973 tornou evidente a incapacidade do 

sistema fordista/keynesiano de deter as contradições inerentes ao sistema capitalista. Para o 

autor, de modo geral, uma única palavra é capaz de auxiliar o leitor na compreensão desta 

incapacidade: rigidez.  

 

Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo 

prazo em sistema de produção em massa que impediam muita flexibilidade de 

planejamento e presumiam crescimento estável em mercados de consumo invariantes. 

Havia problemas de rigidez nos mercados, na alocação e nos contratos de trabalho 

(especialmente no chamado setor “monopolista”). E toda tentativa de superar estes 

problemas de rigidez encontrava a força aparentemente invencível do poder profundamente 

entrincheirado da classe trabalhadora – o que explica as ondas de greves e os problemas 

trabalhistas do período 1968-1972. A rigidez dos compromissos do Estado foi se 

intensificando à medida que programas de assistência (seguridade social, direitos de pensão 

etc.) aumentavam sob pressão para manter a legitimidade num momento em que a rigidez 

na produção restringia expansões da base fiscal para gastos públicos. (HARVEY, 2009, 

p.135-136, grifos da autora)  

 

 De acordo com o autor só havia flexibilidade, até então, no que se referia à política 

monetária. 

 

O único instrumento de resposta flexível estava na política monetária, na capacidade de 

imprimir moeda em qualquer montante que parecesse necessário para manter a economia 

estável. E, assim, começou a onda inflacionária que acabaria por afundar a expansão do 

pós-guerra. (HARVEY, 2009, p.135-136) 

 

                                                           
10

 “Os euromercados encontraram na City de Londres sua primeira estrutura de acolhida, que continuou sendo a 

principal, mesmo quando as bases internacionais foram mundializadas […]; o verdadeiro ponto-de-partida dos 

euromercados parece ter sido dado, na época, pelo comportamento dos bancos britânicos. Cada vez mais 

incomodados com a queda da libra esterlina, eles começaram a trabalhar em dólares, chamados de ‘eurodólares’ 

por serem originados de operações de débito/crédito de contas gerenciadas fora do país que os emitia, os EUA. 

Essas contas foram inicialmente as das multinacionais americanas, e logo dos bancos norte-americanos, que 

estavam então se encaminhando para a internacionalização de suas atividades, ambos muito satisfeitos de 

poderem pedir emprestado e emprestar, ao abrigo do controle das autoridades monetárias de seu país”. 

(CHESNAIS, 1996, p.252-253)  
11

 Nomenclatura dada às divisas (usualmente dólares) geradas a partir das exportações do petróleo. 
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Esta onda inflacionária, agregada à decisão árabe de embargar as exportações de 

petróleo para o ocidente (em virtude da guerra árabe-israelense de 1973
12

), e somada à 

elevação do preço dos barris de petróleo pela OPEP
13

, alterou substancialmente os custos do 

consumo de energia, fomentou a busca por novas tecnologias e sistemas organizacionais que 

diminuíssem a necessidade do consumo de petróleo, e trouxe à tona a questão do excedente de 

capital proveniente dos petrodólares. A corrida deste capital excedente para a realização de 

inversões em novos mercados trouxe a exposição de que as grandes corporações detinham, 

naquele momento, um excedente inutilizável (HARVEY, 2009). Em suma, havia muito 

capital ocioso no mercado, a economia estagnou-se devido à baixa produtividade em função 

do alto custo da energia, o consumo decaiu, e os preços deflacionaram
14

. 

A recessão econômica de 1973, exacerbada pelo choque do petróleo, suscitou a adoção 

de medidas unilaterais norte-americanas na tentativa de superar a situação, o que colocou na 

ordem do dia um conjunto de medidas que, de modo direto, poriam fim ao compromisso 

fordista no país e no mundo.  

Por consequência, “as décadas de 70 e 80 foram um conturbado período de 

reestruturação econômica e reajustamento social e político” cujas experiências podem 

representar a “passagem para um regime de acumulação inteiramente novo, associado com 

um sistema de regulamentação política e social bem distinta” (HARVEY, 2009, p.140). 

Demonstradas as particularidades da crise estrutural capitalista iniciada na década de 

1970, vale agora esmiuçar os mecanismos utilizados pelo capital para a restauração de sua 

hegemonia e enfrentamento da crise: a globalização financeira, a reestruturação produtiva e 

adoção do ideário neoliberal. Tais mecanismos são interpretados nesse trabalho de forma 

concomitante e não hierárquica. 

 

                                                           
12

 Guerra árabe-israelense, também conhecida como Guerra de Yon-Kippur, tratou-se de um ataque de países 

árabes (Egito e Síria) ao Estado de Israel na tentativa de recuperar áreas perdidas na Guerra dos Seis Dias (1967) 

– principalmente a região do Canal de Suez. A decisão de “retaliar” os EUA deveu-se ao fato de tal país apoiar o 

Estado de Israel, inclusive com material bélico. 
13

 Organização dos Países Exportadores do Petróleo – OPEP é organização internacional, formada por países 

com interesses/objetivos comuns sobre uma preocupação material específica, no caso, a tentativa de formação de 

cartel. (SEITENFUS, 2000, cap. II)  
14

 Na explicação de Harvey: “A forte deflação de 1973-1975 indicou que as finanças do Estado estavam muito 

além dos recursos, criando uma profunda crise fiscal e de legitimidade. A falência técnica da cidade de Nova 

Iorque em 1975 – cidade com um dos maiores orçamentos púbicos do mundo – ilustrou a seriedade do problema. 

Ao mesmo tempo, as corporações viram-se com muita capacidade excedente inutilizável (principalmente 

fábricas e equipamentos ociosos) em condições de intensificação da competição [...]. Isso as obriga a entrar num 

período de racionalização, reestruturação e intensificação do controle do trabalho (caso pudessem superar ou 

cooptar o poder sindical). A mudança tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produção e nichos de 

mercado, a dispersão geográfica para zonas de controle do trabalho mais fácil, as fusões e medidas para acelerar 

o tempo de giro do capital passaram ao primeiro plano das estratégias corporativas de sobrevivência em 

condições gerais de deflação” (HARVEY, 2009, p.137-140). 
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1.1.1. Globalização Financeira 

 

“As instituições financeiras, bem como os ‘mercados financeiros’, [...] erguem-se hoje 

como força independente todo-poderosa perante os Estados [...] e perante as classes e grupos 

sociais despossuídos que arcam com o peso das ‘exigências dos mercados’ ’’. A frase é de 

Chesnais (1996, p.239) e coloca para este estudo a clara necessidade de analisar o processo de 

globalização das finanças, na tentativa de explicar a gritante defasagem existente entre as 

“prioridades dos operadores” deste sistema e “as necessidades do mundo”. 

O processo de interação dos países no sistema internacional sofreu fortes alterações a 

partir da década de 1970, sobretudo nos anos 80 e 90, devido aos avanços tecnológicos que a 

produção capitalista e as sociedades têm conquistado. Tais mudanças levaram à ampliação 

deste processo de interação e, a isto tem se denominado globalização. Esta globalização pode 

ser conceituada, portanto, como processo que “sugere uma magnitude ou intensidade 

crescentes de fluxos globais, de tal monta que Estados e sociedades ficam cada vez mais 

enredados em sistemas mundiais e redes de interação”, e que se manifesta com um “aspecto 

inegavelmente material, na medida em que é possível identificar, por exemplo, fluxos de 

comércio, capital e pessoas em todo o globo” (HELD; MC GREW, 2001, p.12). Isto, muito 

embora apresente, também, aspecto imaterial, uma vez que um “tipo ideal
15

” de ação política, 

de cultura, e mesmo de idioma, por exemplo, também se globalizam. 

Como fenômeno político, econômico e social, a globalização tem sido estudada por 

diversas correntes das ciências sociais, e defini-la em uma conceituação única de ampla 

aceitação tornou-se algo de extrema complexidade
16

. Ianni, por exemplo, expõe em sua obra 

“Teorias da Globalização” que “faz tempo que a reflexão e a imaginação sentem-se desafiadas 

para taquigrafar o que poderia ser a globalização do mundo. Essa é uma busca antiga, iniciada 

há muito tempo, continuando no presente, seguindo pelo futuro. Não termina nunca.” (IANNI, 

1996, p.23)  

                                                           
15

 “Tipo ideal” é terminologia weberiana aqui utilizada com o intuito de mostrar ao leitor que há um modelo, ou 

um padrão, tido como o melhor que, pela globalização, se espraia pelo mundo. 
16

 Sobre o processo de globalização, autores e teorias que o conceituam, recomenda-se a leitura clássica de Ianni 

(1996) e, a já sintetizada reflexão de José Maria Gómez em: GÓMEZ, J.M. “Globalização, Estado-Nação e 

Democracia”. In: Praia Vermelha: estudo de política e teoria social. nº 16 e nº 17. Edição Especial: 30 anos 

do curso de pós-graduação da ESS/UFRJ. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008. Ainda sobre as diversas definições de 

globalização, vale, também, o destaque de que há corrente de pensadores cuja afirmação é não existir o 

fenômeno da globalização. Nesta corrente prevalece o entendimento de que “o capitalismo não passou por 

nenhuma transformação tão significativa nas últimas décadas que justifique a utilização de um conceito novo 

para substituir as velhas noções de internacionalização do capital e de imperialismo”. (SENE, 2003, p.28)  
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Vale aqui, também, explicitar uma particularidade das obras de Chesnais, autor que 

opta por utilizar o termo “mundialização” em lugar de “globalização”. Segundo o autor, o 

termo “global” surgido no início dos anos 80 nas business management schools norte-

americanas, divulgado em âmbito internacional pelos seguidores destas escolas, logo viu-se 

com intrínsecas ligações ao discurso político neoliberal e passou a ser usado, de modo 

indiscriminado, para difundir a mensagem de que por onde fosse que os grandes capitalistas 

quisessem investir, os empecilhos à expansão de seu capital seriam retirados tendo em vista a 

liberalização e desregulamentação dos mercados; ademais, os avanços tecnológicos dos 

sistemas de telecomunicação permitiam a interação, comunicação e controle à distância e em 

tempo real; diante disso foi imposta, quase como uma obrigação, ao capital e aos Estados a 

necessidade de reorganização de suas estratégias com vistas à expansão em termos globais. Já 

o termo “mundial”, na concepção de Chesnais, permitiria introduzir a ideia, não de 

necessidade de adaptação do capital a um mundo sem fronteiras, mas da importância de se 

fundar “instituições políticas mundiais capazes de dominar seu movimento”. (CHESNAIS, 

1996, p.23) Os termos globalização e mundialização podem ser entendidos, portanto, como 

representativos de diferentes visões de mundo. Enquanto aquele faz menção à existência de 

um mundo sem fronteiras, livre e sem regulamentações, este traz em seu bojo a preocupação 

de que esta integração mundial precisa ser regulamentada por instituições supranacionais que 

possam fazer a mediação entre a liberdade do mercado e as necessidades do mundo que, 

embora “globalizado” ou “integrado”, não é igual em todas as suas dimensões e com todos os 

seus atores. 

Mauriel (2011) explica o processo ao afirmar que: 

 

No lugar da bipolaridade que organizara e regulara as relações internacionais no pós-

Segunda Guerra, esboça-se uma interdependência multipolar, cuja face mais evidente, e 

seguramente mais complicada, aparece sob o véu da globalização, um movimento que 

parece ter exigido a adaptação e o deslocamento de diversos atores e realidades pela 

instauração de uma dinâmica financeira e comercial extranacional, que escape ao controle 

exclusivo dos Estados, impondo novos limites e possibilidades de ação [...]. (MAURIEL, 

2011, p.179)  

 

Esta nova dinâmica financeira extranacional que retrai o poder regulatório dos 

Estados, será aqui denominada, em consonância com autores de referência sobre o tema, 

globalização financeira. 

Uma breve leitura do sistema internacional que se forma no pós-crise de 1970 aponta a 

existência de alto grau de mobilidade do capital devido à retirada de barreiras [regulações] 

nacionais a esta; a ampliação e constituição dos mercados offshore, principalmente, na 
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Inglaterra; e, a reafirmação da hegemonia norte-americana com a utilização do dólar como 

moeda de troca internacional. (CARNEIRO 1999, p.08) 

Sobre o alto grau de mobilidade do capital, vale lembrar a assertiva de Chesnais (1996, 

p.298), para quem “os [teóricos] regulacionistas
17

 ainda não deram muita atenção aos efeitos 

da internacionalização do capital sobre a crise do modo de regulação fordista”. Esta 

internacionalização do capital se manifesta na taxa crescente dos Investimentos Externos 

Diretos (IEDs), que leva à consecutiva perda de identidade nacional do capital investidor e 

queda no poder regulatório dos Estados nacionais. O capital circula com oportunismo por um 

sistema financeiro internacional livre de regulações estatais. Verifica-se, com dados 

empíricos, na tabela 01 abaixo.  

 

TABELA 01 - Fluxo de Investimento Externo Direto no Globo (Entradas e Saídas) 

Em milhões de dólares 

ANO MONTANTE 

1970 13,346 

1975 26,567 

1980 54,069 

1985 55,842 

1990 207,362 

1995 343,544 

2000 1,414,169 

2005 989,618 

2010 1,408,537 

2012 1,350,926 

Fonte: UCTAD. Elaboração da autora.  

 

                                                           
17

 A Escola Francesa de Regulação, onde se gestou a linha de teóricos regulacionistas, tendo por base os estudos 

de Aglietta (1976) afere que não se deve separar as esferas econômica e social, mas sim analisa-las de modo a 

compreender as relações sociais como cerne da estrutura econômica. Coutinho sintetiza que: “[...] a proposta 

regulacionista reconhece como inadequada a metodologia neoclássica para o tratamento da reprodução de um 

sistema dinâmico no âmbito da teoria econômica, mas, ao mesmo tempo, reconhece como um aporte teórico 

adequado a relação entre reprodução e dinâmica no mesmo contexto” (COUTINHO, 1990, p.157). Alguns 

teóricos da linha regulacionista são, Aglietta, Boyer, Lipietz, Chesnais.  
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Sobre este fluxo de IEDs, Mauriel (2011) faz uma sinalização importante ao expor seu 

caráter concentrador. 

 

[Os IEDs] considerados como principal característica da economia internacional atual, têm 

eles um rumo bem definido, majoritariamente no interior da tríade (Estados Unidos, Europa 

e Japão) e desta com os dez países emergentes (NICs), grupamento nos quais se concentram 

mais de 90% dos referidos fluxos. (MAURIEL, 2011, p.199)  

 

 A tabela 02, abaixo, permite visualizar essa concentração. 

 

TABELA 02 - Fluxo de Investimento Externo Direto na Tríade (Entradas e Saídas) 

Em milhões de dólares 

ANO MONTANTE 

NA TRÍADE 

PORCENTAGEM EM 

RELAÇÃO AO FLUXO 

MUNDIAL 

1970 6,58 49% 

1975 12,838 48% 

1980 38,559 71% 

1985 37,854 68% 

1990 154,642 74% 

1995 195,446 57% 

2000 1,050,810 74% 

2005 613,657 62% 

2010 625,884 44% 

2012 444,931 33% 

Fonte: UNCTAD. Elaboração da autora. 
 

Compreende-se, assim, que, apesar do comprovado aumento nos fluxos de capital, por 

estarem estes concentrados majoritariamente nos países da tríade, a liberalização financeira 

não desencadeou, ao contrário do que possa parecer, um período mais dinâmico do 

capitalismo global. Isto é o que afirmam os teóricos regulacionistas, e o que se confirma 

através dos dados apresentados pela UNCTAD e por diversos autores, como Lester Thurow.  
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Na década de 60 a economia mundial cresceu à taxa de 5,0% ao ano, depois de corrigida a 

inflação. Nos anos 70, o crescimento caiu para 3,6% ao ano. Nos anos 80 houve outra 

desaceleração para 2,8% ao ano e, na primeira metade dos anos 90, o mundo conseguiu 

uma taxa de crescimento anual de apenas 2,0%. Em duas décadas o capitalismo perdeu 

60% do seu impulso. (THUROW, 1997, p.13) 

 

Entretanto, são do próprio Thurow (1997) os dados que apontam, contraditoriamente 

ao cenário econômico mundial de queda no crescimento, uma elevação do PNB (Produto 

Nacional Bruto
18

) real per capita dos Estados Unidos, no período entre 1973 (início das ações 

para por fim à crise) e 1995, na casa de 36%. Vê-se, assim, o caráter desigual da globalização. 

Vê-se o caráter contraditório do processo, que ao mesmo tempo integra e fragmenta, aproxima 

e distancia. (IANNI, 1996) 

Os números expõem a essência da trama sozinhos, mas vale a síntese analítica dos 

dados para reiterar que, com a internacionalização da produção, os capitalistas mais poderosos 

procuram melhores condições, como força de trabalho mais barata e matérias-primas de fácil 

acesso, para expandirem e acumularem suas riquezas. Riquezas estas que, produzidas nos 

cantos mais atrativos do planeta, se voltam para os países da tríade e, dentre os países da 

Europa, os Estados Unidos e o Japão, se concentram, em sua maioria, nas mãos dos 

capitalistas norte-americanos. Para simplificar: “eles não dão ponto sem nó”. Se tinham que 

reafirmar seu poder, o fizeram de forma magistral através da internacionalização da produção 

e da repatriação destas riquezas transfronteiriças, o que gera concentração de divisas e 

“globalização da pobreza
19

”.  

No que se refere à ampliação e constituição dos mercados offshore, que em paralelo 

com a securitização, se expressa, segundo Santos Junior (2010), como uma das bases sob a 

qual o processo de globalização financeira se desenvolve, vale a explicação de que se refere a 

um processo de “renovação” dos mercados de eurodólares surgidos nos anos 70, com o intuito 

de fugir das regulações tributárias nacionais.  

Mercados offshore são, portanto, o que vulgarmente conhecemos por “paraísos 

fiscais”, zonas específicas onde o capital nela circulante se vê “livre” das cobranças tributárias 

que receberia em sua pátria mãe. Nesta mesma linha de raciocínio, empresas offshore seriam 

aquelas que, radicadas nos mercados offshore, estão à distância dos associados que as 

mantêm.  

                                                           
18

 Segundo o glossário legislativo do senado federal brasileiro, Produto Nacional Bruto, ou PNB, “é o valor 

agregado de todos os bens e serviços resultantes da mobilização de recursos nacionais (pertencentes a residentes 

no país), independente do território econômico em que esses recursos foram produzidos”.  
19

 O termo é de Michael Chossudovsky (1999). 
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 Já a securitização, definida por Santos Junior (2010, p.157-158) como “tipo de 

operação de crédito em que ativos financeiros e não financeiros (ativos-base) são lançados na 

forma de títulos negociáveis com garantias”, intensificada com a desregulamentação 

financeira, também teve contribuição substancial no processo de globalização financeira, 

sobretudo, no que tange às atividades das grandes corporações internacionais. 

 A securitização é, portanto, a prática de compra e venda de títulos sobre proventos 

futuros de determinadas instituições. Trata-se de prática internacionalizada realizada com base 

em cálculo dos mercados futuros, estejam estes mercados onde estiverem.     

Santos Junior explica que,  

 

[...] a desregulamentação dos mercados financeiros, resultante das medidas dos governos 

dos Estados Unidos instituídas para dar fim ao processo de estagflação, aumentou a 

quantidade de dinheiro nesse tipo de mercado [mercados offshore] e o movimento 

transfronteiras do capital internacional. (SANTOS JUNIOR, 2010, p.157) 

 

Sobre a reafirmação da hegemonia norte-americana no sistema internacional, em 

acordo com Santos Junior, vale reiterar o fato de que foi diante da instabilidade econômica 

global, gerada pela crise estrutural da década de 1970, com o objetivo de reestabelecer o 

padrão internacional do dólar e sua hegemonia no sistema monetário internacional, que os 

Estados Unidos, através de medida unilateral, adotou uma política econômica restritiva e 

elevou sua taxa de juros.  

Tal estratégia adotada pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, foi 

bem sucedida no que se refere à valorização da moeda nacional, o dólar, e à retomada da 

hegemonia deste frente aos demais países do globo. Deve-se compreender a dinâmica de que 

a elevação da taxa de juros de dado país leva à diminuição da produção neste (por isso se 

denomina política monetária restritiva), ao passo que esta mesma elevação da taxa de juros 

funciona como estímulo para a entrada de aplicações financeiras e, por conseguinte, quanto 

mais divisas são depositadas e mais títulos em dólar são emitidos, mais a moeda se valoriza.  

É recorrente a adoção por diversos autores da tese de que a alavanca do processo de 

globalização financeira tenha sido ações políticas, em grande parte norte americanas, cujos 

intuitos claros seriam superar a crise da década de 70 e garantir a hegemonia do grande capital 

e dos países centrais (com destaque para os próprios Estados Unidos da América) frente aos 

periféricos
20

. 

Nas palavras de Maria da Conceição Tavares e José Luis Fiori, 

                                                           
20

 Alguns autores de referência: Grahame Thompson, José Luís Fiori, Maria da Conceição Tavares, Michael 

Chossudovsky, Milton Santos, Paul Hirst, entre outros. 



38 
 

 

A crise do padrão internacional que instabilizou a economia mundial na década de 70 foi 

seguida de dois movimentos de reafirmação da hegemonia americana – no plano da 

diplomacia do dólar
21

 e no plano estratégico-militar – que modificaram profundamente, na 

década de 80, a hierarquia das relações internacionais. As consequências dos desajustes 

provocados pela política norte-americana ainda não terminaram, e seus efeitos globais são 

difíceis de imaginar. (TAVARES; FIORI, 1993, p.21) 

 

Sobre a retomada da hegemonia internacional do dólar e, por conseguinte, dos Estados 

Unidos da América, Carneiro (1999) explica que: 

 

Pelo fato dos Estados Unidos serem a potência dominante em termos político-militares e a 

sua dívida publica constituir, de longe, o ativo financeiro mais importante, a moeda 

americana, através de seus títulos públicos, constitui a principal reserva de valor da riqueza 

financeira global. Por essa razão a desregulação e liberalização dos mercados financeiros 

nos países centrais se faz acompanhar de uma crescente denominação, em dólar, da maior 

parte dessas operações, tornando-o a principal moeda dos mercados financeiros 

globalizados. (CARNEIRO, 1999, p.9) 

 

De acordo com Santos Junior, 

 

[...] no final da década de 1970, já se consolidava, no mainstream político dos países da 

OCDE
22

, principalmente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, certo consenso de que o 

padrão de gestão pública praticado durante a golden age, com forte intervenção pública na 

economia, teria sido a causa das distorções no funcionamento dos mercados e da recessão. 

Nessa concepção, a saída para tal problema estaria na fixação de políticas de ajuste 

liberalizantes que diminuíssem a participação do Estado na economia e estimulassem a 

competição capitalista, medidas essas implantadas na gestão Carter e ampliadas na era 

Reagan (1981-1989). (SANTOS JUNIOR, 2010, 156-157) 

 

O fato é que os ajustes liberalizantes que levaram à desregulamentação dos mercados 

resultaram em uma maior liquidez dos ativos e, por conseguinte, na possibilidade real de 

utilização destes como objeto de acumulação. Para Carneiro (1999, p.7), é mister a 

compreensão de “que o aprofundamento das finanças de mercado [ou liberalizadas] modifica 

o comportamento dos vários tipos de agentes, cuja lógica de investimento se transforma e 

adquire um caráter especulativo”.    

Para o autor, 

 

                                                           
21

 “A ‘diplomacia do dólar forte’ foi uma decisão unilateral dos EUA que, com sua política de juros altos, 

promoveu valorizações da ordem de 50%, entre 1980 e 1985, destinadas não apenas a fechar o balanço de 

pagamentos, mas também a reverter a decadência da moeda americana no cenário mundial”. (TAVARES; 

FIORI, 1993, p.29) 
22

 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE é organização de cooperação 

internacional aberta a países que tenham atingido determinado grau de desenvolvimento, criada em 1960 com 

sede na França. (SEITENFUS, 2000, cap. IX)  
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Uma visão crítica das consequências da globalização leva a destacar problemas tais como: a 

perda de relação entre as taxas de câmbio e a situação em conta corrente dos balanços de 

pagamentos; a permanência dos “riscos de país” elevados e diferenciados, presentes nas 

taxas de juros desiguais, e afetando desigualmente a capacidade doméstica de fazer política 

econômica. Por fim, a permanência da assimetria na política econômica com as mudanças a 

partir dos Estados Unidos afetando mais o resto do mundo do que o contrário. 

(CARNEIRO, 1999, p.11) 

 

De forma mais precisa, pode-se dizer, conforme se procurou demonstrar, que a 

globalização financeira é um fenômeno político desencadeado pela chamada norte-americana 

à sua retomada de poder após a crise da década de 1970, que repercute de modo incisivo sobre 

o conjunto das economias nacionais e sobre o sistema econômico internacional como um 

todo. É possível inferir, portanto, que a globalização financeira não advém de um processo 

natural, ao contrário, ela é fruto de ações políticas conscientes dos Estados nacionais
23

, em 

consonância com interesses de grandes grupos detentores do capital, e resultam em uma 

ampliação contínua dos fluxos de capital e transações comerciais.  

Ademais, pode-se refletir e concluir que esta globalização financeira resulta na, por 

assim dizer, facilidade de “deslocalização” dos capitais, que deve ser entendida como forma 

de pressão do capital para conseguir dos Estados nacionais melhores condições para sua 

acumulação. Ou seja, a desregulamentação dos mercados, a globalização financeira, que 

resulta na ampla mobilidade do capital, concretiza também a supremacia deste dentro do 

poder político dos Estados nacionais. É desta “chantagem locacional
24

” que advém as 

disparidades entre as ações do capital e dos poderes políticos, muitas vezes submissos 

àqueles, frente às “necessidades do mundo”, apontada por Chesnais e aqui citada no início 

desta seção. 

Tais disparidades convergem para o fato de que é o capital quem “escolhe” as áreas do 

globo que irão se desenvolver. É ele quem “diz” que áreas receberão investimentos 

tecnológicos, que áreas serão fonte exclusivas de matéria-prima, de recursos naturais, de força 

de trabalho barata ou qualificada. Por ser a força do capital, e não do “povo”, a força motriz 

da ação dos Estados, mostra-se, uma vez mais, que a globalização não é um processo linear e 

igualitário, ela é ambivalente e, ao mesmo passo que aproxima, também distancia pessoas e 

nações. Ao mesmo tempo em que enriquece alguns, empobrece muitos outros.  

Para Motta, 

                                                           
23

 Faz-se referência a “ações políticas conscientes dos Estados nacionais” e não apenas dos Estados Unidos, pois 

se acredita que, apesar de uma ação política unilateral dos EUA ter estimulado o processo, esse não teria se 

expandido da forma que o fez se os demais Estados nacionais não tivessem aderido à onda liberalizante. Esta 

adesão é um fenômeno político, ainda que executada por pressões econômicas. 
24

 O termo é de Henri Acselrad  e Gustavo Bezera (2010) que o utilizam ao tratar da relação entre o capitalismo 

globalizado e os recursos territoriais nacionais. 
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O processo de globalização revelou-se, no limiar da virada para o novo milênio, 

imanentemente problemático pelas consequências sociais que deflagra. O padrão de 

desenvolvimento econômico introduzido nos anos 1970 que combina crescimento e uma 

taxa extraordinária de desemprego provocou mudanças substanciais nos níveis de emprego 

e de remuneração, na organização do capital e do trabalho, resultando na precarização do 

trabalho, no aumento da pobreza, do desemprego e do subemprego. (MOTTA 2007, p. 326) 

 

Como fruto do processo de globalização, é possível apontar, ainda, que os mecanismos 

utilizados pelos Estados Unidos para a reconquista de sua hegemonia global e as 

consequências da utilização destes, imprimem ao país a condição de líder, que deve servir de 

exemplo para os demais, auxiliá-los em seus desenvolvimentos, mostrar-lhes o caminho da 

glória e o “tipo ideal” de forma de pensar e agir. 

Pela argumentação de Mauriel, 

 

Com a retomada da hegemonia americana no final dos anos 1970, a quebra do acordo de 

Bretton Woods e a mudança nas regras do jogo econômico-financeiro internacional 

deslancharam a globalização financeira em ritmo acelerado provocando crises cíclicas em 

todo o mundo e forçando uma mudança estratégica na relação dos EUA com os países ricos 

e com a periferia. Houve um reconhecimento, por parte dos Estados Unidos, da necessidade 

de alteração de seu papel estratégico no cenário internacional. Essa alteração passa por uma 

dimensão material (investimentos econômicos e financeiros), uma dimensão político-

estratégica (redirecionamento de seu aparato bélico e de seus esquemas de ajuda externa e 

assistência técnica) e, por último, mas não menos importante, uma dimensão intelectual, 

para onde se direcionaram seus esforços não só de compreensão, mas de explicação e 

justificativa de determinadas assimetrias no sistema internacional. (MAURIEL, 2008, 333-

334) 

 

Vê-se, neste sentido, que a crise estrutural da década de 1970 desencadeou a criação 

de novas formas e/ou mecanismos para a circulação, acumulação e ampliação do capital – a 

globalização financeira. Sobre esta globalização financeira, vale reiterar duas ponderações, a 

primeira de que esta se encontra inserida em uma lógica mais ampla de globalização, que se 

refere a um processo de aumento no fluxo de relações e interações entre atores no sistema 

internacional, a qual tem como uma de suas características o fato de não ser um fenômeno 

igualitário, ou promotor da igualdade. A segunda refere-se à necessária percepção de que 

apesar de o capital financeiro apresentar-se, no sistema econômico global, de modo 

“imperioso”, não se pode perder de vista que este, mesmo ao se apresentar como “livre” e 

“autônomo”, tem em sua base o capital produtivo. Ou seja, está sustentado pelo trabalho.  

Ainda que seja difícil a compreensão de que é o trabalho quem sustenta as cifras 

impronunciáveis que circulam na esfera financeira, este vínculo não pode ser ignorado sob a 

pena de se perder a visão da totalidade do processo capitalista que rege a atual ordem vigente. 
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São as consequências da retomada do poder do capital no pós-crise de 70, para o mundo do 

trabalho e para os trabalhadores, o que veremos a seguir. 

 

1.1.2. Transformações Produtivas, Impactos no Mundo do Trabalho e Pauperismo. 

 

Sobre as transformações produtivas ocorridas, sobretudo a partir da década de 1970, 

interessante é analisar, tal como o faz e sugere o já mencionado autor David Harvey (2009, p. 

150), “a maneira como o capitalismo está se tornando cada vez mais organizado através da 

dispersão, da mobilidade geográfica e das respostas flexíveis nos mercados de trabalho, nos 

processos de trabalho e nos mercados de consumo”. 

Nas palavras de Antunes,  

 

Estas mudanças acarretaram profundas repercussões no universo do trabalho e das classes 

trabalhadoras. Podemos dizer que o mundo do trabalho sofreu uma mutação de forte 

envergadura. E a empresa dita “moderna”, seja ela uma fábrica, uma escola, um banco, ao 

alterar seu modo de operação, gerou fortes consequências tanto no que concerne ao trabalho 

quanto ao mundo do capital. (ANTUNES, 2006, p.41)  

 

  Conforme já mencionado, a recessão econômica global dos anos de 1970 pôs na 

ordem do dia a necessidade de efetivar mudança na estrutura econômica, social e política, até 

então baseada no sistema fordista. Essa necessidade de câmbio, que garantiria a restauração e 

manutenção da ordem do capital, revelou-se com a instauração de um sistema de 

regulamentação econômico político e social novo. Este sistema é denominado, por Harvey 

(2009), como “acumulação flexível” e, por ele assim definido: 

 

Ela [a acumulação flexível] se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 

mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento 

de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 

financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 

comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças 

dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 

geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego do chamado “setor de 

serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões até então 

subdesenvolvidas [...]. Ela também envolve um novo movimento que chamarei de 

“compreensão espaço-tempo” [...] no mundo capitalista – os horizontes temporais da 

tomada de decisões privada e pública se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e 

a queda dos custos de transporte possibilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas 

decisões num espaço cada vez mais amplo e variegado. (HARVEY, 2009, p.140) 

  

As novas técnicas organizacionais da produção, com o uso do trabalho parcial, 

temporário ou subcontratado, a utilização de novas tecnologias e a automação da produção, 
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nem sempre foram de fácil alcance para as indústrias acostumadas ao padrão de rigidez 

fordista. Empresas horizontais, que sozinhas eram responsáveis por todas as etapas da 

produção de seus artigos, não raras se viram impossibilitadas de dar o giro de adaptabilidade a 

um sistema flexível, vertical e de produção just in time
25

. Essa não adaptabilidade de algumas 

as levou à falência ou a fusões e diversificações. Dentre estas se encontravam, inclusive, 

grandes corporações. 

 

Tudo isso valorizou o empreendimento inovador e “esperto”, ajudado e estimulado pelos 

atavios da tomada de decisões rápidas, eficiente e bem-fundamentada. O incremento na 

capacidade de dispersão geográfica de produção em pequena escala e de busca de mercados 

de perfil específico não levou necessariamente, no entanto, à diminuição do poder 

corporativo. Com efeito, na medida em que a informação e a capacidade de tomar decisões 

rápidas num ambiente deveras incerto, efêmero e competitivo se tornaram cruciais para os 

lucros, a corporação bem organizada tem evidentes vantagens competitivas sobre os 

pequenos negócios. A “desregulamentação” (outro slogan político da era da acumulação 

flexível) significou muitas vezes um aumento de monopolização [...] em setores como 

empresas de aviação, energia e serviços financeiros. Num dos extremos da escala de 

negócios, a acumulação flexível levou a maciças fusões e diversificações corporativas. 

(HARVEY, 2009, p. 149-150)   

 

Sobre estas maciças fusões e formação de grandes corporações, vale citar os dados, já 

sintetizados, que Ênio Silveira expõe em sua resenha (orelha), na segunda edição de “Teorias 

da Globalização” de Octavio Ianni (1996). 

 

Segundo relatório anual (1993) da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento), um terço da capacidade produtiva mundial no setor privado 

está sob controle direto ou indireto (através de subsidiárias ou associadas locais) de TNCs, 

isto é, de Corporações Transnacionais. 37.000 delas, com 206.000 subordinadas em todos 

os continentes, foram responsáveis por investimentos totalizando 2 trilhões de dólares no 

ano de 1992. Seus ativos no exterior geraram transações comerciais no montante de 5 e 

meio trilhões de dólares. As 100 maiores TNCs têm sede em nações desenvolvidas, sendo 

que a metade de suas subsidiárias se localiza no chamado terceiro mundo. (SILVEIRA, 

1996, s/página) 

 

Isto demonstra que a desregulamentação dos mercados e a flexibilidade adquirida pelo 

processo produtivo acarretaram em uma dispersão organizada no sistema capitalista, o que 

desencadeou, dentre outras questões, uma corrida entre “os grandes” para a instalação nas 

melhores áreas com vistas à maximização do acúmulo de mais riquezas e, por consequência, 

uma maior concorrência intercapitalista
26

. 

                                                           
25

 O sistema Just In Time de produção prevê a produção segundo a demanda, o fim dos estoques, trata-se de 

planejar a produção para o momento certo e na quantidade precisa.  
26

 Não poderíamos deixar de mencionar, ainda que não possamos, em decorrência da limitação de tempo e 

espaço, aprofundar o debate, que a existência dos grandes monopólios nos remete ao que Lênin definiu como 

“era imperialista do capitalismo”. Lênin explicou: “Se fosse necessário dar uma definição o mais breve possível 

do imperialismo, dever-se-ia dizer que o imperialismo é a fase monopolista do capitalismo. Essa definição 



43 
 

 Nas palavras de Costa, 

 

[...], as transnacionais transformaram o mundo numa imensa reserva de matérias-primas e 

mão-de-obra barata à sua disposição. Ganharam a flexibilidade para a reprodução ampliada 

do capital a partir de bases internacionais, quer segmentando as peças, de acordo com o 

menor custo de produção, e montando o produto final nos países centrais, quer fabricando o 

produto inteiro e vendendo-o nos próprios países onde é fabricado, ou simplesmente 

podendo desenhar o produto num país, fazer o protótipo em outro e produzir em massa 

onde haja mão-de-obra mais barata (como ocorre com o tênis Nike) e posteriormente 

vender a mercadoria no mercado mundial. (COSTA, 2008, p.114-115) 

 

Diante desta dominação do mercado global as empresas transnacionais passaram então 

a trocar e concorrer entre si. É neste sentido que as grandes fusões e aquisições ocorrem, ou 

como forma de livra-se do concorrente, ou como forma de somar forças para adentrar e 

concorrer em novas áreas. Para Costa, “isso significa que as grandes corporações estão 

avançando aceleradamente no processo de centralização do capital”, não mais apenas em um 

patamar nacional como ocorrera no passado, “mas do ponto de vista internacional” (ibid., p. 

195). 

A mobilidade do capital em tempos de desregulamentação dos parâmetros fordistas, 

associada à produção e acumulação flexíveis tencionou ainda mais a já por essência 

conflituosa relação entre capital e trabalho. A dispersão produtiva baseada, principalmente, na 

facilidade de deslocalização do capital gerou padrões de desenvolvimento desigual e 

                                                                                                                                                                                     
compreenderia o principal, pois, por um lado o capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos 

fundido com o capital das associações monopolistas de industriais, e, por outro lado, a partilha do mundo é a 

transição da partilha colonial que se estende sem obstáculos às regiões ainda não apropriadas por nenhuma 

potência capitalista para a política colonial de posse monopolista dos territórios do globo já inteiramente 

repartido”. (LÊNIN, 2000, p. 67) Tendo por base os escritos do autor, e daqueles que corroboram de suas 

afirmações sobre a fase superior do capitalismo, pode-se destacar, de forma resumida, alguns pontos 

característicos de economias imperialistas: a) O aparecimento dos monopólios; b) A criação do capital 

financeiro; c) A exportação de capitais; d) A formação dos monopólios internacionais; e) A luta constante pela 

divisão do mundo entre as grandes potências; f) O rentismo; e, g) O oportunismo. Ao aplicar as contribuições de 

Lênin (2000) à realidade do capitalismo monopolista contemporâneo Virginia Fontes se remete ao que denomina 

“capital-imperialismo”. Segundo a autora: “Falar, pois, de capital-imperialismo, é falar da expansão de uma 

forma de capitalismo, já impregnada de imperialismo, mas nascida sob o fantasma atômico e a Guerra Fria. Ela 

exacerbou a concentração concorrente de capitais, mas tendencialmente consorciando-os. Derivada do 

imperialismo, no capital-imperialismo a dominação interna do capital necessita e se complementa por sua 

expansão externa, não apenas de forma mercantil, ou através de exportações de bens ou de capitais, mas também 

impulsionando expropriações de populações inteiras das suas condições de produção (terra), de direitos e de suas 

próprias condições de existência ambiental e biológica. Por impor aceleradamente relações sociais fundamentais 

para a expansão do capital, favorece contraditoriamente o surgimento de burguesias e de novos Estados, ao 

mesmo tempo que reduz a diversidade de sua organização interna e os enclausura em múltiplas teias hierárquicas 

e desiguais. À extensão do espaço de movimentação do capital corresponde uma tentativa de bloquear essa 

historicidade expandida, pelo encapsulamento nacional das massas trabalhadoras, lança praticamente toda a 

humanidade na socialização do processo produtivo e/ou de circulação de mercadorias, somando às desigualdades 

precedentes novas modalidades. Mantém o formato representativo-eleitoral, mas reduz a democracia a um 

modelo censitário autocrático, similar a assembleias de acionistas, compondo um padrão bifurcado de atuação 

política, altamente internacionalizado para o capital e fortemente fragmentado para o trabalho” (FONTES, 2010, 

p.149). 
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combinado
27

, “o trabalho organizado foi solapado pela reconstrução de focos de acumulação 

flexível em regiões que careciam de tradições industriais anteriores” (HARVEY, 2009, 

p.141), e regiões centrais, já industrialmente desenvolvidas, passaram a adotar técnicas 

arcaicas como peças centrais em seus sistemas de produção
28

.  

 

A transformação da estrutura do mercado de trabalho teve como paralelo mudanças de igual 

importância na organização industrial. Por exemplo, a subcontratação organizada abre 

oportunidade para a formação de pequenos negócios e, em alguns casos, permite que 

sistemas mais antigos de trabalho doméstico, artesanal, familiar (patriarcal) e paternalista 

[...] revivam e floresçam, mas agora como peças centrais, e não apêndices do sistema 

produtivo. [...] O rápido crescimento de economias “negras”, “informais” ou “subterrâneas” 

também tem sido documentado em todo mundo capitalista avançado, levando alguns a 

detectar uma crescente convergência entre sistemas de trabalho “terceiro-mundistas” e 

capitalistas avançados. Contudo, a ascensão de novas formas de organização industrial e o 

retorno de formas mais antigas [...] representam coisas bem diferentes em diferentes 

lugares. Às vezes, indicam o surgimento de novas estratégias de sobrevivência para os 

desempregados ou pessoas totalmente descriminadas [...], enquanto em outros casos 

existem apenas grupos imigrantes tentando entrar num sistema de altos lucros no comércio 

ilegal em sua base. Em todos esses casos, o efeito é uma transformação do modo de 

controle do trabalho e emprego. (HARVEY, 2009, p.145) 

 

 Karl Marx, em sua obra clássica, “O Capital”, sobre as formas de reprodução do 

capital, já sinalizara que: 

 

 

                                                           
27

 Leon Trotsky, como teórico crítico às relações próprias do sistema capitalista, é célebre principalmente por 

suas Teorias da Revolução Permanente e do Desenvolvimento Desigual e Combinado. A Teoria do 

Desenvolvimento Desigual e Combinado é explicitada por Trotsky na obra “História da Revolução Russa” 

(1967), onde o autor faz de tal revolução exemplo prático na história moderna do que trata em sua teoria. A 

Teoria parte da constatação de que o capitalismo é um sistema mundial que liga todos os países por meio de seu 

modo de produção e comércio, como se fosse um só organismo econômico e político. O capitalismo toma formas 

diferentes nos centros industriais avançados e nos países da periferia, estando estes últimos submetidos à 

dominação econômica dos avançados. Segundo a Teoria, nos países da periferia, os processos de 

desenvolvimento socioeconômicos se dão por saltos descontínuos que de forma alguma reproduzem as etapas do 

processo de industrialização vividas pelos países centrais. Dando o exemplo da Rússia, Trotsky afirma que lá o 

capitalismo não se desenvolveu a partir do sistema artesanal, ele se desenvolveu sob as bases do capitalismo 

europeu que liberava para os principais ramos da produção e comunicação uma série de etapas técnicas e 

econômicas, pelas quais alguns países europeus haviam passado, mas a Rússia não. São estágios diferentes que 

se combinam. É um processo de desenvolvimento capitalista criado pela união das condições locais (atrasadas) 

com condições gerais (avançadas). Esta visão dialética do desenvolvimento histórico através de saltos súbitos e 

de fusões contraditórias permitiu a Trotsky escapar da visão evolucionista da história. (LÖWY, 1995). 
28

 Sobre esta interpretação de Harvey, Virginia Fontes (2010, p. 62) pondera que: “Para Harvey, a acumulação 

por despossessão [acumulação por espoliação] indica o renascimento modificado, no mundo contemporâneo, de 

uma forma arcaica (acumulação primitiva), que volta a se expandir, incidindo, inclusive, nos países já 

plenamente capitalistas, e que implica a eliminação (espoliação) de direitos e o controle capitalista de formas de 

propriedade coletiva (como natureza, águas, conhecimento) e, com isso, potencializa sua acumulação”.  Segundo 

a autora, Harvey interpreta a acumulação por espoliação como típica de um momento diferente daquele onde 

impera a acumulação ampliada, tida como normal, do capitalismo “normalizado”. Para Fontes, no entanto, 

ambas as formas sempre coexistiram, “a expansão histórica do capitalismo jamais correspondeu a uma forma 

plenamente ‘normalizada’, pois nunca dispensou a especulação, a fraude, o roubo aberto e, sobretudo, as 

expropriações primárias, todos, ao contrário, impulsionados” (FONTES, 2010, p.63).   
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A reprodução simples reproduz constantemente a mesma relação capitalista, 

capitalista de um lado e assalariado do outro; do mesmo modo, a reprodução 

ampliada ou a acumulação reproduz a mesma relação em escala ampliada: mais 

capitalistas 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
29

. (MARX, 1971. p. 715 – grifos da autora) 

 

Como resultado desta organização capitalista, cada vez mais concentradora de capital, 

ao passo que cada vez mais dispersa geograficamente pelo planeta, Antunes esclarece: 

 

[...] intensificam-se as formas de extração do trabalho, ampliam-se as terceirizações, 

as noções de tempo e espaço também são profundamente afetadas e tudo isso muda 

muito o modo do capital produzir as mercadorias e valorizar-se. Hoje, onde havia 

uma empresa concentrada, pode-se, através do incremento tecnológico-

informacional, criar centenas de pequenas unidades interligadas pela rede, com 

número muito mais reduzido de trabalhadores e produzindo muitas vezes mais. 

(ANTUNES, 2006, p.46) 

 

 Os avanços tecnológicos dos meios de produção propiciam que o quantitativo 

produzido seja cada vez maior com a utilização de um contingente cada vez menor de força 

de trabalho. A isto se soma a constatação de que, com a desregulamentação associada à 

facilidade de deslocalização, não só a produção se internacionalizou, mas a oferta de força de 

trabalho também passa a ser considerada em uma perspectiva global. Sendo assim, torna-se 

óbvio, um dos mecanismos de formação do proletariado, em diversos cantos do planeta.  

É válido esclarecer, com base na crítica à economia política do capital realizada por 

Karl Marx, que a formação deste exército industrial de reserva, onde o proletariado se insere, 

é parte de “uma lei da população peculiar ao modo capitalista de produção”. (MARX, 1971, 

p.732-733) É, portanto, necessária à acumulação e perpetuação do sistema, não deve ser 

encarada, por conseguinte, como uma “falha no percurso” ou um deslize passível de ser 

reparado. É algo que, dentro deste sistema, não terá fim. 

 

Em todos os ramos, o aumento do capital variável, ou seja, do número de 

trabalhadores empregados está sempre associado a flutuações violentas e à formação 

transitória de superpopulação pelo processo mais contundente de repulsão dos 

trabalhadores já empregados, ou pelo menos visível, porém não menos real, da 

absorção mais difícil da população trabalhadora adicional pelos canais costumeiros. 

[...] Por isso, a população trabalhadora, ao produzir a acumulação do capital, produz, 

em proporções crescentes, os meios que fazem dela, relativamente, uma população 

supérflua. (MARX, 1971, p. 732) 

 

                                                           
29

 Marx define o proletariado como “o assalariado que produz e expande o capital e é lançado à rua logo que se 

torna supérfluo às necessidades de expansão do ‘monsieur capital’”. (MARX, 1971. p.715) 
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A formação de um “exército de reserva” é componente da lógica de existência e 

perpetuação do sistema capitalista, pois é ao utilizá-lo como “fator de barganha” que os 

empregadores/capitalistas conseguem diminuir os salários e suprimir manifestações contrárias 

por parte dos trabalhadores. A lógica é de que a substituição de um trabalhador que esteja a 

agir em desacordo com o capitalista, seu empregador e comprador de sua força de trabalho, é 

bastante rápida uma vez que há um enorme contingente de pessoas disponíveis para substituí-

lo no processo produtivo sob cada vez mais baixos custos. Assim como a formação deste 

exército faz-se necessária para suprir as demandas do capital em momentos de expansão 

através da garantia de força de trabalho disponível e a baixos custos. 

 As transformações produtivas propiciaram a internacionalização da produção e, em 

paralelo, proporcionaram também o acirramento da concorrência no interior da classe 

trabalhadora por postos de trabalho, em âmbito internacional. Como destaca Marx (1971, 

p.743), “as fases alternadas dos ciclos industriais fazem-na [a superpopulação relativa] 

aparecer ora em forma aguda nas crises, ora em forma crônica, nos períodos de paralização”. 

 A crise estrutural da década de 1970, e o esforço norte-americano para livrar-se desta, 

fizeram ampliar o contingente do exército industrial de reserva, e a existência desta 

superpopulação relativa tornou-se evidente em suas diversas formas de existência
30

. 

Para Maria Augusta Tavares e Marcelo Sticovsky, 

 

Do ponto de vista do trabalho, a reestruturação produtiva ampliou as formas de 

exploração, além de ter expulsado milhares de trabalhadores do processo produtivo, 

determinando os crescentes índices de desemprego. O desemprego de longa duração 

não está mais restrito à periferia do sistema capitalista, mas se encontra disseminado 

por todo o mundo. (TAVARES; SITCOVSKY, 2012, p.218) 

 

A superpopulação relativa se expressa, segundo Marx (1971), naqueles trabalhadores 

que periodicamente estão desempregados ou parcialmente empregados. Ademais, pode 

assumir as formas flutuante, latente e estagnada. 

A forma flutuante é aquela que se manifesta no proletariado ora empregado, ora 

desempregado. Aquele que é chamado a suprir as necessidades de produção do capital por 

certo período de tempo e, depois, é dispensado e, assim, direciona-se à procura de outro 

capitalista a quem possa vender sua força de trabalho
31

. A expressão latente da 

                                                           
30

 Segundo Marx (1971), a “superpopulação relativa” constitui um “exército industrial de reserva” que está 

disponível às vontades do capital. 
31

 Como exemplo poderíamos considerar aqueles profissionais que migram com constância de empresa para 

empresa, seja por situação de desemprego temporário seja por troca voluntária. Entretanto, no Brasil 

contemporâneo, um exemplo clássico são os trabalhadores das grandes obras que estão sendo realizadas. Tais 

trabalhadores vinculam-se às empreiteiras, quando estas necessitam concretizar os empreendimentos (sempre 
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superpopulação relativa manifesta-se, sobretudo, em áreas rurais. Segundo Marx (1971), não 

ocorre no campo a oscilação entre momentos de atração e repulsão da força de trabalho, neste 

sentido, os trabalhadores não flutuam entre a situação de emprego e desemprego, eles 

permanecem no desemprego – o que leva à assertiva de existência, no campo, de uma 

população supérflua sempre latente
32

. A terceira forma da superpopulação relativa 

caracterizada por Marx (1971) é a estagnada. Esta se refere ao contingente populacional que 

trabalha em condições irregulares ou informais. Esta parcela da superpopulação relativa é a 

mais robusta, ela tende a aumentar na medida em que decair as condições de reprodução 

daqueles que se encontram nas duas categorias anteriores – a informalidade, ou a prestação de 

trabalho irregular, pode ser uma alternativa para a reprodução dos trabalhadores que não 

encontram quem compre sua força de trabalho. Esta reprodução se dará em condições de 

degradação constante – o pauperismo será a ameaça e a vida desta população “supérflua”
33

. 

(MARX, 1971) 

Sobre a dispersão desta superpopulação relativa no mundo, Coggiola esclarece que: 

 

Os países do centro da acumulação capitalista, por concentrarem e centralizarem o 

capital financeiro, concentram também os segmentos superiores do exército 

industrial de reserva (flutuante), os trabalhadores que se reciclam e voltam ao 

mercado de trabalho. Os países periféricos concentram as frações mais profundas do 

exército industrial de reserva, a parte “latente”, a superpopulação estagnada que 

constitui parte do exército de trabalhadores em ação, mas com ocupação totalmente 

irregular. O setor mais profundo é o que mais se desenvolve, na periferia capitalista. 

Cresce em número de pessoas, e desenvolve o que Marx chamou de “o mais 

profundo segmento da superpopulação relativa [que] vegeta no inferno da 

indigência, do pauperismo. São os indivíduos que sucumbem em virtude de sua 

incapacidade de adaptação, decorrente da divisão do trabalho”. (COGGIOLA, 2010, 

p.07)
34

 

 

                                                                                                                                                                                     
com baixos custos) e, tão logo a obra se concretiza, estes trabalhadores são novamente posto em situação de 

desemprego “temporário”, até que encontram outra grande obra que os absorva. Trabalhei como assistente social 

em uma pequena cidade que recebeu um grande empreendimento e, com este, trabalhadores de todas as regiões 

do país para lá foram em busca de trabalho e o encontraram. Finda a obra, no entanto, estes trabalhadores, então 

desempregados, por lá ficaram a vagar até que um novo empreendimento foi iniciado, em uma cidade há cerca 

de três horas de distância, e este proletariado flutuante para lá migrou e conseguiu se empregar mais uma vez. 

Questiono-me, finda a era das grandes obras no país, por onde esta superpopulação flutuará? 
32

 Se por um lado a superpopulação relativa latente imprime o menor custo possível à força de trabalho rural e 

aproxima esta população do pauperismo, por outro, ela favorece o êxodo rural e aproxima a população do campo 

ao pauperismo “urbano”. Esta população rural, em condição de trabalho, que permanece em situação de 

desemprego contínuo, por vezes migra para as cidades em busca de quem lhes compre sua força de trabalho, ao 

valor que for.  
33

 Se faz-se necessário ao leitor um exemplo de expressão da superpopulação relativa estagnada em nosso país, 

oportuno é retratar a parcela crescente da população que sobrevive nas ruas (não têm teto) e se alimentam ou de 

restos doados ou de alimentos comprados com dinheiro auferido pela venda, ou troca, de mercadorias retiradas 

dos lixos dispensados pela outra parcelada da população, aquela provida de meios para o consumo.  
34

 A citação feita por Coggiola pode ser encontrada em: Marx, 1971, p. 745-746. 
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 Em um mundo capaz de produzir cada vez mais riquezas com um número cada vez 

menor de trabalhadores; em um mundo onde os trabalhadores estão cada vez mais na 

“reserva” para o trabalho e os salários são cada vez menos valorizados; em um mundo onde a 

riqueza está cada vez mais concentrada nas mãos de poucos capitalistas e a classe 

trabalhadora está cada vez mais alienada da riqueza que produz e cada vez mais pauperizada; 

em um mundo em que o número de pessoas ricas é cada vez menor e o de pessoas em situação 

de pauperismo é cada vez maior: pelo menos duas perguntas assombram - quem irá consumir 

tudo o que se produz? E como conseguirão impedir que os que estão em maior quantidade 

pensem em saquear as riquezas dos que estão em menor número? 

Sobre o primeiro questionamento, vale citar a constatação irônica e verdadeira de 

Edmilson Costa: 

 

Como os capitalistas não encontram ainda uma maneira de escoar suas mercadorias para a 

lua, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Netuno, Urânio e Plutão, serão obrigados a vendê-la no 

próprio planeta Terra. Se não há compradores, porque não existe emprego ou renda 

solvável para a realização das mercadorias, o sistema tende a entrar em crise. Esta 

contradição produção-demanda é um elemento permanente do sistema capitalista. (COSTA, 

2008, p.132)  

 

O autor acrescenta em esforço de síntese que: 

 

Dessa forma, o capitalismo está numa encruzilhada em função da conjuntura neoliberal e da 

introdução das novas tecnologias na produção. Para aumentar suas taxas de lucro, 

intensifica o trabalho, aumenta a jornada e reduz salários, resultando num ambiente 

macroeconômico de estreiteza da renda global oriunda do trabalho. No entanto, novas 

tecnologias proporcionam um extraordinário desenvolvimento da produção, mas a redução 

da demanda agregada global, em última instância, impossibilita a utilização plena das 

forças produtivas. Gera-se assim uma contradição entre os interesses objetivos de 

ampliação do capital e a impossibilidade de reprodução plena nos moldes estruturados pela 

política neoliberal. (COSTA, 2008, p.133) 

 

 Diante do dilema exposto, aumento da produção e diminuição das possibilidades 

efetivas de consumo, duas reflexões podem ser feitas: a primeira se refere à segmentação dos 

nichos de mercado; e a segunda ao redimensionamento qualitativo do operariado. 

 A respeito da segmentação dos nichos de mercado, nas palavras de Mota (2009, p.62) 

“a produção em massa de produtos padronizados, que marcou o regime fordista, cede lugar à 

produção seletiva, preferencialmente de produtos de luxo, consumida por não mais que 30% 

da população mundial, compostas pelas classes médias e proprietárias”. Forja-se, assim, o 
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mercado de artigos de luxo
35

. Ao passo que, no outro extremo da pirâmide, há um contingente 

considerável de indivíduos que, ávidos pelo consumo, têm poucos recursos para fazê-lo.  

Sobre este contingente da população, possível nicho de mercado para produtos de baixo custo, 

Mota (2009, p.62) sinaliza que “essa população excedente, não por acaso, se transforma no 

foco das políticas denominadas de transferência de renda ou renda mínima e ingressa, mesmo 

que residualmente, nos mercados consumidores internos”
36

. 

 Sobre a segunda reflexão, referente ao redimensionamento qualitativo do operariado, 

Antunes esclarece que: 

 

[...] houve uma diminuição da classe operária industrial tradicional. Mas, paralelamente, 

efetivou-se uma expressiva terceirização do trabalho, a partir da enorme ampliação do 

assalariamento no setor de serviços; verificou-se uma significativa heterogeneização do 

trabalho, expressa através da crescente incorporação do contingente feminino no mundo 

operário. Pode-se presenciar também um significativo processo de subproletarização 

intensificada, presente na expansão do trabalho parcial, precário, que marca a sociedade 

dual no capitalismo avançado [...]. Em síntese: desproletarização do trabalho manual, 

industrial e fabril; terceirização, heterogeneização e subproletarização do trabalho. 

Diminuição do operariado industrial tradicional e aumento da classe-que-vive-do-seu-

trabalho. (ANTUNES, 1997, p.63-64) 

 

 Neste sentido, o autor aponta que houve, sim, uma efetiva diminuição do quadro de 

operários fabris tradicionais [aumento da superpopulação relativa flutuante], mas que 

paralelamente houve um aumento de formas alternativas de trabalho que garantem a 

continuidade da reprodução dos trabalhadores [consequente aumento da superpopulação 

relativa estagnada]. No entanto, Antunes aponta, também, um outro lado dos impactos da 

reestruturação produtiva sobre o mundo do trabalho, que não se refere à precarização do 

trabalho, mas sim à sua qualificação. 

  

Há, entretanto, outras consequências importantes que advém da introdução da automação, 

da robótica e da flexibilização: paralelamente à redução quantitativa do operariado 

tradicional, dá-se uma alteração qualitativa da forma de ser do trabalho. A redução da 

dimensão variável do capital, em decorrência do crescimento de sua dimensão constante – 

ou, em outras palavras, a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto – oferece, como 

tendência, a possibilidade da conservação do trabalhador como supervisor e regulador do 

processo de produção [...]. (ANTUNES, 1997, p.66) 

 

                                                           
35

 Crê-se ser válido apontar tal tendência sob a perspectiva do cenário brasileiro onde, há a (re) descoberta de 

nichos de mercado de extremo luxo. Faz-se referência, a título de exemplificação concreta, à expansão da oferta 

de “hotéis boutique”, onde o padrão de luxo é altíssimo e a oferta de quartos é condizente ao número de pessoas 

que podem pagar por eles, ou seja, é baixa. Tais hotéis têm como nicho de mercado uma parcela minúscula da 

sociedade, parcela esta que não aceita apenas o luxo, pois exige o luxo com exclusividade.  
36

 O nicho de mercado voltado para as classes “C ou D” é crescente não apenas devido aos programas de 

transferência de renda, mas, também, tendo em vista as crescentes facilidades de créditos e incentivo ao 

microempreendedorismo individual. 
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 O que o autor nos ajuda a entender é que, ao passo que os avanços tecnológicos 

tornaram o processo produtivo mais fácil, o que exige menor quantidade de trabalhadores e a 

menor qualificação destes; os avanços exigem também uma seleta gama de profissionais 

polivalentes e altamente qualificados que exerçam funções de coordenação, vigilância do 

processo produtivo, chefias e afins. 

 A lógica é de que a automação produtiva simplifica o trabalho e, portanto, a 

necessidade de qualificação da força de trabalho para operação de maquinário, por exemplo, é 

menor [é adquirida com mais facilidade e rapidez]. No entanto, o trabalho intelectual que 

favorece esta automação produtiva e a expansão do capital, exige trabalhadores polivalentes, 

com amplo domínio sobre os processos de produção e circulação, por exemplo, e, portanto, 

qualificados. Este quadro propicia, ainda, uma concorrência acirrada, e mesmo 

internacionalizada, dentro da classe trabalhadora, pelos postos de trabalho existentes.  

 Nas palavras de Antunes, 

 

Pode-se constatar, portanto, de um lado, um efetivo processo de intelectualização do 

trabalho manual. De outro, e em sentido inverso, uma desqualificação e mesmo 

subproletarização, expressa no trabalho precário, informal, temporário, etc. Se é possível 

dizer que a primeira tendência é mais coerente e compatível com o enorme avanço 

tecnológico, a segunda tem sido uma constante no capitalismo dos nossos dias, o que 

mostra que nem o operariado desaparecerá tão rapidamente e, o que é fundamental, não é 

possível perspectivar, nem mesmo num universo distante, nenhuma possibilidade de 

eliminação da classe-que-vive-do-trabalho. (ANTUNES, 1997, p.70-71) 

 

Vale destacar que, ao se exigir menos qualificação para o desempenho de certas 

funções na produção tradicional, a descartabilidade dos operários torna-se ainda maior. É 

neste sentido que se favorece a visualização contemporânea do que fora antevisto por Marx 

(1971). A parcela dos trabalhadores que se caracterizam como superpopulação relativa 

flutuante, empregam esforços para sua qualificação e conseguinte manutenção de posto de 

trabalho formal. Os que não conseguem lograr este processo contínuo de qualificação, de 

acordo com as demandas do mercado, acabam por decaírem para a condição de 

superpopulação relativa estagnada. Nesta, parte dos trabalhadores, seja por uma “alma 

empreendedora” ou por incentivos externos, garantem sua reprodução social através de 

trabalhos irregulares e/ou informais, trabalhos que, de modo geral, massacram sua saúde, seu 

tempo e sua condição de existência; a outra parcela da população estagnada, aquela que nem 

de forma irregular consegue garantir condições mínimas de reprodução, engrossa o 

quantitativo de trabalhadores pauperizados. 
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 Neste ponto, merece destaque e é mister que se compreenda quem são aqueles que se 

encontram em situação de pauperismo segundo Marx (1971), e como se caracterizam estas 

pessoas na contemporaneidade. Para o autor, a camada da população pauperizada consiste em 

três categorias: A) os aptos para o trabalho que não o logram em função das condições 

momentâneas do sistema (crises); na realidade atual, estes seriam os desempregados com 

plenas condições de trabalho. B) os órfãos e filhos de indigentes; na contemporaneidade estes 

seriam aqueles que já nascem em situação de pauperismo e que, portanto, terão sempre 

menores possibilidades de se qualificarem e serem, de algum modo, absorvidos pelo mercado 

de trabalho. C) “os degradados, desmoralizados, incapazes de trabalhar” (MARX, 1971, 

p.747). São aqueles que não conseguem espaço na divisão social e técnica do trabalho, os 

deficientes, os idosos, aqueles que não se adaptam às condições impostas pelo capital; na 

atualidade seriam os que não conseguem nenhuma brecha para sua inserção no mercado de 

trabalho (formal ou informal), os que crescem em uma espécie de cultura paralela, à margem 

da dita “sociedade coesa”.    

Visualiza-se, assim, de modo concreto, o cruel resultado do sistema capitalista, 

produtor expansivo de uma colossal desigualdade que aglomera poucos indivíduos detentores 

da riqueza de um lado, e um largo contingente de sujeitos que detêm apenas o poder sobre 

seus próprios corpos de outro. As contradições sociais estão cada vez mais acirradas e 

explícitas. Retomemos nosso questionamento anterior: “Como conseguirão impedir que os 

que estão em maior quantidade pensem em saquear as riquezas dos que estão em menor 

número?” 

 Ao recorrer uma vez mais às análises de Harvey (2009, p.117) é possível constatar que 

um sistema de acumulação, seja ele qual for, só existirá se, em coerência com este, existir, 

também, um sistema de reprodução dos assalariados que dê condições de estabilidade à ordem 

em que se pauta. Neste sentido é que o autor aponta a problemática neste sistema, que se forja 

a partir da retomada do poder norte-americano no pós-crise de 1970, de como fazer sujeitos 

tão diversos, “capitalistas, trabalhadores, funcionários públicos, financistas e todas as outras 

espécies de agentes político-econômicos”, se comportarem de modo que favoreça a 

manutenção e o funcionamento do regime de acumulação que se apregoa. Questionamo-nos 

uma vez mais: “Como fazer os que tudo detêm e os que nada possuem se comportarem de um 

modo similar, dentro de um só padrão?” 

 Para Virginia Fontes a resposta não está para além do modo de acumulação capitalista, 

ao contrário, ela é parte constitutiva de sua dinâmica social. Segundo a referida autora, ocorre 

que “é a própria necessidade quem subjuga a classe trabalhadora ao capital, tornando-a 
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‘trabalho’ para o capital. Esta ‘liberdade’ do trabalhador – a expropriação de todas as certezas, 

garantias e formas de assegurar sua existência – expande-se aceleradamente” (FONTES, 

2010, p. 204). 

 Nas palavras de Fontes: 

 

A contradição fundamental se torna cada vez mais imediata entre a propriedade 

capitalista, quer seja exercida pelo proprietário da empresa, pelo proprietário 

financiador, pelo gestor coproprietário ou pelo Estado, e o conjunto da humanidade. 

O capital-imperialismo (ou o imperialismo monetário), de maneira tentacular, 

assenhoreou-se da direção dos espaços organizativos econômicos e políticos e 

reconfigurou-os através da imposição de modificações legais que traduzissem suas 

exigências através das “concertações” e das “contrarreformas”. Refuncionalizava-se 

o direito segundo a mesma lógica (FONTES, 2010, p. 199).  

  

Já para David Harvey a resposta se calca na necessária existência, para tal fim, da 

materialização do regime sob a forma de “normas, hábitos, leis, redes de regulamentação, etc., 

que garantam a unidade do processo, isto é, a consistência apropriada entre comportamentos 

individuais e o esquema de reprodução” (LIPIETZ, 1986, p.19 apud HARVEY, 2009, 

p.117)
37

. Este conjunto de regras e processos sociais incorporados pela sociedade recebe o 

nome de modo de regulamentação.  

Abaixo trataremos do modo de regulamentação capitalista neoliberal
38

, o modo que se 

configura como ferramenta auxiliar no processo de restauração e manutenção da ordem do 

                                                           
37

 Há uma diferença substancial entre os pensamentos de Virginia Fontes e David Harvey, embora ambos sejam 

autores críticos ao sistema vigente há pontos divergentes em suas argumentações. Não será possível aqui nos 

aprofundarmos neste debate, mas é válido sinalizá-lo. Virginia Fontes (2010, p. 62) sinaliza que “há algumas 

diferenças importantes [entre seu pensamento e o pensamento de Harvey], que merecem ser ressaltadas, em 

especial a contraposição entre expropriação e espoliação por ele realizada e, em seguida, o tema da produção de 

externalidades”. Sobre a expropriação e a espoliação, Fontes afere que Harvey as interpreta como formas de 

acumulação típicas de momentos distintos do desenvolvimento capitalista, já a autora as interpreta como formas 

de acumulação que coexistem na estrutura de desenvolvimento do sistema capitalista [esta diferença fora aqui 

apontada em nota de rodapé anterior]; no que tange às externalidades, segundo a autora “Harvey considera que o 

próprio capital passou a produzir externalidades, assegurando terreno para sua expansão, sendo este um dos 

elementos distintivos da ‘acumulação primitiva’ (que considera como sendo para fora de relações capitalistas) da 

acumulação por espoliação” (p.68), porém, em seu entendimento, não há “externalidades”, não há “lado de fora”, 

e a visão de Harvey acaba por dificultar a compreensão da própria dinâmica interna de expansão do capitalismo 

que “promove e exacerba as próprias condições sociais que estão na sua base, seja através da incorporação 

subalternizada de outros setores da produção, de outras regiões ou países, modificando e subordinando as 

relações que ali encontrou, seja pela sua expansão direta, como, por exemplo, através de industrializações de 

novas áreas. Em todos os casos, a imbricação é sempre desigual, porém tende a eliminar qualquer externalidade, 

à medida que impõe sua dominação, subalternizando e mutilando as relações sociais precedentes. As 

expropriações, condição social de sua plena expansão foram realizadas de maneiras, ritmos e graus diversos, 

acoplando formas de produção diversificadas sob o controle do capital, ainda que à custa de uma enorme 

brutalidade social, política e cultural” (FONTES, 2010, p. 71)  
38

 Com embasamento em Harvey (2008), podemos considera-lo como uma externalidade produzida pelo capital 

para auxiliá-lo em sua perpetuação; com base no pensamento de Fontes (2010), devemos considera-lo como base 

do próprio sistema capitalista em sua fase de desenvolvimento contemporânea. 
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capital, abalada pela crise da década de 1970, e que perdura, não sem revisionismos, até os 

dias atuais. 

  

1.1.3. Neoliberalismo 

 

Há pelo menos três formas de entender o significado do termo neoliberalismo
39

. Ele 

pode ser interpretado como uma corrente de pensamento que expressa determinada visão de 

mundo; pode traduzir-se em movimento intelectual pela geração e disseminação de certas 

ideias; ou, pode ser ainda compreendido como tipo de ação e organização política adotada por 

países centrais e periféricos no pós-crise da década de 1970. (MORAES, 2001). 

Nossa interpretação de neoliberalismo conjuga as três definições propostas por Moraes 

ao buscar caracterizá-lo como conjunto de premissas pensadas por um grupo de intelectuais 

que expressam, neste caso, a visão de mundo destes, e buscam, através de sua disseminação, 

trazer à tona da sociedade a aceitação e legitimidade das ações políticas tomadas pelos 

governantes dos países centrais e periféricos a partir da década de 1970. 

A afirmação do ideário neoliberal tem base em uma leitura “apocalíptica” da 

conjuntura que se pretende alterar, seguida de uma “receita salvacionista” onde se inclui o 

aparato teórico-prático. (MORAES, 2001, p. 13-14) Ademais, “nenhum modo de pensamento 

se torna dominante sem propor um aparato conceitual que mobilize nossas sensações e nossos 

instintos, nossos valores e nossos desejos” (HARVEY, 2008, p.15). Neste sentido, além da 

leitura “negativa” da realidade e das propostas de transformação “milagrosas”, o 

neoliberalismo traz consigo um arcabouço teórico emocional e apelativo. 

A análise das condições políticas do período pós-crise dos anos de 1970, nos leva à 

constatação de que a restauração do poder do capital foi impulsionada, para além da crise 

econômica, também por um alarmante medo de que, diante das contradições inerentes ao 

capitalismo, a opção dos trabalhadores fosse a de aderir a regimes políticos comunistas
40

.  

 Nas palavras de Harvey (2008), 

 

                                                           
39

 Segundo Moraes (2001), o pensamento neoliberal se fez presente em pelo menos três grandes “escolas”: a 

“escola austríaca”, cujas formulações orientam, majoritariamente, o neoliberalismo na contemporaneidade; a 

“escola de Chicago”, onde se gesta a filosofia do capital humano; e, a “escola da Virgínia”, onde o pensamento é 

pautado pela “escolha racional”.  
40

 Vale mencionar aqui que o período então vivenciado era marcado pela Guerra Fria, onde a ordem mundial era 

bipolar e, portanto, cindida entre capitalistas (representados pelos EUA) e comunistas (representados pela 

URSS).  
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A crise de acumulação do capital na década de 1970 afetou a todos por meio da 

combinação de desemprego em ascensão e inflação acelerada. A insatisfação foi 

generalizada, e a conjunção do trabalho com os movimentos sociais urbanos em boa parte 

do mundo capitalista avançado parecia apontar para a emergência de uma alternativa 

socialista ao compromisso social entre capital e trabalho que fundamentara com tanto 

sucesso a acumulação do capital no pós-guerra. Partidos comunistas e socialistas ganhavam 

terreno, quando não tomavam o poder, em boa parte da Europa, e mesmo nos Estados 

Unidos forças populares agitavam por amplas reformas e intervenções estatais. Havia nisso 

uma clara ameaça política às elites econômicas e classes dirigentes em todas as partes, tanto 

em países capitalistas avançados (como a Itália, a França, a Espanha e Portugal) como 

muitos países em desenvolvimento (como o Chile, o México e a Argentina). (HARVEY, 

2008, p. 23-24) 

 

 O autor complementa com o argumento de que, 

 

Podemos, portanto, interpretar a neoliberalização seja como um projeto utópico de realizar 

um plano teórico de reorganização do capitalismo internacional ou como um projeto 

político de restabelecimento das condições de acumulação do capital e de restauração do 

poder das elites econômicas. [...]. A neoliberalização não foi muito eficaz na revitalização 

da acumulação do capital global, mas teve notável sucesso na restauração ou, em alguns 

casos (a Rússia e a China, por exemplo) na criação do poder de uma elite econômica. O 

utopismo teórico de argumento neoliberal, em conclusão, funcionou primordialmente como 

um sistema de justificação e de legitimação do que quer que tenha sido necessário fazer 

para alcançar esse fim. (HARVEY, 2008, p.27-28) 

 

Neste sentido é que, em uma “leitura apocalíptica” da realidade, o modelo de 

acumulação capitalista fordista, nos países centrais, e o modelo desenvolvimentista, na 

periferia, foram vistos como os principais culpados pela crise dos anos 1970. Alguns 

economistas aferiram como causadores da inflação e estagnação econômica da década, o 

crescimento do gasto público, principalmente, o gasto na esfera social. Diante desta 

interpretação amplamente divulgada da crise, o ideário neoliberal, exposto como a “receita 

salvacionista”, passou a ser asseverado como a solução para os problemas do mundo 

capitalista. A única solução, inclusive.  

É possível perceber que o neoliberalismo, para além de um conjunto de medidas para a 

reorganização do sistema internacional pós-crise, pode ser caracterizado como um projeto 

político do capital para garantir a manutenção de seu poder. (HARVEY, 2007)  

Vê-se que, a premissa de difamar para depois propor formas de reconstruir está posta. 

Porém, ainda era necessário conquistar os corações e as emoções de todos, para garantir o 

espraiamento legitimado, sem muitos opositores, do ideário. Neste sentido, “as figuras do 

pensamento neoliberal consideravam fundamentais os ideais políticos da dignidade humana e 

da liberdade individual”, que são por si mesmos valiosos e comoventes. (HARVEY, 2008, 

p.15)  
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Para Ugá (2004), a culpabilização do modelo de acumulação anterior preparou as 

bases para a afirmação do capitalismo neoliberal no mundo.  

 

No esforço de lidar com essa crise, o chamado “neoliberalismo” começou a ganhar terreno 

e emergiu como contraponto político, econômico e ideológico à predominância da 

intervenção estatal característica da Era de Ouro. Resgataram-se e disseminaram-se ideias 

que, desde 1947, vinham sendo discutidas, nas reuniões da Sociedade de Mont Pèlerin, cujo 

propósito era combater a política econômica keynesiana e o padrão de proteção social do 

Welfare State e preparar as bases para um outro tipo de capitalismo para o futuro: o 

capitalismo liberal. (UGÁ, 2004, p.55) 

 

Anderson (1995) destaca o ganho de terreno por parte do neoliberalismo a partir da 

crise do modelo econômico do pós-guerra, e afirma que para os economistas da Sociedade de 

Mont Pèlerin
41

 a origem da crise global do sistema capitalista estava na classe trabalhadora. 

Assevera ainda que estes economistas acreditavam que o operariado organizado pressionava, 

por um lado, os capitalistas por melhores salários (o que ocasiona queda nos lucros), e, por 

outro, o Estado, que assim aumentava seus gastos na esfera social. 

Neste sentido, o autor destaca o que os economistas da Sociedade de Mont Pèlerin 

acreditavam ser o remédio para a economia: 

 

[...] um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no 

controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas. 

[...] Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis, para incentivar os agentes 

econômicos. Em outras palavras, isso significava reduções de impostos sobre os 

rendimentos mais altos e sobre as rendas. (ANDERSON, 1995, p.11) 

 

Nesta mesma linha, Moraes (2001, p.14), afirma que o discurso salvacionista 

neoliberal pregava uma “forte ação governamental contra os sindicatos e prioridade para uma 

política anti-inflacionária monetarista (doa a quem doer) – reformas orientadas para e pelo 

mercado, ‘libertando’ o capital dos controles civilizadores” que regulavam sua expansão 

durante os anos gloriosos. Para o autor, as ideias neoliberais podem ser conjugadas em duas 

grandes exigências complementares: 

 

[...] privatizar empresas estatais e serviços públicos, por um lado; por outro, 

“desregulamentar”, ou antes, criar novas regulamentações, um novo quadro legal que 

diminua a interferência dos poderes públicos sobre os empreendimentos privados. O Estado 

deveria transferir ao setor privado as atividades produtivas em que indevidamente se metera 

e deixar a cargo da disciplina do mercado as atividades regulatórias que em vão tentara 

estabelecer. (MORAES, 2001, p.18)  

                                                           
41

 A Sociedade de Mont Pèlerin foi, segundo Anderson (1995, p.10), “uma espécie de franco maçonaria 

neoliberal, altamente dedicada e organizada, com reuniões internacionais a cada dois anos”. Os principais 

integrantes da Sociedade eram: Friedrich Hayek, Milton Friedman, entre outros. 
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Aos poucos os ideais neoliberais se espraiaram e convenceram o senso comum de que 

suas propostas eram de fato as únicas capazes de “salvar” os países da crise. Ademais, o 

binômio conceitual “liberdade individual” e “dignidade humana” cumpria função de 

conquistar as emoções, e inibir opositores, ao apresentar a faceta “humana”, “justa” e 

“preocupada com bem-estar de todos” do ideário neoliberal. 

A primeira experiência de neoliberalização ocorreu no Chile após o golpe de Pinochet, 

em 1973
42

. Harvey, sobre o assunto, destaca que: 

 

O golpe contra o governo democraticamente eleito de Salvador Allende foi patrocinado por 

elites de negócios chilenas ameaçadas pela tendência de Allende para o socialismo. Foi 

apoiado por corporações dos Estados Unidos, pela CIA e pelo secretário de Estado Henry 

Kissinger. Reprimiu com violência todos os movimentos sociais e organizações de 

esquerda e desmontou todas as formas de organização popular (como os centros 

comunitários dos bairros mais pobres). O mercado de trabalho foi “liberado” de restrições 

regulatórias ou institucionais (o poder sindical, por exemplo). [...] Trabalhando em parceira 

com o FMI, reestruturaram a economia de acordo com suas teorias. Reverteram as 

nacionalizações e privatizaram os ativos públicos, liberaram os recursos naturais (pesca, 

extração de madeira, etc..) à exploração privada e não-regulada (em muitos casos 

reprimindo brutalmente as reinvindicações das populações indígenas), privatizaram a 

seguridade social e facilitaram os investimentos estrangeiros diretos e o comércio mais 

livre. O direito de companhias estrangeiras repatriarem lucros de suas operações chilenas 

foi garantido. (HARVEY, 2008, p.17-18) 

 

Já nos países avançados, a implementação do neoliberalismo chegou primeiro à 

Inglaterra, em 1979, com Margaret Thatcher, e aos EUA, no ano seguinte, com Ronald 

Reagan. Ugá afirma “que nos países avançados, as propostas neoliberais consistiram na 

redução do papel do Estado, no enfraquecimento dos sindicatos e na flexibilização do 

mercado de trabalho”. (UGÁ, 2004, p.56) As políticas neoliberais adotadas pelos governos de 

Thatcher são as que mais se aproximaram do que fora proposto pela teoria em sua origem. 

 

Os governos Thatcher contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de juros, 

baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, aboliram controle sobre os 

fluxos financeiros, criaram níveis de desemprego massivos, aplastaram greves, impuseram 

uma nova legislação anti-sindical e cortaram gastos sociais. E, finalmente – esta foi uma 

medida surpreendentemente tardia – se lançaram num amplo programa de privatização, 

começando por habitação pública e passando em seguida a indústrias básicas como o aço, a 

eletricidade, o petróleo, o gás e a água. (ANDERSON, 1995, p. 12) 

 

                                                           
42

 Sobre as experiências de golpes ditatoriais, a influência norte-americana nestes, e o espraiamento do ideário 

neoliberal, é válida a leitura do jornalista Peter Scowen (SCOWEN, P. O Livro Negro dos Estados Unidos. Rio 

de Janeiro: Record, 2003) e de Frances Stonor Saunders (SAUNDERS, F.S. Quem Pagou a Conta? A CIA na 

guerra fria da cultura. Rio de Janeiro: Record, 2008). 
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Nos anos 80 e 90 o neoliberalismo se aproximou ferozmente do conjunto dos países 

periféricos. Com o “auxílio” do FMI – Fundo Monetário Internacional – e do BM – Banco 

Mundial, o ideário foi alçado como solução para a conquista do desenvolvimento econômico 

das nações ditas “em desenvolvimento” ou “subdesenvolvidas”. No caso dos países latino-

americanos, em especial o exemplo brasileiro, a adoção das premissas neoliberais foi 

colocada, pelos organismos internacionais, como condicionalidade para a renegociação da 

dívida externa e retomada de acesso ao crédito internacional. 

Para os latino-americanos, a plataforma neoliberalizante proposta pelos países 

centrais, através das organizações internacionais, pode ser sintetizada em três grandes blocos 

de ações: de cunho administrativo, econômico e ideológico. O bloco administrativo abarcaria 

as exigências quanto ao equilíbrio do orçamento público, redução dos gastos públicos e 

reforma tributária (com impostos voltados sobre o consumo e não à propriedade e ao lucro); 

no plano econômico estaria indicada “a necessidade de ampliação de capitais excedentes no 

mercado mundial, em taxas de juros favoráveis à captação de capitais ociosos, na fixação 

cambial estável e alta em relação ao dólar e na abertura comercial”; o conteúdo do bloco 

ideológico seria a imposição da ótica da iniciativa privada nas políticas sociais e reformas 

institucionais. (SIMIONATO; NOGUEIRA, 2001, p.01) 

Vê-se que as reformas estruturais, contidas nos três blocos citados estavam centradas 

na desregulamentação dos mercados, abertura comercial e financeira, e na construção de um 

Estado “mínimo” – leia-se “mínimo para o social e máximo para o capital”
43

. Estas reformas 

neoliberais, entendidas como “doutrinas”, são consideradas por Tavares e Fiori (1993) uma 

espécie de paradigma da “nova modernidade conservadora”.  

Para Soares (2003): 

 

O que a “modernidade” nos trouxe foi a superposição perversa de antigas situações de 

desigualdade e miséria com uma “nova pobreza” causada pelo aumento maciço e inusitado 

do desemprego e pela generalização de situações de precariedade e instabilidade no 

trabalho, aumentando o contingente daqueles que se tornaram “vulneráveis” do ponto de 

vista social pela redução e/ou ausência de mecanismos de proteção social. (SOARES, 2003, 

p. 25) 

 

As políticas de ajustes macroeconômicos realizadas na América Latina são parte de 

um processo de reorganização financeira e produtiva global. O processo de globalização 

trouxe consigo a necessidade de se rearranjar a estrutura hierárquica das relações econômicas 

e políticas globais, e este rearranjo se deu sobre a égide do pensamento neoliberal gestado no 

                                                           
43

 A frase é de autoria de José Paulo Netto (1993). 
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centro financeiro e político do mundo capitalista. Neste sentido, reitera-se: o ideário 

neoliberal não se traduz unicamente em medidas de natureza econômica, ele faz parte de 

“uma redefinição global do campo político-institucional e das relações sociais” (SOARES, 

2003). Em outras palavras, o neoliberalismo, enquanto forma de leitura de mundo, visa 

garantir o “consenso social” para a recepção pacífica das medidas de globalização financeira e 

reestruturação produtiva. 

Harvey (2008) sinaliza que: 

 

De acordo com a teoria, o Estado neoliberal deve favorecer fortes direitos individuais à 

propriedade privada, o regime de direito e as instituições de mercados de livre 

funcionamento e do livre comércio. Trata-se de arranjos institucionais considerados 

essenciais à garantia das liberdades individuais. O arcabouço legal disso são obrigações 

contratuais livremente negociadas entre indivíduos juridicamente configurados no âmbito 

do mercado. A santidade dos contratos e o direito individual à liberdade de ação, de 

expressão e de escolha têm de ser protegidos. O Estado tem, portanto, de usar seu 

monopólio dos meios de violência para preservar a todo custo essas liberdades. Por 

extensão, considera-se um bem fundamental a liberdade de negócios e corporações (vistos 

legalmente como indivíduos) de operar nesse arcabouço institucional de livres mercados e 

livre comércio. A empresa privada e a iniciativa dos empreendedores são julgadas as 

chaves da inovação e da criação de riqueza. Protegem-se os direitos de propriedade 

intelectual (por exemplo, através de patentes) a fim de estimular as mudanças tecnológicas. 

(HARVEY, 2008, p.75) 

 

 Vê-se, pelo exposto, o importante papel que os Estados nacionais exercem frente à 

consolidação do ideário neoliberal. Esta afirmativa nos remete à desmistificação de um 

pensamento não-raro propagado pelo senso-comum, o de que o Estado neoliberal é um Estado 

fraco. Conforme demonstrado, o Estado neoliberal nada tem de fraco. Trata-se, inclusive, de 

um Estado forte, ativo, capaz de diversas ações para garantir a perpetuação da ordem do 

capital e do poder das elites econômicas. O papel do Estado é, portanto, montar e garantir a 

presença de um quadro institucional favorável à preservação da propriedade privada, da 

liberdade individual, dos mercados e do comércio (HARVEY, 2007). 

 Cabe ao Estado na essência neoliberal, então, atuar como braço do mercado, fornecer 

meios práticos e legais para que o capital se reproduza. Dar ao mercado o poder de impor o 

pensamento lógico à sociedade, e atuar apenas como gestor desta lógica. O Estado neoliberal 

“empurra” os indivíduos para o mercado, impõe-lhes como condição de sobrevivência 

“digna” sua adaptabilidade aos padrões deste e transmuta o conceito de liberdade para “livre 

iniciativa”. Livre iniciativa de sobrevivência de cada um dentro da lógica do mercado. Esse 

poderio dado ao mercado se sustenta na argumentação de que o aumento da produtividade 

deste levaria ao aumento na qualidade de vida de toda a população nele inserida. (HARVEY, 

2008) 
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 O leitor atento por certo questionará o porquê do uso de “população nele inserida” e 

não da sociedade. Afinal, o termo sociedade é mais abrangente e, assim, teria maior poder 

apelativo. Acontece que, para o capitalismo neoliberal “a sociedade não existe, apenas 

homens e mulheres individuais”
44

 (HARVEY, 2008), o que expõe com clareza a forma como 

a sociabilidade dos homens é pensada no capitalismo neoliberal: uma forma individualizada, 

competitiva e naturalmente desigual. 

 

1.2. A América Latina dos Anos 1980 ao Século XXI: adaptação à globalização 

financeira ou à globalização da pobreza?  

 

Enquanto a década de 1970 foi marcada pelo fim dos “trinta anos gloriosos”, pela crise 

estrutural do sistema capitalista e pelo surgimento de uma nova sociabilidade do capital, as 

décadas de 1980 e 1990 tiveram como principal característica a afirmação, ou consolidação, 

desta nova sociabilidade, inclusive nos países periféricos. 

Conforme supracitado, a crise da década de 1970 fez ruir, ainda que de modo 

temporário, a hegemonia norte-americana perante os demais Estados nacionais. Diante desta 

“ameaça” e na intenção de retomar seu poder hegemônico, os EUA adotou a medida política 

unilateral de elevar sua taxa de juros, restringir sua economia interna e tornou-se, assim, polo 

de atração para o capital financeiro. Ainda de acordo com o que fora anteriormente 

explicitado, a medida foi bem sucedida dentro do que se propôs, entretanto, trouxe efeitos 

colaterais gravíssimos para inúmeros outros países, sobretudo os menos desenvolvidos. 

É sobre estes países que sofreram com a elevação da taxa de juros dos EUA, em 

especial os da América Latina, que falaremos abaixo. Antes, porém, vale reiterar que todo o 

processo ocorrido nos anos 70 que culminou na globalização financeira, na reestruturação 

produtiva e no espraiamento do ideário neoliberal, não foi um processo de aproximação ou 

nivelamento dos países, foi um processo de zoneamento do globo, um processo de 

ressignificação do papel dos Estados nacionais no sistema internacional, tendo em vista, 

principalmente, facilitar a mobilidade do capital e proteger suas estratégias e mecanismos de 

acumulação contemporâneos. 

Nas palavras de Chossudovsky, 

 

                                                           
44

 A frase foi pinçada por Harvey de um discurso proferido por Margareth Thatcher.  
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A globalização da pobreza é acompanhada pela reforma das economias nacionais 

dos países em desenvolvimento e pela redefinição de seus papéis na nova ordem 

econômica mundial. As reformas macroeconômicas de âmbito nacional [...], 

aplicadas simultaneamente em grande número de países, têm um papel-chave na 

regulação dos níveis salariais e dos custos do trabalho em nível mundial. A pobreza 

global é um item introduzido no rol da oferta; o sistema econômico global alimenta-

se da mão de obra barata. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p.65) 

 

Milton Santos, em referência ao processo de globalização, destaca que “os últimos 

anos do século XX testemunharam grandes mudanças em toda a face da Terra”, e acrescenta 

que este processo de recontextualização global engendrado, “impõe-se à maior parte da 

humanidade como uma globalização perversa”. (SANTOS, M., 2001, p.37)   

 

A combinação hegemônica de que resultam as formas econômicas modernas atinge 

diferentemente os diversos países, as diversas culturas, as diferentes áreas dentro de 

um mesmo país. A diversidade sociogeográfica atual o exemplifica. Sua realidade 

revela um movimento globalizador seletivo, com a maior parte da população do 

planeta sendo menos diretamente atingida — e em certos casos pouco atingida pela 

globalização econômica vigente. Na Ásia, na África e mesmo na América Latina, a 

vida local se manifesta ao mesmo tempo como uma resposta e uma reação a essa 

globalização. Não podendo essas populações majoritárias consumir o Ocidente 

globalizado em suas formas puras (financeira, econômica e cultural), as respectivas 

áreas acabam por ser os lugares onde a globalização é relativizada ou recusada. 

(SANTOS, M., 2001, p. 153) 

 

 Durante a “era dourada”, enquanto os países capitalistas desenvolvidos viviam o 

wefare-state, os países da América Latina vivenciavam o nacional-desenvolvimentismo. O 

projeto nacional-desenvolvimentista, conforme já mencionado, se assentava em três pilares: a 

industrialização substitutiva de importações, o intervencionismo estatal e o nacionalismo. O 

objetivo era promover a industrialização, modernizar e fomentar a economia local, bem como 

afirmar a autonomia da região frente aos demais países do sistema internacional – porém, tudo 

seria feito com capital oriundo de empréstimos internacionais.  

O incentivo à industrialização significava a transferência de poder político e 

econômico da classe dominante de base rural para a classe dominante de base industrial, não 

que em muitas das vezes a classe dominante não tivesse um pé no campo e outro na indústria. 

Em termos estratégicos o crescimento econômico e a redução da vulnerabilidade externa 

seriam alcançados (1) por uma maior produção local de produtos industrializados em 

detrimento da “quase exclusiva” produção e exportação de commodities; (2) por um incentivo 

gradativo à produção nacional de tecnologias; e, (3) por um tratamento diferenciado, 

regulado, do capital internacional. É possível aferir que, “[...] em termos estratégicos, o ND 

[nacional-desenvolvimentismo] envolve mudanças na estrutura de produção, comércio 
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exterior e propriedade”, além de garantir papel de destaque para o capital industrial nacional e 

investimentos estatais. (GONÇALVES, 2012a, p.06) 

  Identifica-se neste projeto a crença de que ao fomentar a industrialização, ainda que 

substitutiva e financiada com capital internacional, se contribuiria, de modo paulatino, para a 

quebra do ciclo de dependência dos países latinos para com os centrais, que perdurava desde o 

período colonial. Vale destacar que o nacional-desenvolvimentismo não pretendia a superação 

do capitalismo, ou qualquer tipo de embate com este sistema, a pretensão era tão somente de 

desenvolver as economias dos países periféricos dentro do padrão do sistema capitalista 

internacional. 

O pensamento brevemente sintetizado acima foi hegemônico na América Latina até a 

década de 1960, entretanto, os resultados esperados não foram alcançados. As pretendidas 

autonomias política e econômica não foram conquistadas e, por fim, a busca por estas perdeu 

espaço para a concretização do modelo neoliberal de desenvolvimento na década de 1980.  

Na década de 1980, como reflexo da crise da década anterior, ocorre a crise da dívida 

dos países latino-americanos, baseada na não capacidade destes países em desenvolvimento 

de arcarem com seus compromissos internacionais. Isto era reflexo da elevação da taxa de 

juros norte-americana, que, além de elevar o valor das dívidas, atraía para aquele país mais 

investimentos internacionais, e da desconfiança quanto à capacidade das economias da região 

de se (re)estruturarem para superar a crise e saldar seus compromissos. 

Vale ressaltar que o problema da dívida externa dos países latino-americanos não 

atingia apenas este leque de países, mas, também, os países desenvolvidos, onde estavam os 

bancos credores destas dívidas. Segundo Chiari (2000), este seria o motivo pelo qual os países 

centrais, em especial os EUA, empenharam-se na criação de mecanismos para a solução deste 

problema. 

Theotônio dos Santos, em uma de suas análises, vai além desta correlação sintetizada 

por Chiari. O autor nos leva à reflexão sobre o fato de que quando os EUA, ao final dos anos 

de 1970, adotou mecanismos para a revalorização de sua moeda, foi necessária, também, a 

criação de mecanismos externos, a serem adotados por outros países, para que este objetivo 

fosse alcançado. Estes mecanismos externos se referem, dentre outros fatores, aos ajustes 

estruturais adotados por países da América Latina na década de 1980 que auxiliaram na 

estruturação desta região como um polo de exportação e, dos EUA, um polo de importação
45

. 

(SANTOS, T., 2004) 

                                                           
45

 Os EUA, com sua taxa de juros elevada e sua economia interna restringida, necessitava garantir a satisfação de 

sua demanda interna por consumo (via importação), ao passo que necessitava fazer o dólar circular e se valorizar 
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No ano de 1985 foi apresentado pelos EUA, como representante dos credores 

internacionais, o Plano Baker
46

 - plano de estabilização macroeconômica cujo objetivo era 

solucionar o problema da dívida externa dos países em desenvolvimento, em especial os da 

América Latina. Tal plano destacava o papel do FMI e do Banco Mundial como agências de 

apoio financeiro aos países endividados, sendo que, em troca de um financiamento ampliado, 

os países devedores, como contrapartida, executariam reformas sob a observação destas 

agências. (CHIARI, 2000)  

O Plano, previsto para ser executado entre 1985 e 1988, se direcionava a um leque de 

países previamente selecionados e se centrava, segundo Chiari (2000), em três eixos: 

1) Adoção de medidas macroeconômicas com vistas ao crescimento econômico, ajuste 

no balanço de pagamento e combate à inflação. 

2) O FMI acompanharia a execução destas medidas e promoveria os ajustes que se 

fizessem necessários. O Banco Mundial atuaria na concessão de empréstimos voltados 

para a infraestrutura. 

3) Os bancos comerciais privados deveriam elevar o desembolso líquido. 

 

Sobre o primeiro eixo podemos inferir que tais reformas englobavam a desvalorização 

das moedas locais, os incentivos à exportação, o arrocho salarial, a elevação da taxa de juros, 

supressão da demanda interna, dentre outros mecanismos que visavam dinamizar e aumentar 

as exportações e, assim, garantir a geração do superávit comercial que seria utilizado para o 

pagamento da dívida externa. 

No que se refere ao papel desempenhado pelo FMI e BM, é necessário considerar o 

fato de que, com este Plano iniciou-se a atuação destas agências internacionais no sentido de 

formatar as economias mundiais segundo as premissas, e vontades, de seus principais 

membros. Tratava-se, portanto, de um “incentivo” ao “reposicionamento” da região na cena 

da globalização financeira internacional.  

Por fim, sobre o terceiro eixo de ação, vale citar João Márcio Mendes Pereira, para 

quem “o plano não vingou, em função, sobretudo, do veto dos bancos comerciais à concessão 

de empréstimos novos”. (PEREIRA, J., 2009, p.198) Ou seja, a concessão de novos 

empréstimos, tendo em vista a facilidade e lucratividade da especulação em território norte 

                                                                                                                                                                                     
atraindo para o país investimentos na esfera financeira. Neste ínterim, urgia ainda fomentar o pagamento das 

dívidas internacionais (creditadas em dólar) o que valorizaria a moeda mesmo com déficit comercial do país. 
46

 Apresentado em 1985 pelo, na época secretário de tesouro norte-americano, Sr. James Baker, durante a 40ª 

Reunião Conjunta FMI/BM.  
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americano e o risco do não- pagamento destes, por parte dos países latinos, foi uma questão 

não muito bem aceita pelos capitalistas. 

Sobre o aumento das exportações durante a década de 1980, representado na tabela 03, 

é importante ressaltar que os recursos provenientes deste eram destinados, quase em sua 

totalidade, ao pagamento da dívida externa, afinal era este o objetivo do plano em voga. 

Portanto, esse aumento na exportação não significou elevação no coeficiente de 

reinvestimento do PIB dos países latino-americanos. A associação do não reinvestimento 

interno do PIB com a desvalorização das moedas para facilitar o aumento das exportações, e a 

supressão da demanda interna, configura o contexto recessivo no qual as economias se 

encontravam, e explica o porquê de alguns autores se referirem à década de 1980 como sendo 

a “década perdida” 
47

 (BORÓN, 1994).  

 

TABELA 03 - Indicadores de Comércio da América Latina 

Em milhões de US$ 

 1980 1990 2000 

Exportações Anuais (US$) 91.590,8 136.997,0 285.948,0 

Exportações de 

Manufaturados (%) 

17,90% 33,10% 58,20% 

Exportações de Produtos 

Primários (%) 

82,10% 66,90% 41,80% 

Importações Anuais (US$) 92.461,5 105.259,0 355.596,0 

Exportações – 

Importações (US$) 

-870,0 31.780,0 3.352,0 

Fonte: CEPAL. “Anuario Estadístico da América Latina y el Caribe, 2001 e 2004”, apud CANO, 2006, p. 431. 

 

Apesar dos ajustes adotados e dos constantes pagamentos de parcelas da dívida, ainda 

assim, esta continuou a aumentar, como se pode visualizar no gráfico 01. Em paralelo a este 

aumento, expandiam-se, também, as crises nos parques industriais dos países latinos, a 

inflação, a estagnação econômica e o sofrimento da população. 

Neste sentido, e como destaca Borón (1994, p.12), “a questão crucial é até que ponto 

pode progredir e se consolidar a democracia em um quadro de miséria generalizada”. 

 

                                                           
47

 Talvez a década de 1980 tenha sido economicamente perdida, entretanto, do ponto de vista político, para 

muitos países da América Latina, foi a década do renascimento, do reencontro, do recomeço, com a volta da 

democracia àqueles países que por anos vivenciaram períodos de ditadura militar. Portanto, foi uma década de 

lutas e mobilizações, sendo, assim, riquíssima desde este ponto de vista (BORÓN, 1994). 
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GRÁFICO 01 - Desembolso Acumulado dos Países Latino-Americanos e o Crescimento 

da Dívida Externa. 

Em bilhões de US$ 

 

Fonte: GARCIA, apud JÚNIOR, 1997. 

 

O fracasso do plano Baker, que não alcançou o objetivo máximo de eliminar a dívida 

externa dos países latino-americanos, levou à formulação do receituário do Consenso de 

Washington e de um novo plano econômico voltado, mais uma vez, para a renegociação da 

dívida, denominado Plano Brady
48

 (uma forma de aplicar as receitas do Consenso), ambos no 

ano de 1989.  

Sobre o Consenso de Washington, Pereira (2009) sinaliza que ao final do ano de 1989 

“algumas das principais forças que impulsionavam a reestruturação capitalista neoliberal 

realizaram na capital norte americana uma reunião para avaliar os resultados alcançados e 

pensar os próximos passos” que seriam adotados, então, no decorrer da década de 1990. 

Pereira afirma que participaram desta reunião os principais nomes da intelectualidade, da 

política e da economia do complexo Washington-Wall Street, e que nesta foi acordado o 

“pacote de reformas de política econômica em curso em praticamente todos os países da 

América Latina e do Caribe, bem como a necessidade de acelerar a sua execução dentro e fora 

da região”. (PEREIRA, J., 2009, p. 190) 

                                                           
48

 Apresentado em 1989 pelo, então novo secretário do tesouro norte-americano, Nicholas Brady, o Plano 

voltava-se para a reestruturação da dívida externa de alguns países, “tinha como elemento essencial a novação da 

dívida objeto de reestruturação, mediante a troca por bônus de emissão do governo do país devedor, que 

contemplavam abatimento do encargo da dívida, seja sob a forma de redução do seu principal, seja por alívio na 

carga de juros. No caso brasileiro, o acordo firmado em abril de 1994 referia-se apenas à parte da dívida do setor 

público com bancos comerciais estrangeiros. O desconto efetivo associado ao acordo foi de 7,6% do valor da 

dívida afetada pelo acordo”. (Banco Central do Brasil – Glossário) 
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John Williamson foi quem resenhou o receituário com o pacote de reformas e os 

mecanismos propostos na reunião, sintetizando o que ficou conhecido como Consenso de 

Washington. 

 

QUADRO 01 - Propostas do Consenso de Washington 

Tópico Prescrição 

 

 

Disciplina Fiscal 

 Para que o manejo da política fiscal sirva à manutenção 

da estabilidade macroeconômica (entendida, 

basicamente, como controle inflacionário), deve haver 

um elevado e persistente superávit primário, aceitando-

se um déficit operacional de, no máximo, dois por cento 

do PIB. 

 

Reorientação dos Gastos Públicos 

Ligado à política fiscal rígida está o redirecionamento do 

gasto público para áreas de alto retorno econômico e 

formação/melhoria de “capital humano” (saúde, 

educação e infraestrutura), com algum potencial para 

distribuição de renda. 

Reforma Tributária Aumento da base tributária e corte de impostos 

marginais. 

 

Taxa de Juros 

O ideal é que seja determinada pelo mercado. Porém, 

deve ser fixada num patamar moderado, a fim de 

estimular a poupança e desestimular a fuga de capitais. 

 

Taxa de Cambio 

Unificada e fixada num patamar suficientemente 

competitivo para induzir o aumento rápido das 

exportações, especialmente de produtos não-tradicionais. 

 

Liberalização Comercial 

Redução acentuada das tarifas de importação, a fim de 

acelerar a integração à economia mundial e facilitar a 

entrada dos insumos necessários ao fortalecimento do 

setor produtivo doméstico. 

 

Abertura para Capital Estrangeiro 

Abolição imediata às barreiras ao investimento externo 

direto, de modo que empresas estrangeiras e nacionais 

compitam em pé de igualdade. 

 

Privatização 

Privatização em massa das empresas estatais, a fim de 

gerar recursos em curto prazo, reduzir gastos públicos e 

elevar a eficiência global da economia. 

 

 

Desregulamentação da Economia 

Desregulamentação ampla da economia, a fim de 

estimular a entrada de novas empresas e elevar a 

concorrência. Controle de preços, tarifas de importação e 

legislação trabalhista, dentre outros, oneram o capital 

privado, razão pela qual devem ser suprimidos ou 

radicalmente revistos. 

 

Direitos de Propriedade 

Devem ser assegurados, sem custos excessivos, e 

estendidos ao setor “informal” da economia, a fim de 

ampliar a formalização da iniciativa privada. 
Fonte: WILLIAMSON, 1992 apud PEREIRA, J., 2009, p.211. 
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Para Tavares (apud CHIARI, 2000, p.32) o Consenso de Washington teria reafirmado 

a continuidade das reformas que já vinham sendo aplicadas em países da América Latina 

desde a década de 1980, pelo Plano Baker. Entretanto, o Consenso teria sido marcante por 

reconhecer o FMI e o Banco Mundial como os responsáveis pela implantação e difusão destas 

reformas, e por conceder-lhes mais poder e margem de atuação que outrora.  

 

O FMI com a função de monitorar políticas de estabilização macroeconômica, 

acompanhando variáveis agregadas, avaliando resultados e definindo ajustes; o 

Banco Mundial exercendo um papel estratégico de promover as reformas estruturais, 

tanto no âmbito do mercado quanto da estrutura do Estado. (CHIARI, 2000. p.32) 

 

O Plano Brady, plano econômico cujo objetivo era prover meio para a renegociação, 

leia-se extensão do prazo para o pagamento das dívidas externas através da securitização 

destas em seu valor integral (montante principal mais totalidade dos juros), ou seja, 

“transformação” de dívidas vencidas em títulos da dívida, em sintonia com o receituário do 

Consenso de Washington, exigia dos países devedores a efetivação de novos ajustes 

macroeconômicos, desta vez ligados à construção de déficit comercial, associado à abertura 

para a entrada do capital financeiro internacional e à privatização das empresas estatais, bem 

como à adoção de mecanismos voltados para a contenção da inflação e conquista da 

estabilidade econômica. 

Segundo Theotônio dos Santos (2004): 

 

A necessidade de equilíbrio na balança de pagamentos norte-americana, ameaçada 

por um amplo déficit comercial, impôs aos países dependentes a implantação de 

políticas de déficit comercial. A nova política econômica consistiu na valorização 

das moedas locais (por meio da famosa âncora cambial), no aumento indiscriminado 

das taxas de juros da dívida pública e na venda do patrimônio público conhecida 

como “privatização” da economia. (SANTOS, T., 2004, p.395) 

 

Deste modo, vê-se que, na década de 1990, a necessidade de por fim ao déficit 

comercial norte-americano levantou, também, a necessidade de transformar os países latino-

americanos em países importadores. Porém, a política de exportação em massa (voltada para a 

aquisição de recursos para o pagamento da dívida externa) imposta nos anos de 1980 havia 

gerado na região uma grande inflação, a qual associada às moedas fracas e a não capacidade 

de consumo da população, se constituía como entrave à perspectiva de transformar os países 

latino-americanos em importadores. 

Acreditava-se que a inflação das economias latino-americanas era proveniente de uma 

máquina estatal forte. Pregava-se que as economias destes países precisavam ser 
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modernizadas e, em nome desta modernização, as fronteiras comerciais deveriam ser abertas e 

as moedas locais valorizadas de modo a se estimular as importações, vide tabela 03 (acima), 

onde se vê a elevação das importações na década de 1990 e a enorme queda na diferença entre 

as exportações e importações neste período. 

Não obstante o fato de a América Latina se tornar um polo de importações ser 

vantajoso para a estabilização da balança comercial norte-americana, argumentava-se que a 

entrada de produtos importados estimularia o aumento da tecnologia dos produtos nacionais. 

Nesta mesma lógica de modernização estava o argumento para a realização das privatizações, 

ao qual era agregada a crença na necessidade de se diminuir a máquina estatal para, assim, 

atingir o fim da inflação, pois o Estado era visto como “gastador”, “corrupto” e causador da 

instabilidade dos preços. 

Theotônio dos Santos e Milton Santos, cada qual a seu modo, expõem como se deu a 

aceitação das medidas do Plano Brady associadas à incorporação do receituário do Consenso 

de Washington. Os autores chamam a atenção para o papel do ideário neoliberal que auxiliou 

na aceitação pacífica da adoção de medidas que, em verdade, visavam o benefício de apenas 

uma pequena parcela da sociedade e faziam da América Latina uma região cada vez mais 

dependente e menos autônoma. 

Nas palavras de Theotônio dos Santos: 

 

Confiantes nas perspectivas de que uma maior integração no sistema internacional, 

se consumassem até o final a entrega de nossas economias ao capital financeiro 

internacional, estas mentalidades tecnocráticas, ajudadas pela elaboração ideológica 

que sustentava a impossibilidade de superar a condição de dependência, se 

incorporaram definitivamente ao Consenso de Washington dos anos 90 e, com maior 

ou menor capacidade técnica, se dedicaram ao desmonte do processo histórico 

emancipatório da região. (SANTOS, T., 2004, p.405) 

 

Para Milton Santos, 

 

O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a 

considerá-lo o único caminho histórico, acaba, também, por impor uma certa visão 

da crise e a aceitação dos remédios sugeridos. Em virtude disso, todos os países, 

lugares e pessoas passam a se comportar, isto é, a organizar sua ação, como se tal 

"crise" fosse a mesma para todos e como se a receita para afastá-la devesse ser 

geralmente a mesma. Na verdade, porém, a única crise que os responsáveis desejam 

afastar é a crise financeira e não qualquer outra. Aí está, na verdade, uma causa para 

mais aprofundamento da crise real — econômica, social, política, moral — que 

caracteriza o nosso tempo. (SANTOS, M., 2001, p.36) 

 

  O que as reformas propostas à América Latina nas décadas de 1980 e 1990 trouxeram 

à região não foi, como prometido, uma melhora na qualidade de vida da população a partir da 
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integração de seus países ao sistema capitalista neoliberal globalizado. Ao contrário, o que se 

alcançou foi um posicionamento inferiorizado dos países da região frente à política 

internacional, ditada pelos países “centrais”, e uma caracterização da região como fonte de 

matéria-prima e força de trabalho, relativamente, baratas. 

O quadro 02, abaixo, representa um esforço de síntese demonstrativo da relação de 

causa e efeito entre os ajustes estruturais da década de 1990 e os efeitos sociais que estes 

provocaram em muitos países da América Latina, fatos que serão mais bem trabalhados na 

próxima seção.  

 

QUADRO 02 - Relação de Causa e Efeito: Ajuste Estrutural e Efeito Social 

Tipo de 

Política 

Ajuste Estrutural Objetivo Efeito Social Provocado 

 

 

 

Política 

Fiscal e  

Tarifária 

(construção 

da disciplina 

fiscal e fim 

do déficit 

público) 

Redução dos gastos 

públicos. 

Conter a inflação. Queda no crescimento econômico 

e desproteção social devido ao não 

investimento em políticas públicas. 

Reforma Tributária Crescimento da economia. Concentração de renda e 

desigualdade, uma vez que os 

impostos são taxados sobre o 

consumo e não sobre o lucro. 

Iniciativa privada nas 

políticas sociais. 

Enxugamento da máquina 

estatal. 

Enfraquecimento dos direitos 

sociais, uma vez que só o Estado 

pode garantir direitos e ser cobrado 

por estes. 

Privatizações. Modernizar e garantir maior 

eficiência das empresas 

estatais e diminuir a 

máquina pública. 

Demissões em massa, desemprego, 

pressão pela desregulamentação 

das leis trabalhistas. 

Política 

Cambial 

(para 

valorizar a 

moeda e 

garantir 

credibilidade 

internacional) 

Política cambial flexível 

em relação ao dólar. 

Estabilidade monetária e 

valorização das 

importações. 

Prejudica a indústria e os 

produtores locais, pois gera 

facilidade para importar e 

dificuldade para exportar. 

Âncora Cambial Valorizar e estabilizar a 

moeda local. 

Política monetária dependente, que 

gera a necessidade de altas 

reservas em moeda internacional. 

 

 

 

Política 

Comercial 

(para 

modernizar a 

economia e a 

indústria) 

Abertura para o capital 

financeiro. 

Promover a entrada de 

divisas. 

Especulação financeira e 

dificuldade para a estabilização de 

contas futuras. 

Abertura comercial. Modernizar o comércio e 

impulsionar a globalização 

econômica 

Quebra da indústria local de médio 

e pequeno porte e desemprego, 

uma vez que a indústria local não 

consegue competir com produtos e 

tecnologias estrangeiras. 

Manutenção de reserva 

em moeda internacional. 

Estabilidade monetária e 

crédito internacional. 

Não investimento do PIB em infra-

estrutura e políticas sociais. 

Elevação da taxa de 

juros interna. 

Atração de capital 

financeiro e contenção de 

demanda interna. 

Especulação financeira e redução 

do consumo e consequentemente 

da venda e da produção. 

Fonte: Peixoto (2010). 
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Segundo Chossudovsky, “as reformas patrocinadas pelo FMI têm sido decisivas no 

controle dos custos da mão-de-obra em grande número de países. Todavia, a minimização 

destes custos solapa a expansão dos mercados consumidores” (CHOSSUDOVSKY, 1999, 

p.12). Na América Latina, as reformas patrocinadas pelo FMI, orientadas pelo BM, e postas 

em prática nos países recém “redemocratizados”, trouxeram para a região uma substancial 

piora na qualidade/condição de vida da população, aumento da concentração da riqueza e da 

desigualdade, o que culminou, em crises, não só econômicas, mas também políticas. 

 

1.2.1. Consequências Sociais do Ajuste Estrutural: do Consenso de Washington aos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

 

Com o objetivo de superar o quadro de estagnação econômica, alto índice 

inflacionário e crescente endividamento externo, os Estados latino-americanos assumiram o 

compromisso de implementar uma série de recomendações, propostas pelo FMI e pelo Banco 

Mundial, que englobavam, conforme demonstrado: a abertura das economias para o mercado 

internacional, a adoção de políticas monetárias e fiscais voltadas para a redução da inflação e 

estabilização dos preços, a constante vigilância sobre a balança de pagamentos, a privatização 

de setores estatais, a implementação de políticas de juros altos, a interferência mínima do 

Estado na economia e a redução dos gastos públicos com políticas sociais. 

Estas medidas “sugeridas” pelo FMI e Banco Mundial aos países latino-americanos 

culminaram em mudanças severas na estrutura de governo destes. A imposição da diminuição 

dos gastos públicos levou a cortes no orçamento e no investimento em educação, saúde e 

demais políticas públicas; a rápida privatização das empresas estatais levou instabilidade à 

classe trabalhadora (demissões, desemprego, pressões por reformas trabalhistas nos setores 

público e privado); o desmantelamento dos programas sociais fez aumentar o processo de 

pauperização e desigualdade entre as classes, por exemplo. 

Segundo Ugá (2004, p. 57), evidências mostram que o resultado da implantação dos 

ajustes estruturais consistiu no declínio constante das taxas de investimento e de crescimento 

dos países da região. Houve, ainda, “uma piora na distribuição de renda e um aumento do 

desemprego”. Para Soares (1995), pode-se agregar a estes desajustes sociais o aumento da 

demanda por benefícios e serviços sociais nestes países. Soma-se às percepções das autoras a 

assertiva de Stiglitz (2004), com a afirmação de que os resultados dos ajustes 

macroeconômicos na América Latina foram negativos, não só por não terem promovido o 
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crescimento econômico esperado, mas também por questões relativas à instabilidade social, 

política e de distribuição da renda. 

Stiglitz identifica as deficiências da agenda de reformas colocadas à América Latina e, 

sobre esta, afirma que
49

: 

 

i) as reformas aumentaram a exposição dos países ao risco, sem aumentar suas 

capacidades para o enfrentamento destes. 

ii) as reformas macroeconômicas não foram equilibradas. 

iii) as reformas impulsionaram a privatização e o fortalecimento do setor privado, 

mas deram pouca importância ao melhoramento do setor público. (STIGLITZ, 2003. 

p.07) 

 

Na América Latina, além da contenção dos gastos públicos com políticas sociais, 

houve, durante a década de 1990, uma considerável elevação no percentual de concentração 

da renda, conforme o gráfico 02 abaixo. 

 

GRÁFICO 02 - Participação dos 10% mais ricos no PIB latino-americano 

 

Fonte: Banco Mundial. “Inequality in Latin America”, 2004 apud Pochmann, 2006.  p.1060. 

 

A concentração da riqueza socialmente produzida nas mãos de poucos gera, no outro 

lado da balança, um aumento na taxa de pobreza da região, conforme pode ser visualizado na 

tabela 04 (abaixo). Entende-se que, se a riqueza produzida pela sociedade se concentra nas 

mãos de poucos, perpetua-se a desigualdade econômica entre ricos e pobres, no caso latino-

americano, entre extremamente ricos e extremamente pobres. 
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 Tradução da autora. Texto original: “(...) se identifican las deficiencias de la agenda anterior: i) las reformas 

aumentaron la exposición de los países al riesgo, sin acrecentar su capacidad de enfrentarlo; ii) las reformas 

macroeconómicas no han sido equilibradas; iii) las reformas impulsaron la privatización y el fortalecimiento del 

sector privado, pero dieron escasa importancia al mejoramiento del sector público”. (STIGLITZ, 2003. p.07) 
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TABELA 04 - Número de pessoas que vivem com menos de 01 US$ diário (em milhões) 

Região Ano de 1990 Ano de 1999 

América Latina e Caribe 74 77 

Fonte: Banco Mundial (2002a).  

 

Nota-se que os efeitos sociais oriundos da implementação das políticas econômicas 

neoliberais na América Latina se concretizam tendo como base dois eixos principais: as 

transformações produtivas e seus impactos no mundo do trabalho (desemprego, sub-emprego, 

precarização do trabalho...), e a afirmação do ideário neoliberal na cena política com a 

retração das ações do Estado na esfera social (desmantelamento das políticas sociais) e as 

privatizações. Através destes, formou-se o quadro crítico da América Latina, um circuito 

perverso de desemprego e desproteção social, quando mais se precisa dela. 

 

TABELA 05 - Emprego não-agrícola por relação de formalidade. 

 

 

 

Região 

 

 

 

Ano 

Setor 

Informal 

 

 

 

Trabalhador 

Independente 

 

 

 

Serviço 

Doméstico 

 

 

 

Micro-

empresas 

Setor 

Formal 

 

 

 

Setor 

Público 

Pequenas, 

médias e 

grandes 

empresas 

privadas 

 

América 

Latina 

1990 42,8 22,2 5,8 14,7 57,2 15,5 41,7 

1995 46,1 24,0 7,4 14,8 53,9 13,5 40,4 

2000 46,9 24,6 6,7 15,6 53,1 13,3 39,7 

Fonte: OIT, 2002 apud CARDOSO, 2003, p.13. 
 

Pode-se constatar, pela tabela 05 (acima), que ao longo da década de 1990 o número 

de trabalhadores formais diminuiu, enquanto o número de trabalhadores informais cresceu no 

mesmo período de tempo. Se nos remetermos à discussão anterior sobre os impactos das 

transformações produtivas no mundo do trabalho, veremos que, com base no quadro acima, 

são os serviço domésticos aqueles que mais aumentaram ao longo dos anos 90, ou seja, o que 

se retrata é o aumento da superpopulação relativa estagnada, onde, conforme destacou Marx 

(1971), encontram-se os serviços domésticos, aqueles em que se trabalha mais tempo e se 

recebe menores salários. 

Além das informações sobre a formalidade do trabalho, vale destacar, conforme o 

gráfico 03, abaixo, o fato de o desemprego urbano na região ter avançado de cerca de 6% em 

1989 para alarmantes mais de 10% no início dos anos 2000 – a taxa de desemprego na região 

quase dobrou em um período próximo a dez anos de investidas neoliberais.  
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GRÁFICO 03 - América Latina: taxa média de desemprego urbano. 

 
Fonte: BADEINSO – CEPAL apud DUPAS; OLIVEIRA, 2005. 

 

O que se pretende demonstrar com estes dados é que se os ajustes estruturais 

realizados ao longo deste período objetivavam alcançar a estabilidade monetária (o fim da 

inflação) para assim garantir o crescimento estável das economias, não é possível afirmar que 

estes ajustes foram exitosos. O “efeito colateral” causado pelos meios utilizados para se 

atingir os objetivos propostos não foram compatíveis com a intencionalidade de garantir o 

crescimento econômico estável. Afinal, uma sociedade pauperizada, com alto nível de 

desemprego e de informalidade do trabalho, pode também significar uma sociedade 

socialmente injusta e instável, à beira de um colapso social, político e mesmo econômico. 

Segundo Stiglitz (2003; 2004), a população latino-americana, desamparada diante do 

quadro social resultante das recomendações e programas do FMI, não se vê reconhecida em 

seu próprio governo, ou seja, as vontades da população não são atendidas pelos políticos uma 

vez que as políticas econômicas destes países não são decididas no âmbito local, mas sim, 

internacional. Stiglitz percebe neste não reconhecimento das ações de governo pela população 

um atentado à democracia. 

Intentou-se demonstrar acima, de forma sintética, um processo que se mostra 

complexo e arquitetado. Mediante a perda de poder decisório do Estado (como representante 

da população), que passa a sofrer fortes pressões do capital internacional
50

, ocorre a 

adaptação, comandada pelo FMI e pelo Banco Mundial, dos países latino-americanos à nova 
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 Segundo Stiglitz (2004), a perda de soberania do Estado para o grande capital se faz evidente inclusive na 

força que os mercados de capitais exercem em períodos de eleição. O autor afirma que “los mercados de 

capitales pueden inclinar la balanza en una dirección o en otra, una manera muy peculiar de ejercer la 

democracia”. 
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divisão internacional do trabalho e à globalização financeira. Esta adaptação aos padrões de 

produção global, concomitante à perda de autonomia estatal gera, além do aumento da 

exploração, o aumento da pobreza e das desigualdades. 

Pode-se dizer que a adoção do ideário neoliberal foi percebida pelos países latino-

americanos, de um modo geral, como um passo rumo à modernidade e, desta forma, os custos 

sociais oriundos da implementação dos ajustes estruturais foram interpretados, em um 

primeiro momento, como “sequelas transitórias”, como custos necessários e breves. No 

entanto, esta banalização da agudização das expressões da questão social na América Latina 

não conseguiu ser maior que suas manifestações concretas e, assim, não houve como negar o 

efeito social provocado pelos ajustes estruturais, não houve, sequer, como alegar que estes 

desdobramentos eram temporários, uma vez que já se demonstravam como estruturais. 

 Para Milton Santos, 

 

Essa produção maciça da pobreza aparece como um fenômeno banal. Uma das 

grandes diferenças do ponto de vista ético é que a pobreza de agora surge, impõe-se 

e explica-se como algo natural e inevitável. Mas é uma pobreza produzida 

politicamente pelas empresas e instituições globais. Estas, de um lado, pagam para 

criar soluções localizadas, parcializadas, segmentadas, como é o caso do Banco 

Mundial, que, em diferentes partes do mundo, financia programas de atenção aos 

pobres, querendo passar a impressão de se interessar pelos desvalidos, quando, 

estruturalmente, é o grande produtor da pobreza. Atacam-se, funcionalmente, 

manifestações da pobreza, enquanto estruturalmente se cria a pobreza ao nível do 

mundo. E isso se dá com a colaboração passiva ou ativa dos governos nacionais. 

(SANTOS, M., 2001, p.73) 

 

 Diante dessas assertivas, percebe-se uma mudança de atuação desenvolvida pelo 

Banco Mundial frente ao quadro social provocado pelos ajustes estruturais que a mesma 

instituição fomentara. 

 Joseph Stiglitz, agraciado com o prêmio nobel de economia em 2001, foi conselheiro 

para assuntos econômicos do governo Bill Clinton (EUA) e economista-chefe do Banco 

Mundial. Assim, quando ele próprio se posiciona contrário ao agir da instituição, sinaliza-se 

que já está gestada a crítica, endógena e exógena, às ações do Banco Mundial e do FMI. 

Ações estas voltadas para a consolidação do modelo de economia de mercado nos países 

periféricos, voltadas para a afirmação e concretização de um suposto melhor modelo de 

desenvolvimento para estes países, um padrão de desenvolvimento, por saltos, desigual e 

combinado, conforme já mencionado. 

 Por conta deste conjunto de questões, de acordo com Brum (2008), foi realizada em 

Washington, no ano de 1993, uma nova conferência da cúpula de Washington-Wall Street, 

onde se redefiniram as estratégias para que os programas de estabilização e reforma 
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econômica fossem bem sucedidos, tendo como base as experiências já em curso. Segundo o 

autor, ao considerarem os altos custos sociais e econômicos (referentes ao elevado índice 

inflacionário do período na região) dos ajustes em fase de implementação, os conferencistas 

enfatizaram a importância da aceitação popular dos mesmos. Destaca-se, assim, como 

diferencial da conferência de 1993, a preocupação com a necessidade de legitimação popular 

do poder político executor das medidas de ajustes, pois este deveria manter o direito de 

deliberar por um tempo prolongado. Quanto à operacionalização das medidas, Brum identifica 

três fases subsequentes ou concomitantes, que em nada divergiam das proposições de 1989: 

 

a) estabilização macroeconômica; 

b) realização de reformas estruturais, como a liberalização financeira e comercial, a 

desregulamentação dos mercados e a privatização das empresas estatais; 

c) retomada dos investimentos e do crescimento econômico. (BRUM, 2008, p.105) 

 

Chiari (2000) observa que a partir de 1993 a conquista da estabilidade 

macroeconômica passa a ser ponto primordial das agendas dos países latino-americanos, 

acreditava-se que, somente depois de atingida a estabilidade econômica, seria possível 

retomar os investimentos e o crescimento da economia. 

  

A estratégia relacionada à “Estabilidade Macroeconômica” seria de responsabilidade 

direta do FMI (definição, acompanhamento e ajuste de política macro). Porém, o 

Banco Mundial teria participação importante nesta área, atuando como fornecedor 

de recursos financeiros para as reservas internacionais dos países que adotaram 

planos de estabilização monetária sob a tutela do FMI. (CHIARI, 2000. p.35) 

 

Nota-se que, neste período, o Banco Mundial atuava em consonância com os 

pressupostos do Consenso de Washington de 1989, reafirmados em 1993. A instituição 

trabalhava com duas linhas de empréstimos: Empréstimos de Ajustes Estruturais e Setoriais e 

Programa de Assistência Especial, voltadas principalmente para manutenção das reservas 

internacionais dos países e para o controle do câmbio (CHIARI, 2000). 

Os elevados custos sociais das políticas de ajustes estruturais na América Latina 

provocaram o descontentamento daqueles mais custosamente afetados e, também, provocaram 

a preocupação por parte dos governos e dos organismos internacionais, conforme fora 

sinalizado na conferência de 1993. Os movimentos sociais se fortaleceram como respostas da 

sociedade civil à perda de direitos e ao aumento da pobreza, os movimentos anti-imperialistas, 
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anti-americanistas e antineoliberais aumentaram, e as pressões e manifestações populares se 

tornaram mais constantes
51

. 

  Em 1996 foi realizada, em Washington, a Conferência sobre o Pensamento e a Prática 

do Desenvolvimento, com o objetivo de revisar as políticas às quais a América Latina vinha 

sendo orientada a adotar. Segundo Brum: 

 

Os participantes da Conferência chegaram à conclusão de que o Consenso de 

Washington acelerou a globalização através do aumento dos fluxos financeiros, 

ajudou na desregulamentação da economia e no aumento dos fundos privados, 

favoreceu o incremento do comércio mundial, mas não conseguiu acelerar 

satisfatoriamente o crescimento econômico nem atenuar a desigualdade social na 

América Latina. (BRUM, 2008, p.106) 

 

Chiari aponta outros dois pontos das políticas do Consenso de Washington que teriam 

sido avaliados criticamente na conferência de 1996: 

 

• Reconheceu que não se poderia negligenciar os distintos processos históricos dos 

países e as diferenças culturais e que as experiências de políticas “neoliberais” 

exitosas nos países do Leste Asiático poderiam não apresentar os mesmos 

resultados, por exemplo, em países da América Latina. Isso representaria o 

reconhecimento de equívocos, desde a formulação do programa original, quando 

foram definidas regras que deveriam ser adotadas por todos os países da América 

Latina, indiscriminadamente. 

 

• Reconheceu os perversos efeitos sociais e econômicos das medidas de austeridade, 

particularmente no âmbito dos planos de estabilização monetária, e da liberalização 

comercial e financeira sobre as economias e as populações nacionais, efeitos 

temporários até que essas políticas alcançassem seus resultados, e para isso eram 

necessárias medidas compensatórias às reformas econômicas para enfrentar os 

problemas sociais e políticos, principalmente na proteção dos mais pobres. 

(CHIARI, 2000, p.36-37) 

 

Para Brum (2008) a revisão do Consenso procurou manter as políticas vistas como 

positivas, alterar outras e, até mesmo, elaborar novas sugestões. O receituário oriundo da 

revisão do Consenso em 1996 seria, tal como o original e o de 1993, fonte para a orientação 

dos organismos internacionais em seus relacionamentos com os países latino-americanos. 

Brum destaca as seguintes proposições: 

 

• Aumento da poupança e manutenção da disciplina fiscal; 

• Reorientação dos gastos públicos, principalmente em direção às políticas sociais, 

de modo a melhorar a distribuição de renda e a integração social; 

                                                           
51

 Um exemplo foi a criação do Fórum Social Mundial em Porto Alegre (Brasil) e o Encontro pela Humanização 

e Contra o Neoliberalismo no México. (TADDEI, 2006, p.817) 
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• Reformas do sistema fiscal e tributário para, a par da eficiência arrecadatória e da 

equidade, taxar também as terras e áreas ecologicamente sensíveis, a fim de proteger 

o meio ambiente; 

• Estabelecimento de bancos centrais independentes e fortalecimento da supervisão 

bancária, a par da liberdade financeira [...]; 

• Manutenção de uma taxa de câmbio competitiva e abandono (progressivo) do uso 

do câmbio como âncora nominal. [...]; 

• Continuidade da liberalização comercial, mas não de forma indiscriminada como 

na proposta original, e sim que cada país utilize seu poder de negociação em nível 

internacional, ao mesmo tempo em que se deve fomentar os blocos comerciais 

regionais; 

• Construção de uma economia de mercado competitiva, com privatizações e 

desregulamentação, reforçando a competição nos mercados, evitando a substituição 

de monopólios públicos por monopólios privados e agregando também a 

desregulamentação dos mercados de trabalho; 

• Definição mais clara dos direitos de propriedade e possibilidade real de acesso a 

eles a todos [...]; 

• Um Poder Judiciário independente e incorruptível, ágil e eficiente; 

• Construção de instituições adequadas para a viabilização harmônica do 

desenvolvimento. Nesse aspecto, se na proposta original o foco era a redução do 

tamanho do Estado, agora sugere-se a criação de novas instituições (estatais ou 

mistas), relativamente pequenas e eficientes, descentralizadas, com finalidades 

específicas, tais como implementar políticas sociais, supervisionar mercados de 

capitais, promover a produtividade industrial, agrícola, etc; 

• Aumento do gasto com educação e o seu redirecionamento para os níveis primário 

e secundário, tendo em vista a deterioração generalizada do ensino público na 

maioria dos países latino-americanos [...]. (BRUM, 2008, p.107-108) 

 

Diante do receituário reformulado, o Banco Mundial acrescentou duas novas áreas às 

suas ações tidas como prioritárias: o combate à pobreza e a preservação ambiental. Ainda 

passou a orientar suas ações para a reconstrução financeira e administrativa dos Estados com 

a intenção de torná-los mais eficazes na regulação da economia e na promoção do 

crescimento, tanto econômico quanto social. A instituição enfatizava que os Estados deveriam 

agir de modo a complementar as ações do mercado. (CHIARI, 2000) 

Nas palavras de Santos Junior, 

 

Enfim, o aumento da pobreza e os baixos índices de crescimento econômico, 

principalmente na África subsaariana e na América Latina, levaram o Banco 

Mundial a rever e alterar os princípios teórico-estratégicos dos programas de ajuste 

estruturais de “primeira geração”. Assim, a partir da década de 1990, ascendem no 

interior do Banco as políticas de ajuste de “segunda geração” focadas notavelmente 

nas reformas institucionais. A constatação de que os elementos políticos 

influenciaram negativamente o processo de ajuste econômico dos países em 

desenvolvimento levaria o BIRD, doravante, a priorizar questões como 

governabilidade e governança, já que, em tese, os problemas políticos tinham um 

grande potencial para desestabilizar a economia, atrasando ainda mais o processo de 

desenvolvimento nos países pobres. (SANTOS JUNIOR, 2010, p.203) 

  

Percebe-se que os “projetistas” da ordem internacional passaram a vincular o cenário 

político ao cenário econômico e a compreender que a instabilidade política levaria à não-
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estabilidade econômica. Foi diante desta percepção que o Banco Mundial passou a conjugar 

as ideias de governabilidade e governança
52

. 

 
A governabilidade se torna uma condicionalidade para os empréstimos de “segunda 

geração” após constatar-se que os parcos resultados alcançados pelos programas de 

ajustes estruturais de “primeira geração”, principalmente na África e na América 

Latina, eram causados principalmente por problemas políticos. Por isso, o Banco 

Mundial se dispôs a redimensionar seus princípios teórico-estratégicos e, por 

conseguinte, a política de fomento para os países em desenvolvimento. (SANTOS 

JUNIOR, 2010, p.205) 

 

Através da leitura dos relatórios do Banco Mundial é possível visualizar a inflexão 

ocorrida na atuação da instituição. Primeiro são perceptíveis as alterações nas sugestões 

quanto à reestruturação do Estado e, depois, no foco de suas ações que passaram a se voltar 

mais para o combate à pobreza do que exclusivamente para fatores relacionados à estabilidade 

e crescimento da economia. 

O relatório anual do Banco Mundial de 1997, intitulado “O Estado num Mundo em 

Transformação”, traz, logo em seu prefácio e em suas páginas iniciais, o novo conceito de 

Estado adotado pelo Banco Mundial: um Estado mínimo, porém forte e necessário para o 
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 Araújo (2002) destaca em sua análise sobre aos conceitos de governança e governabilidade que é ato comum 

entre os autores atribuir a Samuel Huntington o uso inicial destes conceitos, ainda na década de 1960. Diz-se que 

Huntington relacionava as crises de governabilidade a um excesso de participação e demandas populares, ou a 

um excesso de democracia. Neste sentido, para tal autor, o fim deste tipo de crise seria alcançado com a 

afirmação de um governo forte e centralizador. Este uso inicial dos conceitos cederia espaço, a partir da crise dos 

anos 70, para o entendimento destes como parte de um instrumental analítico para a compreensão das mudanças 

que o mundo capitalista sofria a partir da  intensificação do processo de globalização. A utilização dos conceitos 

por economistas políticos que visavam criar mecanismos para a adequação, ou inserção, dos Estados ao sistema 

internacional globalizado, através da implementação de reformas dos Estados e de seus aparelhos, tinham na 

afirmação da democracia passo substancial para a conformação de um governo capaz de por em prática, com 

legitimidade, as reformas que se julgavam necessárias para a inserção dos países no sistema mundial 

globalizado. Era a vez dos governos neoliberais e da busca pela afirmação de um Estado “mínimo”. (ARAÚJO, 

2002; BENTO, 2003) Em um momento posterior a esta inicial investida neoliberal, tendo em vista as sucessivas 

crises, tanto econômicas quanto de legitimidade, que gerou, os conceitos de governança e governabilidade 

voltaram ao topo das discussões entre os cientistas políticos. Desta vez, diz-se que a busca era pela afirmação de 

um Estado, nem centralizador e nem mínimo, mas sim gerencial, ou seja, um Estado capaz de manter a ordem e 

o equilíbrio, tanto na esfera econômica quanto na esfera social. (BENTO, 2003) De acordo com Araújo (2002, 

p.06), os conceitos de governabilidade e governança “mantêm entre si uma relação muito forte, sendo 

complementares, e o seu vínculo instável, dinâmico e indissolúvel”, sendo o conceito de governabilidade 

referente às “condições substantivas/materiais do exercício do poder e de legitimidade do Estado e do seu 

governo”, e o de governança entendido como “a capacidade [financeira, gerencial e técnica] que um determinado 

governo tem para formular e implementar as suas políticas”, compreende-se que para o autor a governança pode 

ser descrita “como os aspectos adjetivos/instrumentais da governabilidade”. Bento (2003, p.85) diz que o 

conceito de governança faz referência aos “pré-requisitos institucionais para a otimização do desempenho 

administrativo, isto é, o conjunto de instrumentos técnicos de gestão que assegure a eficiência e democratização 

das políticas públicas”; e o conceito de governabilidade diz respeito “às condições do ambiente político em que 

se efetivam ou devem efetivar-se as ações da administração, à base de legitimidade do governo, credibilidade e 

imagem pública da burocracia”.  
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desenvolvimento, ou seja, “essencial para a implementação dos fundamentos institucionais 

apropriados para os mercados”
53

. (p.04) 

 

Os caminhos que levam a um Estado efetivo são múltiplos e variados. Este relatório 

não procura oferecer uma receita única para a reforma do Estado em todos os países. 

Oferece, contudo, uma estrutura para guiar esses esforços, na forma de uma dupla 

estratégia: 

• Primeiro, focalizar as atividades do Estado para ajustá-las à sua capacidade. [...] 

Levar os governos a se concentrarem mais nas atividades públicas que são cruciais 

para o desenvolvimento aumentará sua eficiência. 

• Segundo, buscar meios de melhorar a capacidade dos Estados mediante o 

revigoramento das instituições públicas. O relatório dá especial ênfase aos 

mecanismos capazes de incentivar os servidores públicos a melhorar o seu 

desempenho e agir com mais flexibilidade, mas que também incluam controles para 

coibir os comportamentos arbitrários e corruptos. (BANCO MUNDIAL, 1997, 

prefácio) 

 

Já o relatório de 1998 exprime claramente, logo em sua primeira página, que o 

objetivo primordial do Banco Mundial é ajudar a reduzir a pobreza. 

 

O Banco Mundial, que compreende o Banco Internacional de Reconstrução de 

Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional para o Desenvolvimento 

(AID), tem um objetivo primordial: ajudar a reduzir a pobreza entre os países 

devedores. Colabora com o fortalecimento das economias e com a expansão dos 

mercados para melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente as mais 

pobres, de todo o mundo. (BANCO MUNDIAL, 1998, viii)
54

 

 

No relatório divulgado em 1999, sob o título “Uma Melhor Qualidade de Vida 

Mediante o Desenvolvimento do Setor Privado”, o redator explicita, mais uma vez, que a 

missão do Banco Mundial é “promover a inversão privada nos países em desenvolvimento, 

para assim reduzir a pobreza e elevar a qualidade de vida das pessoas”. (p.01)
55

 O que nos 

remete à premissa, já citada, de que o Estado deveria agir de forma a complementar o 

mercado, inclusive através da criação de instituições mistas (parceria entre capital público e 

privado). 
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 Este conceito de Estado adotado pelo Banco Mundial no relatório de 1997 muito se assemelha ao que Amado 

Luiz Cervo denominou de “Estado Logístico” em Cervo (2003). 
54

 Tradução da autora. Texto original: “El Banco Mundial, que comprende el Banco Internacional de 

Reconstrucción e Fomento (BIRF) y la Associación Internacional de Fomento (AIF), tiene un objetivo 

primordial: ayudar a reducir la pobreza en los paises prestatarios. Colabora en el fortalecimiento de las 

economias y la expansión de los mercados para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente las 

más pobres, de todo el mundo”. (Informe Anual do Banco Mundial de 1998, p. viii). 
55

 Tradução da autora. O texto original recebe o título de: “Una Mejor Calidad de Vida Mediante el Fomento Del 

Sector Privado”, e esclarece que a missão do Banco Mundial é: “promover la inversión privada en los paises em 

desarrollo, para así reducir la pobreza y elevar la calidad de vida de las personas”. (Informe Anual do Banco 

Mundial de 1999, p. 01). 
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O relatório sobre o desenvolvimento mundial 2000/2001, denominado “Luta Contra a 

Pobreza”, destaca que as proposições do Banco Mundial para a redução da pobreza se 

baseiam em um tripé de atuação: “promover oportunidades, facilitar a autonomia e aumentar a 

segurança”. (p.06) 

Segundo Ugá (2004, p.58), a leitura dos relatórios do Banco Mundial demonstra que a 

instituição passou a recomendar aos países em desenvolvimento “estratégias para o 

enfrentamento dos elevados custos sociais decorrentes das políticas de ajuste”, o que significa 

que o Banco Mundial, em vez de tratar as consequências dos ajustes através da proposição de 

soluções estruturais, reduziu suas proposições de solução à estratégia de “combate a pobreza”. 

Estratégia que poderá reduzir o quantitativo de pessoas pobres, mas que, não necessariamente, 

alterará o quadro de desigualdade da região. 

Mauriel (2010) sintetiza que: 

 

A integração dos mercados, banalizada e simplificada na ideia de globalização, não 

pode conviver com a pobreza, que expõe a chaga da desigualdade, embutida nessa 

nova onda de mundialização. Sem a pobreza latente, a desigualdade torna-se um 

dado relativo, escondido pelo discurso do direito à diferença, e a acumulação global 

de riquezas, centralizada e excludente, pode perpetuar-se. (MAURIEL, 2010, p.187) 

 

 E acrescenta que: 

 

O combate à pobreza não encaminha soluções para a construção de um mundo mais 

justo, mas funciona para legitimar a globalização desequilibrada. Assim, a questão 

social, reduzida à “questão da pobreza”, pode ser resolvida no plano da filantropia 

ou no ético-social, no qual o Estado não precisa ser, necessariamente, o agente 

executor exclusivo ou majoritário dos serviços coletivos de “proteção”, apenas um 

promotor ou incentivador da “sociedade civil”. (ibid., p.187)  
  

Apreende-se que a pobreza passou, então, a ser taxada como fator de risco mundial 

para a estabilidade e integração das economias e mercados. Diante deste risco, aumentado ou 

evidenciado pelas sequelas dos ajustes estruturais propostos pelo FMI e Banco Mundial 

durante as décadas de 1980 e 1990, o debate sobre o alívio da pobreza tornou-se cada vez 

mais recorrente na agenda política internacional, com cada vez mais destaque e importância. 

Mauriel (2013, p.98) destaca, sobre a agenda social dos países latinos, que “a 

focalização foi, até o final dos anos de 1990, uma resposta engenhosa para contrabalançar o 

ajuste fiscal necessário para manter a estabilização monetária sob a alegação da suposta 

escassez de recursos públicos”. É possível verificar, no entanto, que nos anos finais da década 

de 1990 e iniciais do novo milênio esta fórmula sofreu alterações sensíveis rumo a uma “nova 

agenda social”, dotada de maior poder persuasivo, apelo público e possibilidades de formação 
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de consensos.  Tratou-se do auge do processo de ressignificação do Consenso de Washington 

pautado, agora, na promessa de desenvolvimento econômico com equidade, que culminou no 

que alguns autores denominam Pós-Consenso de Washington, ou Consenso de Washington 

revisitado
56

. 

A principal diferença na agenda social do Consenso de Washington e do Consenso de 

Washington “revisitado” apresenta-se na dicotomia entre os conceitos de “focalização” e 

“universalização”. Se nas primeiras recomendações (aquelas ligadas ao Consenso de 

Washington propriamente dito) as ações na esfera social eram permeadas e asfixiadas pelo 

conceito de focalização contraposto ao de universalização, como forma de reiterar a 

necessidade de diminuir gastos públicos na esfera social; nas recomendações posteriores, com 

os supostos novos parâmetros do Consenso de Washington “revisitado”, o conceito de 

focalização é reiterado, mas não em contraposição ao de universalização: o focal e o universal 

são fundidos e apresentados como uma nova metodologia de intervenção pública para a 

conquista da equidade e justiça social. Trata-se de uma pseudo-universalização dentro de um 

determinado grupo focal – ao fundo constitui-se em um processo de corrosão do conceito de 

universalidade e da compreensão de direitos da sociedade e deveres do Estado.   

Nas palavras de Ana Paula Mauriel, 

 

A partir de então, o que vem se construindo em termos de agenda para as políticas 

sociais na periferia capitalista não é mais uma simples contraposição entre 

focalização e universalização como princípios organizadores das intervenções 

públicas, como se fossem excludentes. Mas, ao contrário, passa-se a examinar 

formas de conciliá-los a partir dos conceitos de equidade e justiça, lançadas como 

inovações para se garantir a eficiência na distribuição e no uso dos recursos. 

(MAURIEL, 2013, p.99) 

 

Diante do quadro de ampliação da pobreza, não só na América Latina, mas também 

em diversas outras regiões do planeta, aconteceu no mês de setembro do ano de 2000, em 

Nova York (EUA) o Encontro de Cúpula do Milênio, organizado pela ONU – Organização 

das Nações Unidas, com a presença de representantes de 189 países e de organizações 

internacionais como a CEPAL, o Banco Mundial, o FMI, a OCDE e diversas instituições do 

sistema ONU, entre outras. Durante o evento foi construído o documento conhecido como 

Declaração do Milênio, onde foram estabelecidos oito Objetivos de Desenvolvimento do 
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 Vale destacar que não se pode estabelecer um marco histórico único que simbolize a passagem do Consenso 

de Washington para o Consenso de Washington Revisitado, afinal, trata-se de um processo histórico, trata-se de 

uma sequência de observações que ao fim demonstram uma alteração de pensamento, ação ou de compreensão. 

Alteração esta que não ocorre de modo similar e simultâneo em todas as localidades do globo.  
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Milênio e dezoito metas referentes a estes
57

. Dentre os objetivos figurava o de erradicar a 

extrema pobreza e a fome, com a meta de reduzir em 50% o contingente populacional com 

renda inferior a 01 dólar per capita diário e o contingente populacional acometido pela fome. 

(MOTTA, 2012, p.134-135) 

Segundo Pierre Salama (2005), o conjunto dos objetivos do milênio cumpriu o 

importante papel de expor os indicadores segundo os quais as questões sociais e ambientais 

deveriam ser trabalhadas, em um nível mais “prático” que “intencional” e em consonância 

com os pressupostos do Consenso de Washington “revisitado”. Neste sentido é que Vânia 

Motta (2012) aponta que os objetivos e metas traçados passaram, então, a compor as 

orientações dadas pelo Banco Mundial a cada um dos países que com ele tomavam 

empréstimos. A autora se refere à confecção de documentos denominados “Estratégia de 

Assistência ao País” – EAP
58

, que são orientações do Banco Mundial direcionadas 

exclusivamente aos países com os quais mantém relações. Tais documentos, que serão objeto 

de pesquisa do terceiro capítulo desta dissertação, refletem as proposições e análises gerais do 

Banco Mundial que, por sua vez, são anualmente sintetizadas e apresentadas em seus 

relatórios anuais. 

 Os relatórios anuais mais recentes do Banco Mundial, aqueles posteriores à Cúpula do 

Milênio, são bastante enfáticos no que se refere à necessidade da composição de instituições
59

 

democráticas que, segundo o Banco, seriam plataformas para o alcance, por países periféricos, 

do almejado desenvolvimento com equidade. O slogan do desenvolvimento é, inclusive, 
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 1) Acabar com a fome e a miséria; 2) Educação básica de qualidade para todos; 3) Igualdade entre os sexos e 

valorização da mulher; 4) Reduzir a mortalidade infantil; 5) Melhorar a saúde das gestantes; 6) Combater a 

AIDS, a malária e outras doenças; 7) Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 8) Todo mundo 

trabalhando pelo desenvolvimento. (http://www.objetivosdomilenio.org.br/) 
58

 O EAP é um documento estratégico de implementação do plano geral de atividades e das operações de 

empréstimos, elaborado pelo Banco Mundial para os países tomadores de empréstimos. Nele estão descritas as 

estratégias de assistência do Banco com base em uma avaliação das prioridades no país e são indicados o nível e 

a composição da assistência a ser proporcionada conforme a carteira e o desempenho econômico do país. Essa 

avaliação é composta por um diagnóstico que implica: exame do desempenho econômico do país, especialmente 

dos avanços conseguidos nas reformas estruturais prescritas pelo Banco Mundial; avaliação de toda gama de 

prioridades orçamentárias e de eficiências nas despesas do país; análise de um conjunto de atividades com 

potencial de desenvolvimento; avaliação do desempenho no que diz respeito à redução da pobreza; identificação 

e avaliação das oportunidades de crescimento do setor privado, bem como de barreiras a esse crescimento; 

identificação dos problemas ambientais mais prementes e a capacidade de enfrenta-los. (MOTTA, 2012, p. 136). 
59

 O Relatório de Desenvolvimento elaborado pelo Banco Mundial no ano de 2002 considera as instituições 

como sendo normas, mecanismos de convívio e organização social, política e econômica. As instituições se 

diferem da política, pois, estas são as metas e os resultados desejados, enquanto aquelas são as regras que 

perpassam a interação entre os agentes da sociedade. As organizações são quem fazem a junção entre a política e 

as instituições, uma vez que são elas quem aplicam as normas e os códigos de conduta para o alcance dos 

resultados desejados. (BANCO MUNDIAL, 2002b). 

http://www.objetivosdomilenio.org.br/
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reiterado pela organização em grande parte dos títulos de seus relatórios anuais
60

. A equidade 

é interpretada como uma importante arma na redução da pobreza e na conquista do 

desenvolvimento, pois se crê que proporcionar, de modo equânime, oportunidades à 

população pobre gera elevação da produtividade
61

 e benefícios para um processo de 

desenvolvimento de longo prazo
62

. 

 Compreende-se, assim, que para o Banco Mundial o aumento da produtividade dos 

países periféricos auxiliará na diminuição da pobreza, entretanto, como o próprio Banco 

destaca, com o desenvolvimento as pessoas e as produções tendem a se concentrar o que, por 

sua vez, evidencia as desigualdades regionais
63

. Neste sentido é que o Banco aponta a 

importância da existência de organizações concretas que coloquem em prática as políticas e os 

mecanismos institucionais capazes de gerenciar tanto o processo de aumento da produção, 

quanto de desenvolvimento com equidade. 

 É importante reiterar o fato de que, de modo contrário ao que aparecera nos relatórios 

permeados pelo Consenso de Washington em sua versão original, nos relatórios posteriores às 

suas revisões o que se roga aos Estados é que estes se façam presentes na esfera social. Esta 

forma de se fazer presente, no entanto, não se difere tanto assim das proposições anteriores. 

Conforme mencionado, se anteriormente os relatórios direcionavam para ações focalizadas e 

para a diminuição dos gastos públicos na esfera social, nos relatórios expedidos, sobretudo 

após a virada do milênio, o que se pauta é a necessidade de intervenção e participação do 

Estado em ações sociais voltadas, quase que exclusivamente, à população pobre, para não 

dizer, extremamente pobre – ações que atinjam de modo universal este grupo focal. São 

exemplos os relatórios de 2007 e 2008. O de 2007, intitulado “O Desenvolvimento e a 

Próxima Geração” esclarece que: 
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 Relatório 2003: “Desenvolvimento Sustentável em um Mundo Dinâmico”; 2006: “Equidade e 

Desenvolvimento”; 2007: O Desenvolvimento e a Próxima Geração”; 2008: “Agricultura para o 

Desenvolvimento”; 2010: “Mudando o Clima para o Desenvolvimento”; 2011: “Conflito, Segurança e 

Desenvolvimento”; 2012: “Gênero, Equidade e Desenvolvimento. 
61

 O Banco Mundial, em seu Relatório Anual de 2007 faz a seguinte reflexão: “Como a mão-de-obra é o 

principal ativo das pessoas de baixa renda, torná-la mais produtiva é a melhor forma de reduzir a pobreza” 

(BANCO MUNDIAL, 2007, p. 02). 
62

 Relatório de Desenvolvimento de 2006 esclarece que: “Maior equidade é benéfica para a redução da pobreza 

por dois motivos: pelo potencial que agrega para um processo mais duradouro de desenvolvimento e pelas boas 

oportunidades que propicia a grupos mais pobres”. (BANCO MUNDIAL, 2006a, p.02 – Tradução nossa) 
63

 Segundo o Relatório de 2009: “Com o desenvolvimento pessoas e produções se tornam mais concentradas – 

em cidades e centros urbanos, em áreas próximas à efervescência do mercado interno e externo. Enquanto as 

atividades econômicas se concentram em algumas áreas do país, ou do globo, muitas pessoas ficam isoladas da 

prosperidade da prosperidade do mercado, talvez abrindo caminho para as desigualdades regionais” (BANCO 

MUNDIAL, 2009, p.33-34 – Tradução nossa)  
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Este Relatório analisa as prioridades de ação do governo nas cinco transições que 

formam o desenvolvimento do capital humano dos jovens: estudar, trabalhar, manter 

a saúde, formar família e exercer a cidadania. Dentro de cada uma dessas transições, 

os governos precisam não apenas aumentar diretamente os investimentos, mas 

também melhorar o clima para que os jovens e suas famílias possam investir em si 

mesmos. Isso pode ser obtido por meio de três orientações amplas da política: 

ampliação das oportunidades, aumento das capacidades e fornecimento de 

programas de segunda oportunidade. (BANCO MUNDIAL, 2007, p.V) 

 

Em consonância e continuidade, o relatório produzido no ano de 2008, voltado para a 

agricultura, enfatizou: 

  

[...] a agricultura oferece uma grande promessa de crescimento, redução da pobreza 

e serviços ambientais, mas a compreensão dessa promessa requer também a mão 

visível do Estado – proporcionando bens públicos essenciais, melhoria do clima de 

investimento, regulamentação da gestão de recursos naturais e garantia de resultados 

sociais desejáveis. Para conseguir agendas agrícolas para o desenvolvimento, a 

governança nos níveis local, nacional e global precisa ser melhorada. (BANCO 

MUNDIAL, 2008a, p.02) 

 

Segundo o Banco Mundial, políticas para a equidade funcionam como a base para o 

estabelecimento de sólidas instituições econômicas e sociais, principalmente quando estas 

políticas envolvem, por um lado, a contenção de ações arbitrárias das elites, e, por outro, a 

responsabilização do Estado pelo provimento às camadas pobres da sociedade. (BANCO 

MUNDIAL, 2006a) É neste provimento estatal às camadas mais pobres que se encontra a já 

mencionada “fusão” entre o focalizado e o universal. As sugestões do Banco Mundial para 

países da periferia, com foco nos mais pobres, visam a formação de políticas que se façam 

universais (que atendam a todos) dentro desta área de abrangência. Segundo o Banco são 

quatro as principais camadas populacionais que devem ser cobertas por programas públicos 

de proteção social: 

1) Trabalhadores pobres; 

2) Jovens trabalhadores desempregados; 

3) Idosos desempregados; 

4) Grupos vulneráveis especiais. 

 

Tendo como base os estratos sociais acima citados o Banco Mundial infere que 

“quanto mais abrangente for o programa que atenda ao primeiro grupo, menor será a demanda 

para os dois últimos, o que, por consequência, os dará um escopo menor e mais focalizado” 
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(BANCO MUNDIAL, 2006a, p.150 – Tradução da autora
64

) Ou seja, quando mais 

“universal” for o programa que atenda aos trabalhadores pobres, mais focalizados poderão ser 

os demais. 

De acordo com Vania Motta, o que se observa de um modo geral nas publicações do 

Banco Mundial para o desenvolvimento do novo milênio nos países tomadores de 

empréstimos, é: 

 

[...] o foco nas camadas mais pobres; a ideia de um desenvolvimento econômico 

agregado ao desenvolvimento social local; a noção de governabilidade revestida de 

maior eficácia na atuação do Estado, ampliada com o envolvimento da sociedade 

civil e a participação dos próprios pobres, voltada para o desenvolvimento 

sustentável e para a administração da pobreza. (MOTTA, 2012, p.138) 

 

Segundo Laderchi, Saith e Stewart (2003, p.02 – Tradução da autora), “a eliminação 

da pobreza é vista como peça chave para todos aqueles interessados no desenvolvimento dos 

países periféricos”
65

. Os autores chamam atenção, no entanto, para a premissa de que é 

necessário entender o que é pobreza, para, em sequência, vislumbrar formas possíveis de 

eliminá-la. É fato que uma concepção de pobreza é o motor para a definição de políticas de 

combate a esta. Bem como é fato que para se chegar a uma determinada concepção de 

pobreza parte-se de uma determinada visão de mundo, embasa-se em uma dada teoria com 

uma determinada base filosófica. Vê-se, portanto, que é a compreensão de pobreza utilizada, 

carregada de uma intencionalidade ideológica, quem define as circunstâncias desta e, a 

depender de como a concebe, as possíveis formas de “superá-la”.  

Neste estudo propõem-se a existência de uma concepção hegemônica de pobreza na 

atualidade, pretende-se expor os principais fundamentos desta concepção bem como 

apresentar a forma como esta se manifesta nas orientações do Banco Mundial para o Brasil e 

na agenda política deste país durante o início do século XXI. 

Intentou-se demonstrar com este capítulo que a concepção predominante de pobreza 

na atualidade não surge como uma brisa qualquer, ela é fruto de ações políticas calculadas a 

partir da exacerbação de uma latente desigualdade entre as classes sociais e, 

consequentemente, fruto da necessidade de administrar a pobreza existente de modo a garantir 

a governabilidade política das nações periféricas – ela se gesta, portanto, no seio da sociedade 
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 “[…] we discuss programs for four key groups: • The working poor; • The nonworking young; • The 

nonworking elderly; • Special vulnerable groups. […] So the more comprehensive the programs for the first 

group, the less the need for programs for the latter two, and the smaller and more focused they might be”. 

(BANCO MUNDIAL, 2006a, p.150) 
65

 “The elimination of poverty is a key concern of all those interested in the development of poor countries “. 

(LADERCHI; SAITH; STEWART, 2003, p.02) 
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capitalista insuflada por uma necessidade desta de se perpetuar, não sendo, por conseguinte, 

uma tentativa de superação desta.      

Exposto o contexto em que se gesta a “nova”, mas não tão recente assim, concepção 

de pobreza hoje predominante, no próximo capítulo serão analisados, de forma mais 

aprofundada, as características desta, seus fundamentos teóricos e filosóficos.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CONCEPÇÃO DE POBREZA NA 

ATUALIDADE. 

 

O presente capítulo objetiva discorrer sobre os fundamentos da atual compreensão de 

pobreza predominante nos cenários acadêmico e político. A intenção é mostrar que tais 

fundamentos estão calcados primordialmente, mas não unicamente, na Teoria das 

Capacidades de Amartya Sen. Porém, desvelando o processo histórico que leva à construção 

da percepção seniana de pobreza, destaca-se que tal teoria e, por conseguinte, a concepção de 

pobreza daí derivada, recebe influência de outras teorias com as quais dialoga ou se 

contrapõe, como, por exemplo, a teoria da justiça como equidade de John Rawls. 

A compreensão de pobreza proposta por Sen, a qual se considera a concepção 

predominante na atualidade, a vê como falta de liberdades individuais para optar dentre os 

caminhos de vida possíveis, ou de capacidades pessoais para a adaptação do sujeito às 

possibilidades que a sociedade mercantil capitalista neoliberal oferece. Veremos que, para o 

autor, pobreza é não ser livre, e o combate a esta se dará, portanto, através da promoção da 

liberdade. Alcançar liberdades individuais, na perspectiva de Sen, é sinônimo de 

desenvolvimento e de justiça social, o que significa dizer que na teoria do autor revela-se o 

caminho do desenvolvimento capitalista com justiça social baseado na compreensão de que o 

reconhecimento da sociedade deve se dar a partir da análise de cada indivíduo, sobre a 

particularidade do que cada um é e faz, e não sobre o que cada um tem dentro da totalidade.  

Nos tópicos apresentados se buscará demonstrar que a inserção teórica de Amartya 

Sen se dá em diversas áreas do conhecimento (ética, economia, desenvolvimento, 

desigualdade, pobreza, justiça, etc.). No entanto, o leque de temáticas tratadas pelo autor não 

se encontra segmentado, há claro diálogo entre as nuances de suas proposições, e o 

pensamento que embasa a Teoria das Capacidades se faz sempre presente. Ao passo que há 

também um claro alinhamento do teórico com a visão de mundo liberal e, portanto, Sen 

engloba em suas análises, ainda que não de forma nítida, os princípios da individualização dos 

sujeitos, naturalização dos fatos, moralização da sociedade e esforço para a manutenção do 

status quo e o alcance da coesão social para estabilidade e continuidade da ordem. 
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2.1. Ensaio sobre a concepção predominante de pobreza: as práticas liberais para a 

perpetuação da ordem capitalista.  

 

 Diante dos fatos expostos no capítulo anterior pode-se constatar que as transformações 

societárias ocorridas, principalmente, a partir da década de 1970, cujas consequências mais 

evidentes, para além da globalização financeira, foram o aumento da pobreza e da 

desigualdade, deixaram alarmados os integrantes das agências multilaterais de perpetuação da 

hegemonia capitalista neoliberal. Haja vista a constatação, por estes, de que a exacerbada 

desigualdade entre as classes poderia gerar a temida instabilidade política, e colocar em 

cheque a governabilidade e a coesão social nos países de capitalismo periférico, e também, ou 

por consequência, nos países centrais. 

 Como destaca Vânia Motta, os intelectuais orgânicos do capital, que na maioria das 

vezes integram as agências multilaterais de construção e manutenção da hegemonia, estão 

sempre atentos não só para a supressão de ações que possam gerar instabilidade ao sistema 

capitalista, como para se anteciparem a estas, através da construção de uma base ideológica 

capaz de sustentar as adaptações necessárias à reprodução do sistema e manutenção do status 

quo. 

 

Ao primeiro sinal de crise do capitalismo, os intelectuais orgânicos do capital 

prontamente constroem novas bases ideológicas, que darão sustentação às mudanças 

necessárias à sua reprodução, e elaboram instrumentos de difusão dessa ideologia. É 

nessa perspectiva que, para o desenvolvimento do milênio, novos mecanismos de 

hegemonia foram introduzidos, a fim de que se efetive a nova ordem: 

desenvolvimento sustentável. Para tal, segundo esses intelectuais, é preciso construir 

um Estado ativo e apreender uma nova concepção de pobreza, [...]. (MOTTA, 2012, 

p.181-182) 

 

 Sobre esta nova concepção de pobreza, vale os seguintes questionamentos: De onde, e 

como, ela surge? Como, e com que função, se consolida política e socialmente? Na busca 

pelas respostas de tais questões, é necessário perceber, a priori, que a atual concepção 

predominante de pobreza é fruto de uma construção histórica, ou seja, em cada conjuntura, em 

cada momento do desenvolvimento das sociedades capitalistas, uma concepção se fez 

predominante – não como forma de exclusão da concepção anterior, mas, sim, como 

transformação aparente desta, como um “adendo”.  

Neste breve ensaio serão apontadas duas teorias, Teoria do Capital Humano e Teoria 

do Capital Social, que, em nosso entendimento, foram plataformas importantes, no percurso 

recente das teorias liberais de bem-estar, uma vez que é na perspectiva de contrapor a 
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plataforma utilitarista em que se baseiam tais teorias que se gesta o enfoque das capacidades. 

(MEDEIROS, 2004; MOTTA, 2012) 

Gaudêncio Frigotto esclarece que no período histórico posterior à Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), com o ganho de expressão política do socialismo e a clara disputa por 

áreas de influência entre este e o capitalismo, durante a chamada “Guerra Fria”, os 

intelectuais do capital foram chamados a criar estratégias para diminuir (ou camuflar) as 

desigualdades entre indivíduos e países da esfera capitalista do globo, sob o objetivo de tornar 

este sistema mais “convincente” ou “atrativo”. Segundo o autor, “foi a equipe de Theodore 

Schultz, nos Estados Unidos, que, ao longo da década de 1950, [...] construiu a noção de 

capital humano”. Frigotto sintetiza a teoria de Schultz como uma proposição para a 

diminuição das desigualdades, em diversos níveis, através do investimento em educação, ou 

seja, para ele, “tratava-se de uma perspectiva que procurava integrar a educação escolar ao 

mundo do emprego, uma estratégia para evitar a penetração do ideário socialista, bem como o 

risco de sua expansão”. (FRIGOTTO, 2012, p.12) 

Theodore W. Schultz, norte-americano, doutor em economia, falecido em 1998, foi 

ganhador do Prêmio Nobel de economia em 1978, juntamente com William A. Lewis, por 

seus estudos que levaram à criação da Teoria do Capital Humano
66

. Ainda na década de 1950, 

Schultz lecionava, na Universidade de Chicago - EUA, a disciplina denominada “Economia 

da Educação”, cuja ementa girava em torno da explicação sobre o aumento de produtividade 

gerado pela qualificação do trabalho humano e, ao que tudo indica, foram os estudos nesta 

disciplina que culminaram na interpretação da educação e da saúde como valores econômicos 

e, posteriormente, na Teoria do Capital Humano. 

Segundo Schultz, o capital humano é fator importante para a elevação da 

produtividade e melhora da economia. 

 

O valor do capital humano adicional depende do bem-estar adicional que os seres 

humanos extraem dele. O capital humano contribui para a produtividade do trabalho 

e para a capacidade empreendedora, valiosa tanto na produção agrícola quanto na 

produção não-agrícola, na produção doméstica, no tempo e em outros recursos que 

os estudiosos destinam a sua instrução, e na migração para melhores oportunidades 

de emprego em que viver. Tal capacidade também contribui importantemente para 

satisfações que são parte integrante do consumo atual e futuro. (SCHULTZ, 1987, 

p.25) 

 

                                                           
66

 Sobre a Teoria do Capital Humano são referência para o debate os textos: SCHULTZ, T. O Capital Humano: 

investimentos em educação e pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar, 1973; BECKER, G. Human Capital: A 

theoretical and empirical analysis, with special reference to education. New York: National Bureau of 

Economic Research, 1964; entre outros. 



89 
 

O autor acrescenta que o investimento em capital humano é, portanto, um valor 

econômico calculado pelo custo da qualificação da população. 

  

Minha abordagem da qualidade da população é tratar a qualidade como um recurso 

escasso, o que implica que ela tem um valor econômico e que sua aquisição acarreta 

um custo. A chave da análise do comportamento humano que determina o tipo e o 

volume da qualidade adquirida com o passar do tempo é a relação entre os retornos 

da qualidade adicional e o custo de sua aquisição. Quando os retornos excedem o 

custo, a qualidade da população aumenta. Isto significa que um aumento no 

suprimento de qualquer componente da qualidade é uma resposta a uma demanda 

dele. Nesta abordagem de oferta e procura em relação ao investimento em qualidade 

da população, todos os componentes da qualidade são tratados como recursos 

duráveis, escassos, valiosos durante certo tempo. (SCHULTZ, 1987, p. 25) 

 

Por conseguinte, Schultz expõe que, sendo o investimento na qualidade da população, 

ou no capital humano, um valor econômico agregado para o qual se pressupõe um custo, este 

pressupõe, também, um retorno para o investidor. 

 

Os retornos que os empreendedores extraem de sua capacidade distributiva se 

elevam; e o mesmo acontece com os retornos relativos à assistência à infância, ao 

ensino escolar e às melhorias quanto à saúde. Além do mais, as taxas de retorno são 

aumentadas por reduções no custo da aquisição da maioria destes componentes da 

qualidade. Ao passar do tempo, o aumento da demanda de qualidade nas crianças, e 

da parte dos adultos ao aumentarem sua própria qualidade, favorece a iniciativa de 

ter e de criar menos filhos. O movimento no sentido da qualidade, assim, contribui 

para a solução do problema demográfico. (SCHULTZ, 1987, p. 25-26) 

 

 Compreende-se, portanto, pela Teoria do Capital Humano, que os fatores decisivos 

para a elevação do bem-estar “são a melhoria da qualidade da população e os avanços nos 

conhecimentos”. (SCHULTZ, 1987, p.16) Assim, vê-se que o investimento em capital 

humano é possível através da aplicação de recursos na saúde da população e na educação 

desta. Nas palavras do autor: “os atributos da qualidade adquirida da população, que são 

valiosos e podem ser aumentados por um investimento apropriado, serão tratados como 

capital humano”. (SCHULTZ, 1987, p.35) 

 Sobre o investimento em saúde, Schultz esclarece: 

 

A teoria do capital humano trata a situação da saúde de todas as pessoas como um 

título financeiro, isto é, capital de saúde e sua contribuição como serviço de saúde. 

Parte da qualidade do título inicial é herdada e parte é adquirida. O título 

desvaloriza-se com o passar do tempo e a um ritmo crescente no final da vida. O 

investimento bruto em capital humano acarreta custos de aquisição e manutenção, 

inclusive assistência à infância, a nutrição, roupas, habitação, serviços médicos e 

auto-assistência. O serviço que o capital de saúde fornece consiste em “tempo com 

saúde” ou “tempo livre de doença”, que contribui para atividades de trabalho, 

consumo e lazer. (SCHULTZ, 1987, p.26) 
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 A respeito do investimento em educação o autor aponta: 

 

A educação responde por grande parte da melhoria na qualidade da população. Mas, 

ao calcular-se o custo do ensino escolar, o valor do trabalho que as crianças 

pequenas fazem para os países precisa ser incluído. Mesmo quanto à crianças bem 

novas, durante seus primeiros anos de escola, a maioria dos pais sacrifica o valor do 

trabalho que os filhos realizam tradicionalmente. Outro atributo distintivo do ensino 

escolar é o que poderia ser chamado de efeito de safra, quando se obtém mais ensino 

por criança. Partindo do analfabetismo generalizado, pessoas mais velhas seguem 

vida afora com pouco ou nenhum ensino escolar, enquanto as crianças, ao chegarem 

à vida adulta, são as beneficiárias do ensino escolar. (SCHULTZ, 1987, p.28) 

 

A Teoria do Capital Humano leva a crer que o investimento em saúde e educação 

garante a possibilidade do aumento do tempo e da qualidade de vida, além da mobilidade 

social e, com esta, o almejado aumento da renda dos pobres e a diminuição da desigualdade. 

A compreensão desta tese considera a desigualdade social, entre classes ou países, não como 

algo intrínseco ao sistema capitalista, mas como algo pontual, passível de ser revertido 

mediante o correto investimento nas áreas mencionadas. Presume-se que este investimento 

eleva a produtividade do trabalhador e, com isto, lhe possibilita alcançar melhores postos de 

trabalho e maiores salários, o que, por conseguinte, faria ser reduzido o índice de pobreza e 

desigualdade da população. Tudo seria, então, uma questão de investimento, seja este externo 

ou um autoinvestimento.  

João Medeiros, sobre a racionalidade presente na Teoria do Capital Humano, sinaliza 

que: 

 

Em suma, a motivação central da teoria do “capital humano” está em apreender a 

racionalidade do processo decisório no qual os trabalhadores escolhem entre obter 

uma maior renda presente e um menor estoque de “capital humano” (ou seja, uma 

menor renda futura) ou vice-versa. Caso decidam ampliar o estoque de “capital 

humano” e assim auferir do processo produtivo um fluxo de rendimentos futuros 

mais amplo, os indivíduos concentrarão esforços em incrementar algum ou vários de 

seus atributos pessoais. É posição praticamente consensual entre os experts no 

assunto que, entre os diferentes atributos que podem servir de objeto ao 

“autoinvestimento”, aqueles que produziram os melhores resultados em termos de 

produtividade e renda (futuras) seriam os alteráveis em consequência do processo 

educacional (incluindo-se o treinamento profissional e todas as outras fontes de 

ampliação do conhecimento). (MEDEIROS, 2013, p.287) 

 

Schultz (1987), a respeito do significado de ser pobre, destaca que a maioria das 

pessoas do globo é pobre, mas que estas não o são por incapacidade ou falta de 

preocupação/motivação, mas, sim, por falta de recursos para investirem em seu próprio capital 

humano. Advém desta retórica a disponibilização, por parte do Estado, de alguma forma de 

acesso à saúde e educação gratuitas, bem como o investimento empresarial nestes setores. A 
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este respeito, Medeiros (2013) aponta que o investimento em capital humano pode se dar por 

três diferentes vias, ou seja, pelo autoinvestimento por parte do trabalhador, pelo investimento 

público, representando a vontade da sociedade, e, pelo investimento empresarial. Para o autor, 

“a decisão de ampliar ‘capital humano’ pode ser fruto da racionalidade de empresas e da 

sociedade, que, além do próprio trabalhador, usufruiriam os frutos de tal investimento (as 

empresas sob a forma de lucros e a sociedade pelo crescimento econômico)”. (MEDEIROS, 

2013, p.287)        

Ao se considerar a conjuntura da guerra-fria como pano de fundo do momento 

histórico sob o qual esta teoria ganhou notoriedade, torna-se possível encontrar um eixo 

ideológico que permitiu a inversão da realidade e a crescente responsabilização dos 

indivíduos pela pobreza que vivenciavam. Referimo-nos à compreensão, reiterada em tal 

teoria, de que não há antagonismo ou diferenciação entre os que detêm os meios de produção 

e os que de fato o utilizam para produzir, afinal, ambos seriam detentores do capital 

(entendido como “coisa” e não como relação social de produção) – de um lado detentores do 

capital material (meios de produção), de outro, detentores do capital humano (força de 

trabalho). (FRIGOTTO, 2000; MEDEIROS, 2013) Nesta visão, a compreensão de classes 

sociais distintas e antagônicas seria até mesmo errônea, e a existência da pobreza e da 

desigualdade seria fruto do não investimento de uma parcela da sociedade (com ajuda externa 

ou sozinha) em si própria, e não fruto da economia política do sistema capitalista.  

 

O capital não é a soma dos meios de produção materiais e produzidos. O capital são 

os meios de produção convertidos em capital, os quais, em si, não são capital como 

o ouro a prata, tampouco são moedas. São os meios de produção monopolizados por 

determinada parte da sociedade, os produtos e condições de atividade da força de 

trabalho os quais se tornam autônomos e em oposição à força de trabalho viva e, em 

virtude dessa oposição, se personificam no capital. O capital são os produtos gerados 

pelos trabalhadores e convertidos em potências autônomas dominando e comprando 

os produtores, e mais ainda são as forças sociais e a forma do trabalho com elas 

conexas, as quais fazem frente aos trabalhadores como se fossem propriedade do 

produtos deles. Temos aí, portanto, determinada forma social, envolvida numa 

névoa mística, de um dos fatores de um processo social de produção fabricado pela 

história. (MARX, 1974, p. 937 apud MEDEIROS, 2013, p.293-294)  

 

 Como forma de interpelar a teoria do capital humano, Frigotto questiona:  

 

[...] os países e os indivíduos pobres ou subdesenvolvidos assim o são porque 

escolheram não ter escolaridade, ou optaram apenas por uma precária escolaridade, 

ou isso ocorre porque os países colonizados e de capitalismo dependente e os filhos 

da classe trabalhadora não alcançam os níveis mais elevados de escolaridade e em 

escolas de melhor qualidade, já que são mantidos na pobreza por relações de 

dominação e exploração controladas pela classe detentora do capital? (FRIGOTTO, 

2012, p.12) 
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No ensejo, e ao considerar as afirmações provocativas de Schultz para indagar as 

teorias de Thomas Malthus
67

 e David Ricardo
68

, a saber: “Malthus não podia ter previsto a 

substituição, pelos pais, da quantidade de filhos pela qualidade” e “Ricardo não podia ter 

previsto o desenvolvimento de substitutos para terras agricultáveis através de avanços nas 

ciências e nas pesquisas agrícolas” (SCHULTZ, 1987, p.32), é possível formular outro 

questionamento à teoria do capital humano: Schultz não poderia prever que o investimento 

público, ou mesmo privado, em capital humano estaria subsumido aos interesses do capital? 

 Estudos aprofundados sobre a Teoria, o que não é o caso deste breve ensaio que 

pretende apenas expô-la de forma sumária, apontam, na mesma linha dos questionamentos 

acima, críticas à sua formulação e aplicação. João Medeiros sintetiza que a Teoria do Capital 

Humano, “em última instância, funciona como elemento do aparato ideológico necessário à 

reprodução do status quo” (MEDEIROS, 2013, p. 294-295) e à naturalização deste. 

 O autor sinaliza que: 

 

Ao atribuir às deficiências nas qualificações pessoais dos indivíduos a causa 

principal da desigualdade de renda e da pobreza, os economistas ortodoxos (e todos 

aqueles que compreendem tais problemas da mesma forma) abrem mão de 

investigar o papel causal desempenhado pelo funcionamento estrutural da sociedade 

capitalista. Não é por coincidência, portanto, que todas as terapias prescritas pelas 

teorias do “capital humano” para a eliminação (ou administração) da pobreza 

possuem como premissas a existência (naturalizada) das relações sociais capitalistas 

e a adequação do agir individual à sua dinâmica imanente. (MEDEIROS, 2013, 

p.296) 

 

 O entendimento de que o comportamento individual é, ao mesmo tempo, gerador e 

possível transformador de todos os fenômenos sociais, embasa a, talvez mais recorrente e 

generalizada, crítica à Teoria do Capital Humano: a de que tal teoria culpabiliza os próprios 

pobres, não apenas por sua existência, mas, também, pela existência do conjunto de mazelas 

sociais vivenciadas. (MEDEIROS, 2013; FORRESTER, 1997) Vale relembrar a tática, ou 

receituário bíblico da “leitura apocalíptica” seguida da “receita salvacionista”, mencionada no 

capítulo anterior como estratégia utilizada para a afirmação do ideário neoliberal. Aplicada à 

Teoria do Capital Humano, a “leitura apocalíptica” faria menção aos pobres que “querem 

                                                           
67

 Thomas Malthus, economista inglês, projetou o que ficou conhecido como Teoria Demográfica Malthusiana, 

através da qual se compreende que o crescimento demográfico acelerado provocaria escassez de alimentos para a 

população.  
68

 David Ricardo, economista inglês, dentre outras teorias produziu a que ficou conhecida como Teoria da Renda 

da Terra Ricardiana, segundo a qual os produtos de terras férteis eram produzidos a menores custos garantindo, 

assim, maiores rendimentos a seus proprietários. O custo destas terras, no entanto, seriam maiores que o custo 

das terras menos férteis.  
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ser/permanecer pobres” e a “receita salvacionista” seria referente ao investimento em saúde e 

educação dos pobres, garantindo-lhes, assim, meios para o alcance de melhores postos de 

trabalhos, melhores remunerações e maior renda. No entanto, subsumido à lógica do sistema 

capitalista, este investimento se traduz em um investimento “pobre para os pobres” e, em 

sentido algum, transformador
69

.           

Vale ressaltar, antes de passar à outra concepção teórica sobre a pobreza, a 

desigualdade e as formas cabíveis para a supressão destas, que o período histórico durante o 

qual a Teoria do Capital Humano esteve no auge foi marcado, para além da mencionada 

Guerra Fria, pela preponderância do modelo fordista-keynesiano de acumulação capitalista.
70

 

O que significa dizer que a Teoria do Capital Humano teve seu auge no período histórico dos 

“trinta anos gloriosos”, do “Estado de bem-estar social”. Assim, tal como o modelo de 

acumulação predominante no período, a Teoria perdeu espaço com o advento da crise 

estrutural capitalista da década de 1970 e o ganho de hegemonia do ideário neoliberal.   

“O colapso do socialismo existente e o desenvolvimento de um salto tecnológico, que 

permitiu o livre fluxo de capitais e de mercadorias, constituíram a chave para a ‘vingança do 

capital’ contra as políticas sociais e os direitos conquistados pelos trabalhadores” durante os 

ditos anos gloriosos. O período histórico do pós-crise da década de 1970, aqui tratado no 

capitulo anterior, marcado pelas premissas do Consenso de Washington, mistificou o conceito 

de Capital Humano (afinal, nada que remetesse ao modelo fordista-keynesiano poderia ser 

mantido), ampliou seu fetiche e propôs novas noções ideológicas para o velho conceito, 

travestindo-o de Capital Social. (FRIGOTTO, 2012, p,13) 

Conforme demonstrado, a ordem social do pós-crise da década de 1970 

recontextualizou a sociabilidade humana de uma forma perversa. A ordem globalizada não 

buscava integrar, mas, sim, individualizar; a globalização não foi só financeira, mas, também, 

da pobreza. A reestruturação produtiva engendrada evidenciou não apenas a presença de uma 

população pauperizada, mas, principalmente, trouxe à tona a realidade de um grupo de 

proletários supérfluos e precarizados, de uma superpopulação relativa e, diante deste quadro, 

                                                           
69

 “Em se tratando especificamente da explicação da pobreza e da desigualdade em termos das categorias do 

‘capital humano’, a insuficiência do individualismo metodológico adquire a forma particular da seguinte falácia 

de composição: a afirmação de que, dada a vaga no mercado de trabalho, um trabalhador mais qualificado tende 

a ocupa-la, é diretamente convertida na falsa proposição de que o aumento da educação é capaz de, por si só, 

produzir vagas para todos os trabalhadores qualificados. A falácia da composição imanente à abordagem do 

‘capital humano’ corresponde, portanto, à transposição ilícita e injustificada de uma lógica válida no plano das 

decisões individuais (em condições absolutamente restritas) para o domínio ontológico das estruturas da 

sociedade capitalista”. (MEDEIROS, 2013, p. 296-297) 
70

 Assunto trabalhado em seção anterior. 
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tornou-se necessário, também, a adoção de medidas estratégicas para a manutenção da coesão 

social em tempos de individualização, competição e precarização dos sujeitos. 

Segundo Maria Celina D’Araujo, o termo “capital social” entrou em voga a partir da 

década de 1990, principalmente com as teses de Robert Putnam
71

 e Francis Fukuyama
72

, 

tornando-se um “modismo comum na academia”. Em uma linguagem coloquial a autora 

define o termo como “uma ferramenta útil para auxiliar comunidade e governo a resolverem 

problemas socialmente relevantes”, uma expressão da “capacidade de uma sociedade de 

estabelecer laços de confiança interpessoal e redes de cooperação com vistas à produção de 

bens coletivos”. (D’ARAUJO, 2010, p.7; 8; 10) 

 Como destaca Vânia Motta, apesar de Putnam e Fukuyama serem apontados como os 

principais autores sobre a temática do Capital Social, a expressão apresenta diversas 

interpretações, dentre elas as de Bourdieu
73

 e Coleman
74

, sendo utilizada em diferentes áreas 

do saber, de maneiras peculiares e mesmo antecedentes às aproximações de Putnam e 

Fukuyama. No entanto, a autora enfatiza que são as ideias básicas presentes na teoria de 

Robert Putnam, de cunho neoinstitucionalista, as que usualmente representam a Teoria do 

Capital Social tal como fora absorvida pelo senso comum e pelos organismos internacionais 

de manutenção da ordem. (MOTTA, 2012)  

Para Robert Putnam (1995), Capital Social significa organização social para a 

interação cívica de uma dada comunidade. 

  

                                                           
71

 Robert David Putnam, norte-americano nascido em 1941, é cientista político e professor da cadeira de 

políticas públicas, da Universidade de Harvard nos EUA. Putnam, que chegou a ser citado como o acadêmico 

mais influente nos anos 2000 pelo jornal London Sunday Times, foi laureado, no ano de 2006, com o prêmio 

Skytte (prêmio interpretado como análogo ao Nobel, porém sobre as políticas sociais). São obras de referência 

do autor : “Bowling Alone:” e “Comunidade e Democracia”, dentre outras. 
72

 Yoshiro Francis Fukuyama, nipo-estadunidense nascido em 1952, é filósofo, economista político e professor 

de economia política na Escola Paul H. Nitze de Estudos Internacionais Avançados da John Hopkings University 

nos EUA. Polêmico por sua “previsão” do “fim da história” a partir da ascensão da democracia liberal do 

capitalismo global, o autor tem como obras de referência: “O Fim da história e o Último Homem” e 

“Confiança”, dentre outras. 
73

 Pierre Bourdieu, filósofo e sociólogo francês, falecido em 2002, em suas obras procurou demonstrar, 

sobretudo, os condicionantes materiais e simbólicos das relações sociais. Segundo Bourdieu o Capital se 

manifesta de três formas: a) o Capital Econômico, que pode ser convertido em dinheiro e apresentar a forma 

institucionalizada da propriedade privada; b) o Capital Cultural, que em certas circustâncias pode ser convertido 

em Capital Econômico e institucionalizado sob a forma de escolaridade e qualificação; e, c) o Capital Social que, 

constitutivo das conecções sociais, em certas circunstâncias também pode ser convertido em Capital Econômico 

e institucionalizado na forma de entitulamentos sociais. Segundo o autor, as três formas de Capital definidas 

podem adquirir características de Capital Simbólico que, nas relações sociais intersubjetivas, pode vincular-se à 

dominação simbólica de classe. Para mais sobre a perspectiva de Bourdieu, ler: Bourdieu (1986). 
74

 James Coleman, sociólogo norte-americano falecido em 1995, cujas produções teóricas se voltaram, 

principalmente, para as áreas da sociologia da educação e políticas púbicas. 
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Capital social refere-se a características da organização social, tais como confiança, 

normas e redes, que podem aumentar a eficácia de uma sociedade facilitando ações 

coordenadas. A cooperação voluntária é mais fácil numa comunidade que tenha 

herdado um estoque substancial de capital social, na forma de normas de 

reciprocidade e engajamento cívico. (PUTNAM, 1995, p.14) 

 

 Neste sentido, o autor acrescenta que a interação e a confiança entre os atores são mais 

facilmente alcançadas em sociedades que sejam organizadas de modo a “proteger” e 

“estimular” o estoque de capital social. Faz-se referência, portanto, à importância das 

instituições democráticas. 

 

A confiança em si mesma é uma propriedade emergente do sistema social, tanto 

quanto um atributo pessoal. Os indivíduos são capazes de ser confiantes (e não 

apenas ingênuos) devido às normas e redes sociais dentro das quais estão encaixadas 

suas ações. Os estoques de capital social, tais como confiança, normas e redes, 

tendem a se auto-reforçar e acumular. Os círculos virtuosos resultam em equilíbrio 

social com altos níveis de cooperação, confiança, reciprocidade, engajamento cívico 

e bem-estar coletivo. Ao contrário, a ausência desses traços na comunidade incívica 

é também auto-reforçante. Defecção, desconfiança, tergiversação, exploração, 

isolamento, desordem e estagnação intensificam-se mutuamente em um miasma 

sufocante de círculos viciosos. Tal como todos os bens públicos, o capital social 

tende a ser subvalorizado e subfornecido por agentes privados. (PUTNAM, 1995, 

p.14) 

 

 Para chegar a estas conclusões, Robert Putnam estudou, durante os anos de 1970 e 

1989, o processo de descentralização administrativa da Itália. A intenção do autor era de 

avaliar o desempenho institucional dos governos do sul e do norte do país, correlacionando-os 

com o contexto social vivenciado, a fim de esclarecer as mediações para o sucesso de alguns 

governos democráticos e para o não-êxito de outros. A conclusão da pesquisa foi de que o 

contexto social e a história das comunidades têm influência direta sobre o desempenho das 

instituições democráticas e, neste sentido, quanto mais horizontal for um governo, mais cívica 

e participativa será a comunidade, e maiores chances de êxito este governo terá. Esta 

proposição teórica de Putnam tem ligação direta com as do pensador francês Alexis de 

Tocqueville
75

, para quem a associação civil é peça chave no funcionamento do sistema 

democrático. (PUTNAM, 1995; MOTTA, 2012) 

                                                           
75

 “Tocqueville foi um dos muitos viajantes do século XIX que, tal como Alexander von Humbldt e Charles 

Darwin, contribuíram para que os europeus compreendessem melhor o Novo Mundo. Ele era um juiz assistentes 

de 25 anos, ansioso para estudar o funcionamento da democracia, quando arranjou uma comissão não 

remunerada de governo francês para pesquisar as condições das prisões norte-americanas. Financiados por suas 

famílias, Tocqueville e um amigo percorreram o jovem país durante nove meses, viajando a cavalo, em 

diligências e vapores, avançando para o sul até Nova Orleans e para o oeste, até Sault St. Marie, em Michigan. 

Ao voltar, Tocqueville publicou sua obra clássica Democracia na América, de sucesso imediato entre os círculos 

políticos europeus que debatiam calorosamente sobre liberdade e despotismo após a Revolução Francesa e as 

Guerras Napoleônicas. Em uma de suas observações mais agudas, Tocqueville escreveu: ‘A liberdade produz 

animosidades privadas, mas o despotismo dá origem à indiferença geral’. E perguntou: ‘Que potência política 
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 Para Putnam as formas de capital social são variadas, podem ser expressas em redes 

formais ou informais de interação, podem traduzir-se em mecanismos simples ou complexos, 

por vezes podem até mesmo parecer invisíveis. 

 Segundo o autor: 

 

Algumas formas de capital social são altamente formais, por exemplo, as 

organizações nacionais de diferentes naturezas, ou as organizações de trabalhadores 

formalmente organizadas com estrutura hierárquica e membros associados. Outras 

formas de capital social, como um grupo de pessoas que frequentam um bar toda 

quinta à noite, são extremamente informais. Ainda assim, as duas formas de capital 

social constituem redes nas quais se pode facilmente desenvolver o princípio da 

reciprocidade, e com isso gerar ganhos coletivos. Há formas de capital social que 

são densamente interligadas, como um grupo de usineiros que trabalha junto todos 

os dias na fábrica, frequenta a igreja católica todos os domingos, e vai junto ao 

boliche nos dias de sábado. Esta seria uma forma densa, interconectada e múltipla de 

capital social. Existem, também, formas finas, simples, quase invisíveis de capital 

social, estas se traduzem em redes e normas de reciprocidade, como cumprimentar 

as pessoas que ocasionalmente você encontra no supermercado. (PUTNAM, 2001, 

p.42)
76

     

 

Em pesquisa sobre o capital social norte-americano no pós-crise da década de 1970, 

Putnam assevera que a participação cívica daquela população decaiu, assim como declinou a 

interação solidária e participação social dos cidadãos. Alguns dados sobre este descenso são 

(re)apresentados, de forma sintetizada, por Sander e Putnam (2010). Os autores destacam que 

a participação dos norte-americanos em manifestações públicas caiu pela metade entre 1973 e 

1994, e que os índices de confiança entre os cidadãos e de permanência em círculos de 

amizade também decresceram vertiginosamente. Sander e Putnam inferem que os norte-

americanos estão cada vez mais solitários e cada vez menos ativos politicamente
77

, assim, 

para restaurar o civismo do país, propõem (01) criar mecanismos para “encorajar os adultos a 

se socializarem mais, a realizarem mais atividades em grupo e mais atividades voluntárias”; e 

                                                                                                                                                                                     
poderia levar a cabo a vasta multidão de empreendimentos menores que os cidadãos americanos desempenham 

diariamente, com a ajuda do princípio da associação?’” (PUTNAM, 1995, p.03).   
76

 Tradução da autora. Texto original: “Some forms of social capital are highly formal, like a PTA (Parent 

Teacher Association) organisation or a national organisation of any sort, or a labour union, formally organized 

with a chairman and a president, and membership dues and so on. Some forms of social capital, like the group 

of people who gather at the bar every Thursday evening, are highly informal. And yet, both of those constitute 

networks in which there can easily develop reciprocity, and in which there can be gains. Some forms of social 

capital are densely interlaced, like a group of steelworkers who work together every day at the factory, go to 

Catholic Church every Sunday, and go out bowling on Saturday. That is a very dense, interconnected, multiplex 

form of social capital. There are also very thin, almost invisible forms of social capital, meaning networks and 

the associated norms of reciprocity, like the nodding acquaintance you have with the person you occasionally 

see at the supermarket, while waiting in line.” (PUTNAM, 2001, p.42) 
77

 Não obstante, os autores apontam que houve elevação nas taxas de capital social dos EUA após a ocorrência 

do ataque terrorista às “Torres Gêmeas” em nove de setembro de 2001. 
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(02) ensinar os mais jovens a “serem mais ativos e conectados socialmente”
78

. (SANDER; 

PUTNAM, 2010, p.10) 

Ao correlacionar o período histórico, vê-se que o declínio do chamado capital social 

nos EUA foi concomitante à expansão e afirmação do ideário neoliberal, à reestruturação 

produtiva e ao consequente acirramento da pobreza e da desigualdade entre as classes sociais. 

A política neoliberal, voltada para a restrição da atuação do Estado frente às expressões da 

questão social, necessitava conseguir manter a coesão social mesmo neste cenário 

contraditório. Eis, então, o ganho de notoriedade da Teoria do Capital Social e sua 

compreensão moralizadora da pobreza e da desigualdade. Percebe-se que a ajuda ao próximo 

é tarefa da sociedade civil, é papel moral de cada um, é dever cívico. Enfatiza-se a 

solidariedade humana e o voluntariado como formas de aumentar o capital social, a interação 

social, e de diminuir a desigualdade.  

 Ao compreender que para Putnam a transformação da realidade social vivenciada por 

alguns poderia se dar através da solidariedade e da colaboração comunitária, Vânia Motta 

sintetiza o pensamento do autor com a seguinte assertiva: 

 

A propensão de uma comunidade a formar associações cívicas é fundamental para a 

eficácia e a estabilidade de um governo democrático, pois essas organizações 

incutem nos membros os hábitos de cooperação, solidariedade e espírito público, 

isto é, se traduzem em capital social. Sociedades ou regiões com estruturas mais 

democráticas seriam mais capazes de avançar em termos de crescimento econômico 

e social, pois podem empreender a dimensão comunitária do desenvolvimento e, 

dessa forma, superar a questão social através da cooperação. (MOTTA, 2012, p.149) 

 

Motta, ao descrever a relação entre capital social e diminuição da pobreza e da 

desigualdade na Teoria de Putnam, soma à sua síntese o seguinte entendimento:  

 

A concepção de capital social em geral sugere que, aumentando a capacidade 

associativa de um grupo, de uma comunidade ou de uma rede de participantes, 

reduzem-se as disparidades de acesso aos benefícios sociais, o que acarreta uma 

maior igualdade de oportunidades para seus membros. Ampliando essas 

possibilidades, através do acesso aos bens socioemocionais ou aos ativos sociais, a 

pobreza é reduzida. (MOTTA, 2012, p.170) 

 

 A autora acrescenta, ainda, que esta “comunidade cívica de Putnam não se refere a 

uma questão política mais ampla, [...], mas a uma questão moral – responde-se por seus atos 

tendo em vista sua própria consciência individual”, sendo assim, o capital social seria fator 

                                                           
78

 Tradução da autora. Texto original: “[...] America could be civically restored in two ways: by encouraging 

adults to socialize more, join more groups, or vonlunteer more; and by teaching the young, whose habits are 

more malleable, to be increasingly socially connected”. (SANDER; PUTNAM, 2010, p.10) 
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preponderante para o “equilíbrio social, para a estabilidade política, para a boa governança e 

para o desenvolvimento econômico” por traduzir-se em “um potencial moral que garante a 

coesão social”. (MOTTA, 2012, p.148-149) Vale destacar, portanto, que “consciência cívica” 

não se confunde com “consciência de classe” ou com “consciência crítica”, e que 

“associações comunitárias” não se traduzem em interferências efetivas na cena política. A 

atomização dos sujeitos, ou o individualismo exacerbado, é tanto causa quanto consequência 

da notoriedade adquirida pela Teoria do Capital Social e do investimento em formas de 

associação dos indivíduos tendo por base uma aproximação moral. 

Vê-se que a proposição ideológica da Teoria do Capital Social é de que o conflito é 

prejudicial ao desenvolvimento social e econômico e, portanto, a exaltação da cultura cívica e 

solidária, e da confiança entre os homens e entre estes e as instituições do Estado 

democrático, são funcionais para a instauração do conformismo e do julgamento moral 

daqueles que não se adaptam às regras do mercado e das instituições. Apreende-se a pobreza e 

a desigualdade não como contradições intrínsecas ao sistema, mas como “infortúnios” 

naturais de certa gama de indivíduos que, justamente por serem acometidos por tais sequelas, 

merecem ser “apoiados” pelos demais membros da sociedade. Apoiá-los, incluí-los nos 

círculos de convivência, é, portanto, um dever moral de todos. Não há, pois, diferença de 

classe social, todos interagem na comunidade de forma igualitária, o acesso a bens materiais 

cede espaço no debate para o acesso a bens culturais e emocionais. Ao fim, trata-se de mais 

uma forma de camuflar o abismo, cada vez mais aprofundado pelo sistema capitalista, 

existente entre as classes. 

 Por mais que o convívio social seja importante e prazeroso, por mais que pessoas se 

voluntariem em trabalhos em prol dos menos favorecidos, por mais que todos tenham “bom 

coração”, pratiquem a empatia e ajam com reciprocidade e solidariedade, nada disso alterará a 

essência do sistema capitalista que acumula riquezas de um lado e pobreza do outro. O 

sistema econômico escolhido produz riqueza, pobreza e desigualdade. A Teoria do Capital 

Social, consequência da atomização dos sujeitos e da necessidade de garantir formas de 

coesão entre estes, é, por conseguinte, causa para a reafirmação da segregação social e do 

próprio individualismo, afinal, não se inclui nos grupos de interação formas de fomento à 

consciência crítica e coletiva, trata-se apenas da questão moral, quase religiosa, de conviver, 

ainda que de forma esporádica, com o diferente (pobre). 

Nota-se que as Teorias do Capital Humano e do Capital Social, têm base utilitarista, o 

que significa dizer que são teorias cuja pretensão é a maximização do bem-estar de todos 

através dos efeitos reais produzidos pelas ações engendradas. A concepção filosófica do 
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utilitarismo manifesta-se, assim, nas mencionadas teorias na forma de ampliação do bem-estar 

dos indivíduos através do investimento em saúde, educação e interação social, que teriam 

como consequência a melhora na qualidade de vida destes e a manutenção da hegemonia de 

classe. (MEDEIROS, 2004; MOTTA, 2007) 

Tais ações pontuais, que de fato geram consequências positivas para os indivíduos por 

elas afetados, mas que não alteram substancialmente o quadro geral da produção e 

permanência da pobreza acabam por serem questionadas sobre sua eficácia. Foram eficazes, 

de certo modo, na garantia da coesão social. Entretanto, a pobreza e a desigualdade podem ter 

sido relativizadas do ponto de vista de sua interpretação, já ao se tratar de sua aparência 

incômoda não houve qualquer forma de alteração com o passar dos anos, assim como 

permaneceu intacto o potencial de desordem que podem vir a causar. É em função deste 

potencial permanente que o utilitarismo como base para a economia do bem-estar passa a ser 

questionado e, novas proposições, ainda liberais, ganham força, calcadas na dimensão da ética 

igualitarista, e não mais da utilidade. 

Como destaca Medeiros, 

 

Há pelo menos duas décadas, a interpretação convencional (utilitarista) dos 

fenômenos relacionados ao bem-estar entrou em decadência e vem sendo substituído 

pouco a pouco pela mais abrangente concepção a respeito das “questões sociais” 

jamais formulada a partir de uma perspectiva conservadora: o assim chamado 

enfoque das capacidades, de Amartya Sen. (MEDEIROS, 2013, p.336) 

 

 É sobre a base filosófica não utilitarista, sob a qual se assenta a Teoria das 

Capacidades de Amartya Sen, que trata o próximo item desta dissertação. Antes, porém, vale 

apresentar uma síntese elaborada por João Medeiros (2004, p.146) que aqui nos serve como 

justificativa para a construção deste ensaio inicial. O autor auxilia a compreensão, na 

perspectiva de análise econômica da Teoria seniana, de que “talvez a única ‘inovação’ digna 

de nota seja mesmo a incorporação de alguns componentes na lista de ‘ativos’ que deveriam 

ser transferidos aos pobres para livrá-los da condição de pobreza (basicamente terra e 

crédito)”, ou seja, muito das teorias citadas foi “aproveitado” por Amartya Sen, ainda que sob 

outra plataforma filosófica. 

 

Em síntese, a intervenção de Sen rompe com os preceitos éticos do utilitarismo, mas 

não com seus princípios ontológicos, sendo este o motivo pelo qual a referida recusa 

da base utilitarista não se desdobra numa completa negação das principais 

proposições teóricas dela derivadas: na realidade, a maior parte das formulações das 

teorias utilitaristas da pobreza e da desigualdade é enquadrada na “nova” 

abordagem. (MEDEIROS, 2004, p.146)     
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 Como veremos a seguir, a negação da filosofia utilitarista não é algo iniciado por 

Amartya Sen. Tal autor deu continuidade à crítica gestada por John Rawls, quando este 

formulava sua teoria da justiça como equidade, de base filosófica igualitarista. 

 

2.2. Uma tentativa de mudança no paradigma filosófico: de John Rawls para Amartya 

Sen.  

 

Em termos filosóficos a perspectiva de Amartya Sen dialoga com a perspectiva de 

John Rawls, que busca a formação de um novo consenso social, com respeito aos princípios 

liberais, na vertente igualitarista e não utilitarista – é sobre esta perspectiva filosófica que 

contribui para o embasamento da atual concepção predominante de pobreza que se trata este 

item.  

A visão teórica de Rawls será aqui sintetizada com a intenção de ressaltar a relação 

entre esta e as formulações de Amartya Sen. O que se pretende expor é a raiz das proposições 

teóricas senianas. Raiz esta que, pode-se dizer, se encontra na Teoria de Justiça de John 

Rawls, autor a quem Sen faz diversas referências, elogios e críticas, em muitas de suas obras.  

Como sintetiza João Leonardo Medeiros, 

 

Não resta a menor dúvida de que Amartya Sen ocupa isoladamente, há algumas 

décadas, o posto de autoridade máxima da Economia no campo do “bem-estar” 

social. Atestam esta autoridade o prêmio Nobel conferido ao autor em 1998, 

justamente por suas investigações em torno das “temáticas sociais”, e, 

principalmente, a ascendência indiscutível do “enfoque das capacidades” sobre a 

formulação das políticas de “ataque à pobreza” praticadas no último quarto de 

século. Tão ou mais fácil do que comprovar o prestígio de Sen no campo do “bem-

estar” social é encontrar razões que explicam este status privilegiado usufruído pelo 

autor. Basta, para isso, observar que, se Rawls foi o filósofo liberal responsável pela 

revisão dos princípios éticos subjacentes à própria visão de mundo liberal-

conservadora, Sen foi não apenas o primeiro economista (desde o século XIX) a 

discutir com sistematicidade os valores que a ciência econômica se propõe a 

objetivar, mas também o primeiro economista a elaborar uma alternativa bem-

sucedida à filosofia utilitarista. (MEDEIROS, 2013, p.361-362) 

 

  Trata-se de dois conceituados autores críticos à perspectiva da ética utilitarista, que, 

neste sentido, poderiam ser vistos como complementares. No entanto, como os autores por 

vezes desfilaram críticas um ao outro, eles podem ser vistos, também, como opostos. O fato é 

que na base da teoria de Amartya Sen está a crítica feita por John Rawls ao utilitarismo, 

durante a confecção de sua Teoria de Justiça. Rawls e Sen são, portanto, autores taxados 

como igualitaristas. As discordâncias entre eles, no entanto, se manifestam no que diz respeito 

aos aspectos que definem este igualitarismo.  
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É inconteste que os postulados práticos que subsidiam as atuais formulações políticas 

de combate à pobreza estão calcados na Teoria das Capacidades de Amartya Sen, entretanto, 

inconteste também o é, que os valores normativos destas formulações, e mesmo da Teoria das 

Capacidades, referenciam-se na obra “Uma Teoria de Justiça” de John Rawls. 

 John Rawls, falecido no ano de 2002, foi um pensador norte-americano do campo da 

filosofia política e da moral. A primeira versão de sua principal obra, “Uma Teoria de 

Justiça”, onde o autor trata da bem difundida teoria da justiça como equidade, foi publicada 

em 1971. Como destacam Rizzotto e Bortoloto (2011), em diversos momentos posteriores a 

esta edição inicial Rawls revisou e, até certo ponto, alterou, alguns traços da ideia de justiça 

como equidade. Neste sentido, é que aqui utilizaremos como principal referencial teórico um 

artigo do autor publicado em 1992, na revista brasileira Lua Nova, intitulado “Justiça como 

Equidade: uma concepção política, não metafísica”.  

 Sobre sua teoria da justiça como equidade e o enquadramento desta como uma 

concepção política de justiça, Rawls assevera que: 

 

Uma concepção política da justiça, claro, é uma concepção moral, mas é uma 

concepção moral elaborada para um certo tipo de questão: especificamente, para as 

instituições políticas, sociais e econômicas. Em especial, a justiça como equidade é 

pensada para aplicação ao que chamei a “estrutura básica” de uma democracia 

constitucional moderna. [...] A estrutura básica designa as principais instituições 

políticas, sociais e econômicas dessa sociedade, e o modo pelo qual elas se 

combinam num sistema de cooperação social. (RAWLS, 1992, p.01)  

 

 Na justiça como equidade parte-se da concepção de sociedade como um sistema de 

cooperação entre pessoas livres e iguais. A unidade social, e a lealdade dos cidadãos, no que 

tange ao respeito às suas instituições comuns, se funda na suposição de que todos aceitam 

publicamente uma concepção política de justiça para regular a estrutura básica da sociedade. 

A unidade social é possível, nesta perspectiva, dadas as condições históricas de uma 

sociedade democrática. Parte-se da ideia básica de cooperação social, ideia presente na cultura 

pública de uma sociedade democrática e, daí passa-se a uma concepção pública de justiça 

como base para esta unidade social. (RAWLS, 1992) 

A concepção rawlsiana tem como premissa básica a existência de uma sociedade que 

funcione como um sistema de cooperação social equitativo entre pessoas livres e iguais. Mas, 

o que seria um sistema de cooperação social equitativo? E o que significa “pessoas livres e 

iguais”? 

Sobre a cooperação, Rawls sinaliza que: 
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1) [...] A cooperação é guiada por normas e procedimentos publicamente 

reconhecidos, que são aceitos pelos que cooperam como normas e 

procedimentos que regulam apropriadamente suas condutas. 

2) A cooperação envolve a ideia de termos equitativos de cooperação: termos que 

cada participante pode razoavelmente aceitar, contanto que todos os demais 

também os aceitem. [...] Uma concepção de justiça política caracteriza os 

termos equitativos de cooperação social. Visto que a questão primeira da justiça 

é a estrutura básica da sociedade, isso se consegue na justiça como equidade 

mediante a formulação de princípios que especificam os direitos e deveres 

básicos no interior das principais instituições da justiça ao longo do tempo, de 

tal modo que os benefícios produzidos pelos esforços de todos sejam 

equitativamente adquiridos e divididos de uma geração para a subsequente. 

3) A ideia de cooperação social requer uma ideia de vantagem racional, ou bem, de 

cada participante. Essa ideia de bem especifica aquilo que os envolvidos na 

cooperação [...] estão tentando obter, quando o esquema é considerado de seu 

ponto de vista. (RAWLS, 1992, p. 06)  

  

Sobre as prerrogativas de “ser livre” e de “ser igual”, o autor esclarece que: 

 

Dado que nosso ponto de partida é a tradição de pensamento democrático, também 

pensamos que os cidadãos são pessoas livres e iguais. A ideia intuitiva básica é a de 

que, em virtude do que podemos chamar suas capacidades morais, e das capacidades 

da razão – o pensamento e o juízo, associados a essas capacidades – dizemos que as 

pessoas são livres. E em virtude de possuírem essas capacidades em grau necessário 

a que sejam membros plenamente cooperativos da sociedade, dizemos que as 

pessoas são iguais. [...] Como as pessoas podem ser participantes plenos de um 

sistema equitativo de cooperação social, atribuímos a elas as duas capacidades 

morais associadas aos elementos presentes na ideia de cooperação social acima 

exposta, a saber, a capacidade de um senso de justiça e a capacidade de uma 

concepção do bem. O senso de justiça é a capacidade de entender, de aplicar e de 

agir a partir da concepção pública de justiça que caracteriza os termos equitativos da 

cooperação social. A capacidade de concepção do bem é a capacidade da pessoa de 

formar, de revisar e racionalmente perseguir uma concepção da vantagem racional, 

ou do bem. (RAWLS, 1992, p.06-07) 

 

A justiça como equidade teria base, portanto, em uma espécie de contrato social entre 

os homens. Sobre este ponto Rawls defende que: 

 

Dado que a justiça como equidade refunde a doutrina do contrato social [...]: os 

termos equitativos da cooperação social são concebidos como objeto de um acordo 

entre os participantes da cooperação, isto é, como objeto de um acordo entre pessoas 

livres e iguais enquanto cidadãos nascidos na sociedade em vivem suas vidas. Mas 

seu acordo, como qualquer outro acordo válido, deve ser estabelecido sob condições 

apropriadas. Em particular, essas condições devem situar equitativamente pessoas 

livres e iguais, e não conceder a algumas pessoas maior poder de barganha que a 

outras. Além disso, ameaças de força de coerção, mentira e fraude, e assim por 

diante, devem ser excluídas. (RAWLS, 1992, p. 08)  

 

É quase impossível chegar a este ponto da teoria da justiça como equidade sem se 

questionar sobre como seria possível, para o autor, estabelecer um contrato de cooperação 

mútua, como inibir a coerção e o maior poder de barganha de um sobre o outro, se na 
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realidade as posições que as pessoas ocupam na sociedade são bastante diferentes. A solução 

proposta por Rawls é de forjar uma ideia de “posição originária”
79

 como um artifício de 

representação onde os indivíduos estariam em um mesmo patamar, caracterizando o que ele 

chama de “véu da ignorância”
80

 a partir do qual o contrato poderia ser estabelecido. 

Rawls (1997, p.64) destaca a partir desta posição originária, forjada pelo véu da 

ignorância, dois princípios fundantes e imperiosos: 

 

1) Cada pessoa tem direito igual a um esquema plenamente adequado de direitos e 

liberdades básicas iguais, sendo esse esquema compatível com um esquema similar 

para todos; e,   

 

2) Desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições:  

 Primeiro, devem estar ligadas a cargos e posições abertos a todos em condições 

de justa igualdade de oportunidades;  

 Segundo, elas devem beneficiar com maior intensidade os membros menos 

favorecidos da sociedade. 

 

  É perceptível que Rawls assimila a existência de diferentes segmentos sociais, no 

entanto, a diferença entre estes parece ser naturalizada pelo autor. A ação estatal para a 

garantia da equidade e, por conseguinte, da justiça social, segundo Rawls, se efetivaria em 

práticas voltadas principalmente para a parcela populacional “menos favorecida” de modo a 

sustentar o acesso de todos a “direitos e liberdades básicas”.  

 Na percepção de Medeiros (2013): 

 

Dois são os princípios éticos propostos por Rawls em substituição à maximização da 

utilidade social. O primeiro princípio define a noção de “igualdade de liberdade” ou, 

mais detidamente, define que a liberdade individual constitui o plano em que o valor 

da igualdade deve ser avaliado [...]. Apesar do maior interesse usualmente 

despertado pelo segundo princípio ético de Rawls, o que certamente se explica pelo 

fato de que este princípio concilia (criativamente, de novo) a noção de justiça com 

determinadas desigualdades sociais, o próprio autor faz questão de esclarecer que a 

sua concepção ética fica mais bem caracterizada quando assume um “ordenamento 

lexicográfico” ou “serial”: em termos diretos, isso significa que o primeiro princípio 

possui prioridade sobre o segundo. (MEDEIROS, 2013, p.355) 

                                                           
79

 Falar em “posição originária” na perspectiva contratualista rawlsiana significa falar em uma equidade inicial 

permeada por princípios morais que forjariam a escolha dos indivíduos pela distribuição equânime de bens 

primários. 
80

 “Véu da ignorância” é a situação que se apresenta quando se forja a posição originária, e é a partir deste que 

são estabelecidos os contratos para a distribuição dos bens primários e onde se pauta a teoria da justiça 

rawlsiana. 
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Diante dos princípios expostos, a questão passa a ser, então, como definir os direitos e 

as liberdades básicas?  

Antes de tentarmos responder esta indagação, vale mencionar que o autor justifica a 

proposição da justiça como equidade com a alegação de que toma esta como uma concepção 

de justiça para uma democracia institucional que seja razoavelmente sistemática e praticável, 

como uma concepção que oferece uma alternativa ao utilitarismo
81

 predominante na tradição 

do pensamento político até aquele momento. A justiça como equidade propicia, segundo 

Rawls, uma base mais segura e aceitável que a base utilitarista para os princípios 

constitucionais e para os direitos e liberdades fundamentais. Nota-se, assim, que a concepção 

de justiça como equidade é uma concepção política de justiça que se contrapõe à metafísica, 

uma vez que se pauta de forma independente às controvérsias doutrinárias filosóficas e 

religiosas, e à perspectiva utilitarista. 

De forma direta é possível dizer que Rawls concretiza duas enfáticas críticas à 

perspectiva utilitarista. A primeira refere-se ao fato de que, segundo o autor, tal perspectiva 

tenderia a subjugar os direitos e liberdades individuais aos interesses sociais do conjunto da 

sociedade. Para Rawls seria um erro ponderar que a maximização da felicidade de todos possa 

se dar em detrimento da felicidade de poucos. A segunda crítica se dá sobre a variável focal 

com a qual se constata o bem-estar. Segundo Rawls, o utilitarismo (ao menos em sua versão 

clássica) projeta uma ideia única de bem: a felicidade ou o bem-estar psicológico. Os 

utilitaristas podem até considerar que diversos meios levam a este bem, mas, como bem em si, 
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 Sobre o utilitarismo John Rawls destaca que: “Primeiramente podemos notar que há, de fato, um modo de ver 

a sociedade que facilita a suposição de que o conceito mais racional de justiça é utilitarista. Pois consideremos: 

cada homem ao realizar seus interesses é livre para avaliar suas perdas e ganhos. Podemos nos impor um 

sacrifício agora por uma vantagem maior depois. Uma pessoa age de um modo muito apropriado, pelo menos 

quando outros não são afetados, com o intuito de conseguir a maximização de seu bem-estar, ao promover seus 

objetivos racionais o máximo possível. Ora, por que não deveria uma sociedade agir baseada exatamente no 

mesmo princípio aplicado ao grupo e, portanto, considerar aquilo que é racional para um único homem como 

justo para uma associação de seres humanos? Exatamente como o bem-estar de uma pessoa se constrói a partir 

de uma série de satisfações que são experimentadas em momentos diferentes no decorrer da vida, assim, de 

modo muito semelhante, o bem-estar da sociedade deve ser construído com a satisfação dos sistemas de desejos 

de numerosos indivíduos que a ela pertencem. Uma vez que o princípio para um indivíduo consiste em promover 

na medida do possível seu próprio bem-estar, seu próprio sistema de desejos, o princípio para a sociedade é 

promover ao máximo o bem-estar do grupo, realizar até o mais alto grau o abrangente sistema de desejos ao qual 

se chega com a soma dos desejos de seus membros. Exatamente como um indivíduo avalia vantagens presentes e 

futuras com perdas presentes e futuras, assim uma sociedade pode contrabalançar satisfações e insatisfações 

entre diferentes indivíduos. Dessa forma, por meio da observação dos fatos, chega-se ao princípio da utilidade de 

um modo natural: uma sociedade está adequadamente ordenada quando suas instituições maximizam o saldo 

líquido de satisfações. O princípio da escolha para uma associação de seres humanos é interpretado como uma 

extensão do princípio da escolha para um único homem. A justiça social é o princípio da prudência aplicado a 

uma concepção somática de bem-estar do grupo”. (RAWLS, 1997, p.25-26) 
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compreendem apenas a felicidade; já na perspectiva rawlsiana o que se considera é um 

conjunto de bens primários, ou seja, a visão é multifocal e considera quesitos para além do 

bem-estar psicológico.   

Assim, Rawls assevera que há uma substancial fragilidade na perspectiva utilitarista 

no que tange à sua interface com instituições democráticas. O autor argumenta não crer que o 

utilitarismo “possa explicar as liberdades e direitos básicos dos cidadãos como pessoas livres 

e iguais”. Assim é que, como uma alternativa ao utilitarismo, Rawls formula sua justiça como 

equidade, onde, a partir da referência a uma “posição originária”, busca explicar as liberdades 

e os direitos básicos, bem como o “entendimento da igualdade democrática, o que conduziu 

ao princípio da igualdade equitativa de oportunidades e ao princípio da diferença”. (RAWLS, 

1997, p. XIV)
82

 

 A avaliação da equidade na posição originária, que tornaria justa a sociedade mesmo 

ao considerar as desigualdades existentes, segundo a teoria de Rawls, indica os bem-primários 

como principal requisito prático-objetivo.
83

 Vale lembrar que a concepção geral de justiça 

proposta avalia que “todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, renda e riqueza, e as 

bases sociais da auto-estima – devem ser distribuídos igualitariamente a não ser que uma 

distribuição desigual de um ou de todos esses valores traga vantagens para todos”. (RAWLS, 

1997, p.66) 

 Assim, Rawls afirma que: 
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 Amartya Sen (2000, p.81), em consonância com os estudos de Rawls, aponta três deficiências da abordagem 

utilitarista plena. São elas: 1) Indiferença distributiva: “o cálculo utilitarista tende a não levar em consideração 

desigualdades na distribuição da felicidade (importa apenas a soma total, independentemente do quanto sua 

distribuição seja desigual)”; 2) Descaso com os direitos, liberdades, e outras considerações desvinculadas da 

utilidade: “a abordagem utilitarista não atribui importância intrínseca a reinvindicações de direitos e liberdades 

(eles são valorizados apenas indiretamente e somente no grau em que influenciam as utilidades)”; 3) Adaptação 

e condicionamento mental: “nem mesmo a visão que a abordagem utilitarista tem do bem-estar individual é 

muito sólida, pois ele pode facilmente ser influenciado por condicionamento mental e atitudes adaptativas”. 
83

 A avaliação na concepção utilitarista de bem-estar leva em consideração três aspectos: o “consequencialismo”, 

o “welfarismo” e o “ranking pela soma”. Amartya Sen, sobre o primeiro aspectos, diz que se refere ao fato de 

que “as escolhas (de ações, regras, instituições, etc.) devem ser julgadas por suas consequências, ou seja, pelos 

resultados que geram”. Assim, “em última análise, nada a não ser as consequências pode ter importância”; sobre 

o segundo aspecto, o “welfarismo”, o autor destaca que este “restringe os juízos sobre os estados de coisas às 

utilidades nos respectivos Estados (sem atentar diretamente para coisas como a fruição ou a violação de direitos, 

deveres etc.)”. Para Sen, “quando o welfarismo é combinado com o consequencialismo, temos o requisito de que 

toda escolha deve ser julgada em conformidade com as respectivas utilidades que ela gera”; a respeito do 

“ranking pela soma”, último aspecto a ser considerado em uma avaliação utilitarista de bem-estar, diz Sen que 

este prevê que “a soma das utilidades deve ser maximizada sem levar em consideração o grau de desigualdade na 

distribuição das utilidades”. (SEN, 2000, p.77-78) Estes três aspectos, quando considerados por teóricos 

utilitaristas, tecem a fórmula para realizar o cálculo sobre as utilidades geradas a partir de escolhas individuais. 

Nesta perspectiva uma injustiça se caracterizaria, então, como uma perda de utilidade em comparação com a 

utilidade que poderia ter sido ganha no desenrolar de determinada escolha.  (SEN, 2000) 
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A sua formulação pressupõe que, para os propósitos de uma teoria da justiça, a 

estrutura social seja considerada como tendo duas partes mais ou menos distintas, o 

primeiro princípio se aplicando a uma delas e o segundo princípio à outra. Assim 

distinguimos entre os aspectos do sistema social que definem e asseguram 

liberdades básicas iguais e os aspectos que especificam e estabelecem as 

desigualdades econômicas e sociais. É essencial observar que é possível determinar 

uma lista dessas liberdades. As mais importantes entre elas são a liberdade política 

(o direito de votar e ocupar um cargo público) e a liberdade de expressão e reunião; 

a liberdade de consciência e de pensamento; as liberdades da pessoa, que incluem a 

proteção contra a opressão psicológica e a agressão física (integridade da pessoa); o 

direito à propriedade privada e a proteção contra a prisão e a detenção arbitrárias, de 

acordo com o conceito de estado de direito. Segundo o primeiro princípio, essas 

liberdades devem ser iguais. (RAWLS, 1997, p.64-65) 

 

Sendo as liberdades mencionadas na citação acima aquelas que devem ser igualadas 

quando consideramos o primeiro princípio, o segundo princípio refere-se à “distribuição de 

renda e riqueza e ao escopo das organizações que fazem uso de diferenças de autoridade e de 

responsabilidade”. Segundo Rawls, “apesar de a distribuição de riqueza e renda não precisar 

ser igual, ela deve ser vantajosa para todos”, ao passo que as posições de autoridade e 

responsabilidade devem também estar abertas a todos. Em termos da práxis, o autor destaca 

que este segundo princípio se aplica “mantendo as posições abertas, e depois, dentro desse 

limite, organizando as desigualdades econômicas e sociais de modo que todos se beneficiem”. 

(RAWLS, 1997, p.65) 

A respeito de nosso questionamento anterior sobre a definição dos direitos e liberdades 

básicos destacados por Rawls como objetos de distribuição, vale destacar que Álvaro Vita 

(1999) os traduz nos seguintes bens primários
84

: 

1) Liberdades e direitos fundamentais –> ofertado igualmente a todos; 

2) Liberdade de movimento e de escolha de ocupação –> ofertado igualmente a 

todos; 

3) Capacidades e prerrogativas para a ocupação de cargos de responsabilidade –> 

ofertado de forma desigual, privilegiando quem se encontre em situação menos 

favorável; 

4) Renda e riqueza – ofertado de forma desigual, privilegiando quem se encontre em 

situação menos favorável; 

                                                           
84

 Sobre sua interpretação de bens primários, Rawls esclarece: “Os bens sociais primários, para apresenta-los em 

categorias amplas, são direitos, liberdades e oportunidades, assim como renda e riqueza. (Um bem primário 

muito importante é o senso do próprio valor [...]). Parece evidente que, em geral, essas coisas correspondem à 

descrição dos bens primários. São bens sociais em vista de sua ligação com a estrutura básica; as liberdades e 

oportunidades são definidas pelas regras das instituições mais importantes, e a distribuição de renda e riqueza é 

por elas regulada”. (RAWLS, 1997, p.98) 
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5) Bases sociais do auto-respeito
85

 - só será do alcance de todos caso os dois 

princípios da justiça rawlsiana sejam simultaneamente satisfeitos. 

 

João Leonardo Medeiros, sobre a forma como a filosofia de John Rawls influencia a 

proposição teórica de Amartya Sen, aponta que:  

 

Sen admite integralmente as duas críticas de Rawls ao utilitarismo, especialmente 

aquela que procura enfatizar a complacência da maximização da utilidade social 

diante da violação das liberdades individuais. Sen admite, sem questionar, o 

pressuposto de que a sociedade “justa”, ou “bem-ordenada”, deva se constituir 

necessariamente sobre a base mercantil, procurando a todo custo, inclusive, 

justificar racionalmente essa suposição. Sen admite sem problemas a noção de 

justiça como equidade e a definição das liberdades individuais como o “espaço” 

adequado para a avaliação da igualdade entre os seres humanos nas condições 

sociais mencionadas (a “sociedade mercantil”). Sen admite, por fim, que o processo 

de igualação das liberdades possa ser compatível com desigualdades de ordem social 

e econômica. (MEDEIROS, 2013, p.357) 

 

Apesar destas similitudes, como mencionado no início desta seção, há também 

divergências entre os autores
86

. Estes “conflitos teóricos” correspondem à crítica de Sen a 

Rawls que, como sinaliza Medeiros, assenta-se no questionamento sobre a distribuição de 

bens primários, prevista pelo princípio da diferença rawlsiano. Para Sen, estes não são 

constitutivos da liberdade, e, portanto, a redistribuição destes seria incapaz de promover a 

igualdade de liberdades. O autor compreende que a redistribuição dos bens sociais primários 

configura-se em um meio para a promoção da liberdade, mas não da igualdade de liberdades. 

(MEDEIROS, 2013) 

Segundo Vita (1999) são duas as objeções à métrica rawlsiana dos bens primários, 

feitas por Sen. A primeira refere-se à inflexibilidade da métrica visto que “ignora variações 

interindividuais significativas que fazem com que seja mais difícil para uns do que para outros 

converter bens primários em capacidades básicas”; e, a segunda objeção incide sobre o 

“espaço avaliatório” delimitado por Rawls que, segundo Sen, restringe-se aos bens primários 

enquanto deveria considerar não os bens em si, mas, sim, o que cada indivíduo poderia fazer 

com a posse destes bens (VITA, 1999, s/p.). 
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 Segundo Vita, “dado o valor inestimável que o auto-respeito tem para os indivíduos, Rawls considera as bases 

sociais do auto-respeito o mais importante dos bens primários” (VITA, 1999, s/p.). 
86

 Vale mencionar, a título de curiosidade, que a Revista Lua Nova foi palco de árdua discussão teórica entre 

Rawls e Sen – os autores escreveram e submeteram a tal revista diversos artigos confrontando-se mutuamente, e 

deste confronto literário e acadêmico resulta um substancial caldo teórico no qual, infelizmente, por uma questão 

de “tempo” e “espaço”, não poderemos mergulhar, com profundidade, neste estudo. 
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Abaixo a Teoria das Capacidades proposta por Amartya Sen será destrinchada, de 

modo que a compreensão do autor sobre os papéis constitutivo e instrumental das liberdades 

devem ficar mais claros para a compreensão do leitor. Bem como, crê-se, as influências 

político-ideológicas e teórico-filosóficas sofridas pelo autor tornar-se-ão mais nítidas. 

 

2.3. Teoria das Capacidades: desenvolvimento como liberdade.  

  

Amartya Kumar Sen, indiano nascido em 1933, é economista, um dos fundadores do 

Instituto Mundial de Pesquisa em Economia do Desenvolvimento, ligado à ONU, laureado 

com Prêmio Nobel de Economia, em 1998, por seus estudos sobre a economia do bem-estar 

social. Em linhas gerais poder-se-ia dizer que as formulações de Sen definem que o 

desenvolvimento de um país será equivalente às oportunidades que este ofereça à sua 

população de poder escolher, com liberdade, e levar a diante o estilo de vida que quiserem. 

Isto, esta capacidade de escolher, não seria necessariamente ampliada somente em função da 

renda média dos indivíduos ou dos bens que possuem. 

Como destaca Mauriel (2008) o “pulo do gato” da teoria proposta por Sen, o item que 

confere certo teor de “inovação” à sua formulação, está no deslocamento do espaço 

avaliatório da renda (o ter individual) para o espaço avaliatório das capacidades (o ser e o 

fazer das pessoas).  

  

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. 

(MAURIEL, 2008, p.303) 

 

Amartya Sen possui diversas obras publicadas, tornou-se referência acadêmica, e 

mesmo política, sobre a temática da pobreza, da desigualdade e do combate a estas. Suas 

ideias têm, nas últimas décadas, permeado diversos aparelhos cujo objetivo é a manutenção da 

ordem capitalista, como Organizações Internacionais (em especial o Banco Mundial e o 

PNUD - ONU), Universidades, Centros de Estudos e outros. Dentre seus livros publicados 

pode-se destacar a relevância acadêmica de “Coletive Choice and Social Welfare” (1970), 

“On Economic Inequality” (1973), “Poverty and Famines” (1981), “On Ethics and 

Economics” (1987), “Inequality Reexamined” (1992), “Development as Freedom” (1999), 
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“Primero la Gente” (2007) em coautoria com o argentino Bernardo Kliksberg, “The Idea of 

Justice” (2009), entre outros.  

Sobre a trajetória expositiva dos pensamentos de Amartya Sen, Ana Paula Mauriel 

sintetiza que:  

 

No clássico “Coletive choice and social welfare”, de 1970, problemas éticos 

essenciais da economia de bem-estar já apareciam sinalizados, e em “On Economic 

Inequality”, de 1973, empenhou-se sobre a questão da medida da pobreza e da 

desigualdade, levando-o aos primeiros aspectos conceituais e de mensuração das 

políticas públicas. Mas a pedra de toque do conjunto de sua obra parece estar em 

dois livros, que reúnem opiniões e sistematizações emitidas em diversos textos e 

conferências anteriores: “On ethics and economics”, de 1987, e “Inequality 

reexamined”, de 1992.  (MAURIEL, 2008, p.297) 

 

Sobre as obras que chama de “pedra de toque” do conjunto de publicações senianas, a 

autora sinaliza, sobre a primeira, que: 

 

Em “Sobre ética e economia”, Sen constrói um conjunto de argumentos que permite 

uma reinterpretação de Adam Smith, a partir da crítica a conceitos da teoria 

econômica tradicional. Ele reformula a análise econômica do social mediante 

afastamentos do comportamento auto-interessado como via única de motivação, 

afirmando que essa foi a principal razão do estreitamento analítico da economia, que 

sufocou a dimensão ética de análise. Assim, consegue fornecer uma nova base de 

sustentação teórica para a compreensão do comportamento humano, na verdade o 

ponto de partida para a elaboração de suas ideias sobre desigualdade e pobreza. 

(MAURIEL, 2008, p.297) 

 

Já sobre a segunda, destaca que: 

 

No livro “Desigualdade reexaminada”, Sen olha com profundidade aspectos 

conceituais ligados à definição da desigualdade, e a força de seu argumento está em 

ser contra restringir as preocupações igualitárias somente à renda, passando a 

considerar que a forma equalitativa ou preponderante é a “capacidade igual de 

funcionar” de várias maneiras. Sua fonte de inspiração empírica parece vir da Índia, 

do Estado de Kerala, local onde o IDH é alto e o nível de renda média baixo. 

(MAURIEL, 2008, p.297) 

 

Amartya Sen, no conjunto de sua obra, fez, e continua a fazer, importantes 

contribuições para a análise da miséria, da pobreza, da fome, do bem-estar, do 

desenvolvimento, e da ética na economia e na teoria da justiça. Ademais, o autor em muito 

auxilia na construção de indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 

parceira com Mahbub ul Haq, que visam mensurar o bem-estar individual e coletivo.  

Em um esforço de síntese de sua obra, ainda que se corra o risco de generalizar e 

pouco valorar a complexidade do conjunto, pode-se dizer que as contribuições acadêmicas do 
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autor, na década de 1970, se direcionam principalmente à construção de uma nova forma de 

mensurar a pobreza, mas abarcam, ainda que não em profundidade, o campo da teoria da 

escolha social
87

 e da ética; as publicações dos anos 1980 versam primordialmente sobre a 

questão da fome e da desigualdade no desenvolvimento, e se baseiam na premissa de que o 

“x” da questão é a desigualdade na distribuição dos alimentos e não necessariamente em sua 

inexistência; a década de 1990 contou com um volume de publicações direcionadas ao 

desenvolvimento econômico e às desigualdades sociais, neste período sua Teoria das 

Capacidades é exposta e aceita por intelectuais e políticos; os anos 2000, em uma 

(re)aproximação conflituosa ao que fora proposto por seu antigo colega de estudos, John 

Rawls, Sen se reinsere no campo da teoria da justiça e destaca uma vez mais os princípios 

éticos necessários, em sua visão, ao desenvolvimento. 

Em nosso estudo sobre a Teoria das Capacidades de Amartya Sen, serão utilizadas 

com destaque as produções intituladas “Desenvolvimento como Liberdade” [edição de 2000, 

em português], “Desigualdade Reexaminada” [edição brasileira de 2008], e a mais recente “A 

Ideia de Justiça” publicada em português no ano de 2011. Vale destacar que o objetivo nesta 

seção da dissertação é de apresentar a concepção acerca do significado teórico-filosófico do 

que seja pobreza, tal como se manifesta nas obras de Amartya Sen. 

A pobreza, para Sen (2000), deve ser compreendida como privação de capacidades 

básicas. O princípio teórico-filosófico de pobreza proposto pelo autor desloca, desta forma, o 

eixo de análise da variável renda para a variável capacidade (um não exclui o outro, as 

variáveis se complementam). Segundo o autor, a noção de capacidade [capability] por ele 

utilizada “consiste nas combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é factível” 

para a pessoa em análise. Sen destaca que sua compreensão do termo “funcionamentos” 

[functionings] “reflete as várias coisas que uma pessoa pode considerar valioso fazer ou ter”, 

desde funcionamentos elementares, como ter uma residência e ser saudável, até 

funcionamentos mais complexos, como ser ativo politicamente e ter respeito próprio. Trata-

se, portanto, de vontades individuais e da capacidade de concretizá-las
88

. (SEN, 2000, p.95)          

Segundo Sen, 

 

                                                           
87

 A Teoria da Escolha Social nos leva à percepção que as escolhas individuais são a base das escolhas coletivas 

– a atenção volta-se, portanto, para os indivíduos. 
88

 Vale mencionar que o termo “capability”, em um esforço de tradução mais acurado, traduzir-se-ia como 

“capacidade de se capacitar”, no sentido de que, para Sen, cada indivíduo tem a capacidade de se auto-habilitar, 

ou seja, de adquirir novos, ou melhores, funcionamentos. (MAURIEL, 2008) 
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O que a perspectiva da capacidade faz na análise da pobreza é melhorar o 

entendimento da natureza e das causas da pobreza e privação desviando a atenção 

principal dos meios (e de um meio específico que geralmente recebe atenção 

exclusiva, ou seja, a renda) para os fins que as pessoas têm razão para buscar e, 

correspondentemente, para as liberdades de poder alcançar esses fins. (SEN, 2000, 

p.112) 

 

A capacidade de cada um de realizar seus funcionamentos [capability to functionings] 

traduz-se na livre escolha do indivíduo pelas diversas combinações de funcionamentos 

(estados e ações) às quais este pode ter acesso ao longo de sua vida. Vê-se que o conjunto 

capacitário [capability set] de cada um será, “no espaço dos funcionamentos, a liberdade da 

pessoa para escolher dentre vidas possíveis”. (SEN, 2008, p.80)  

 

O “conjunto capacitário” consistiria nos vetores de funcionamentos alternativos 

dentre os quais a pessoa pode escolher. Enquanto a combinação dos funcionamentos 

de uma pessoa reflete suas realizações efetivas, o conjunto capacitário representa a 

liberdade para realizar as combinações alternativas de funcionamentos dentre as 

quais a pessoa pode escolher. (Sen, 2000, p.96) 

 

 Nota-se que o enfoque avaliatório da Teoria das Capacidades pode se dar em dois 

níveis: o do real e o do possível, o do que “é feito”, e o do que pode de fato “vir a ser feito”. 

Os funcionamentos realizados refletem as escolhas feitas, as ações concretizadas pelos 

indivíduos; já o conjunto capacitário representa as oportunidades que dado indivíduo tem para 

escolher, ou seja, “as coisas que a pessoa é substantivamente livre para fazer”. (SEN, 2000, 

p.96) 

Como é perceptível, a formulação de Sen tem como base o indivíduo, que, em seu 

caráter único, é por ele denominado agente, “alguém que age e ocasiona mudanças e cujas 

realizações podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos”. (SEN, 2000, 

p.33)  

 

[...] compreender o papel da condição de agente é essencial para reconhecer os 

indivíduos como pessoas responsáveis: nós não estamos apenas sãos ou enfermos, 

mas também agimos ou nos recusamos a agir, e podemos optar por agir de um modo 

e não de outro. Assim, nós – mulheres e homens – temos de assumir a 

responsabilidade por fazer ou não fazer as coisas. Isso faz diferença, e precisamos 

atentar para esta diferença. Esse reconhecimento elementar, embora suficientemente 

simples em princípio, pode ter implicações rigorosas, seja para a análise social, seja 

para o raciocínio e ação práticos. (SEN, 2000, p.221)  

 

Embora possa parecer que as formulações senianas estariam tendendo a 

responsabilizar unicamente os agentes por suas condições [e de fato é isso o que acontece], 

vale destacar que o autor concretiza a tentativa de remediar tal indicativo. Segundo ele, “as 



112 
 

liberdades substantivas que desfrutamos para exercer nossas responsabilidades são 

extremamente dependentes das circunstancias pessoais, sociais e ambientais”. Ou seja, 

“responsabilidade requer liberdade”. (SEN, 2000, p.322) 

 

Assim, o argumento do apoio social para expandir a liberdade das pessoas pode ser 

considerado um argumento em favor da responsabilidade individual, e não contra 

ela. O caminho entre liberdade e responsabilidade é de mão dupla. Sem a liberdade 

substantiva e a capacidade para realizar alguma coisa, a pessoa não pode ser 

responsável por fazê-la. Mas ter efetivamente a liberdade e a capacidade para fazer 

alguma coisa impõe à pessoa o dever de refletir sobre fazê-la ou não, e isso envolve 

responsabilidade individual. Nesse sentido, a liberdade é necessária e suficiente para 

a responsabilidade. (SEN, 2000, p.322)
89

 

 

Para Amartya Sen (2000), a expansão da liberdade humana é tanto o principal fim (o 

que denota seu papel constitutivo) como o principal meio (que representa seu papel 

instrumental) para o desenvolvimento. A liberdade envolve, neste sentido, tanto as 

oportunidades que permitem a livre tomada de ações e decisões, as liberdades substantivas, 

quanto os processos reais que as pessoas têm, dadas as circunstâncias pessoais e sociais em 

que se inserem, as liberdades instrumentais.  

Para Sen (2000), as liberdades substantivas estariam vinculadas às capacidades 

elementares dos indivíduos, como evitar a fome e a morte prematura, ter participação política 

e grau de instrução. Já as liberdades instrumentais, para o autor, são aquelas que propiciam 

aos indivíduos uma ampliada capacidade de escolha sobre o modo de vida que querem levar. 

As principais liberdades instrumentais citadas por ele são: 1) liberdades políticas; 2) 

facilidades econômicas; 3) oportunidades sociais; 4) garantias de transparência; e, 5) 

segurança protetora. A conhecer: 
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 Neste eixo Sen aborda, tangencialmente, o papel do Estado na concretização de um “apoio social” que 

promova a liberdade, e, por conseguinte, a responsabilidade individual. Este ponto será aqui retomado no 

capítulo que segue, quando será tratada a incorporação da Teoria de Sen pelo Estado brasileiro. Por hora, vale a 

citação do autor: “A alternativa ao apoio exclusivo na responsabilidade individual não é, como às vezes se supõe, 

o chamado “Estado babá”. Há uma diferença entre “pajear” as escolhas de um indivíduo e criar mais 

oportunidades de escolha e decisões substantivas para as pessoas, que então poderão agir de modo responsável 

sustentando-se nesta base. O comprometimento social com a liberdade individual obviamente não precisa atuar 

apenas por meio do Estado; deve envolver também outras instituições: organizações políticas e sociais, 

disposições de bases comunitárias, instituições não governamentais de vários tipos, a mídia e outros meios de 

comunicação e entendimento público, bem como as instituições que permitem o funcionamento de mercados e 

relações contratuais. A visão arbitrariamente restrita de responsabilidade individual – com o indivíduo posto em 

uma ilha imaginária, sem ser ajudado nem estorvado por outros – tem de ser ampliada, reconhecendo-se não 

meramente o papel do Estado, mas também as funções de outras instituições e agentes”. (SEN, 2000, p.322-323)   
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1) Liberdades políticas: referem-se a direitos civis e políticos. Abrangem a escolha e 

fiscalização dos governantes, o direito de expressão, a imprensa sem censura e o 

direito de crítica; 

2) Facilidades econômicas: faz menção às oportunidades de utilização de recursos 

econômicos para o consumo, produção ou troca de mercadorias. Envolve, portanto, as 

condições e o funcionamento do mercado, o trabalho e a geração de renda, os 

financiamentos e o acesso ao crédito; 

3) Oportunidades sociais: “são as disposições que a sociedade estabelece nas áreas de 

educação, saúde, etc., as quais influenciam a liberdade substantiva de o indivíduo 

viver melhor”. (SEN, 2000, p.56) São fatores que, uma vez disponibilizados ao 

indivíduo, aumentarão suas capacidades elementares e de participação em atividades 

políticas e econômicas; 

4) Garantias de transparência: referem-se à necessidade de confiança e previsibilidade 

nas interações sociais, funcionam como medidas anti-corrupção e transações ilícitas e 

em favor da responsabilidade financeira. Envolve um sistema de leis claras e 

divulgadas; 

5) Segurança protetora: voltada para as pessoas em situação de grande privação e 

vulnerabilidade. Segundo Sen, a garantia desta liberdade instrumental é necessária 

para assegurar que a população em risco não chegue à situação de miséria abjeta, 

através da criação de uma rede protetora com disposições institucionais fixas, oferta de 

benefícios e alguma forma de renda para os indigentes. 

 

Segundo Sen (2000, p.57), “as liberdades instrumentais aumentam diretamente as 

capacidades das pessoas, mas também suplementam-se mutuamente e podem, além disso, 

reforçar umas às outras”.  

 

Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da liberdade seja 

colocada no centro do palco. Nessa perspectiva, as pessoas têm de ser vistas como 

ativamente envolvidas – dada a oportunidade - na conformação de seu próprio 

destino, e não apenas como beneficiárias passivas dos frutos de engenhoso programa 

de desenvolvimento. O Estado e a sociedade têm papéis amplos no fortalecimento e 

na proteção das capacidades humanas. São papéis de sustentação, e não de entrega 

sob encomenda. (SEN, 2000, p.71) 

 

O autor destaca que tal compreensão faz-se de suma importância quando em 

momentos de formulação e deliberação de políticas para o desenvolvimento. Para ele, “o 

processo conduzido pelo custeio público não espera até que ocorram elevações monumentais 
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nos níveis per capita da renda real; funciona dando-se prioridade à provisão de serviços 

sociais [...] que reduzem a mortalidade e melhoram a qualidade de vida” (SEN, 2000, p.63-

64). 

Percebe-se que, pela teoria apresentada por Amartya Sen, a pobreza é caracterizada 

como privação de capacidades. Ser pobre significaria, então, não ter meios, ou liberdade, de 

escolher o estilo de vida que gostaria de levar, não se está falando sobre as posses das pessoas, 

a ênfase está no “poder escolher” de cada um. De acordo com a teoria, o indivíduo, em sua 

condição de agente, é responsável soberano por desenvolver suas capacidades e, assim, 

ampliar a liberdade de escolha entre as opções que a vida oferece a todos. Dizer que o 

indivíduo é o responsável soberano significa dizer que tornar-se uma pessoa capaz é 

responsabilidade de cada um. 

Nota-se que o foco da teoria seniana está nos indivíduos, e em sua capacidade. A 

totalidade, as condições de inserção e interação social, as posses, e as diferenças entre classes 

sociais, estão em outro nível de análise. Para a Teoria das Capacidades o indivíduo é o agente 

da transformação, e sua liberdade é o fim e, ao mesmo tempo, o instrumento que possibilitará 

o desenvolvimento. Mesmo quando a teoria considera fatores externos, ainda assim, o foco e 

o peso recaem sobre o agente. Pode-se considerar como fator externo a colocação de que para 

ter responsabilidade sobre sua liberdade, ou não, de escolher entre vidas possíveis, é 

necessário que o indivíduo tenha capacidade para tanto. A expansão desta capacidade é o que 

pode ser ativado por uma esfera “pública” – no sentido de externa ao indivíduo, ainda que 

submetido a este
90

. 

Neste sentido é que a teoria, quando utilizada politicamente por instituições que visam 

o combate à pobreza e o desenvolvimento, leva à assertiva de que se o aumento da liberdade 

individual é desenvolvimento, então o indicado seria investir em políticas para o aumento das 

liberdades substantivas, possivelmente através das liberdades instrumentais, como forma de 

prover capacidade aos agentes e, assim, responsabilizá-los pelo desenvolvimento, ou não, da 

sociedade como um todo. 
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 É notável também que a teoria exposta por Amartya Sen recebe influência das teorias do “rent-seeking 

society” (teoria da sociedade de caçadores de renda) que se tornou hegemônica dentro do Banco Mundial, onde 

Sen trabalhava, na década de 1980. A atividade de rent-seeking está intimamente ligada à atividade de transferir 

renda (que em muito se diferencia da atividade de gerar renda) e historicamente vinculada ao ideário neoliberal e 

a transferência de verbas públicas para iniciativas privadas. A teoria seniana aproxima-se do rent-seeking 

sobretudo quando governos liberais, na tentativa de coloca-la em prática, efetivam programas governamentais de 

transferência de renda do Estado para indivíduos pobres, sob a alegação de estarem ampliando as capacidades 

dos agentes (pobres). Para mais sobre teorias do rent-seeking: BUCHANAN, J.; TOLLISON, R.D.; TULLOCK, 

G. Toward a theory of the rent seeking society. Texas: A&M Press, 1980. Para mais sobre a aplicação de 

políticas de rente seeking: KRUEGER, A. Political economy of policy reform in developing countries. MIT, 

1993. 
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2.3.1. Sobre as Liberdades, a Capacidade e a Pobreza. 

 

Conforme demonstrado, a pobreza, segundo a proposição teórica de Amartya Sen, 

deve ser encarada na perspectiva da ausência de capacidade individual. Neste sentido, a 

conquista da igualdade entre os homens, nesta matriz de sociedade, será possível quando cada 

indivíduo possuir igual capacidade, ou igual liberdade, de escolher a forma como pretende 

levar sua vida. 

Apesar da magnitude da retórica de que “todos os homens nascem iguais”, não é 

possível encarar a humanidade como um conjunto de homens iguais, não é possível nem 

mesmo crer que existam de fato dois indivíduos iguais no mundo. Sen destaca que os homens 

são diferentes tanto em suas características externas (riquezas que possuem e ambiente social 

e natural em que se situam, por exemplo), quanto em suas particularidades pessoais 

(características como idade, sexo, genética, aptidões físicas e mentais, e etc.). Nesta linha de 

pensamento o autor destaca que, em uma humanidade diversa, “a avaliação das demandas de 

igualdade tem de ajustar-se à existência de uma diversidade humana generalizada”. (SEN, 

2008, p.29) 

Sobre sua análise da desigualdade entre as pessoas a partir da “variável focal” das 

capacidades dos indivíduos, Amartya Sen esclarece que: 

 

A igualdade é julgada comparando-se algum aspecto específico de uma pessoa (tal 

como a renda, ou riqueza, ou felicidade, ou satisfação de necessidades) com o 

mesmo aspecto de outra pessoa. Por isso o julgamento e a medição da desigualdade 

são completamente dependentes da escolha da variável (renda, riqueza, felicidade, 

etc.) em cujos termos são feitas as comparações. Eu a denominei “variável focal” – a 

variável que a análise focaliza ao comparar pessoas diferentes. (SEN, 2008, p.30)  

   

 A desigualdade entre pessoas será compreendida, na perspectiva seniana, em 

parâmetros de realizações e liberdades. Realizações alcançadas, e liberdade para realizar, ou 

oportunidade real de fazer o que se quer. Fala-se, assim, em padrões de bem-estar alcançados, 

realizados, e liberdade para buscar bem-estar e ampliá-lo. 

 

A afirmação fundamental é de que, na avaliação bem-estar, os objetos-valor sejam 

os funcionamentos e as capacidades. Isto não implica que todos os tipos de 

capacidades são igualmente valiosos, nem indica que qualquer que seja a capacidade 

– mesmo se totalmente remota na vida de uma pessoa – necessita ter algum valor na 

avaliação do bem-estar dessa pessoa. É afirmando a necessidade de examinar o valor 

de funcionamentos e capacidades, opondo-os à atenção restrita aos meios para essas 

realizações e liberdades (como recursos ou bens primários ou renda), que a 

abordagem da capacidade tem algo a oferecer. (SEN, 2008, p.85-86) 
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 A capacidade, nesta perspectiva teórica, deve ser compreendida como um espelho da 

liberdade para realizar funcionamentos, de modo que se expressa nas alternativas reais de 

liberdade que as pessoas têm. Refere-se, portanto, às liberdades substantivas mencionadas na 

seção anterior, às capacidades elementares das pessoas. (SEN, 2008, p.89)   

 Parece complicado compreender as formulações do autor sobre as liberdades 

individuais, principalmente sobre a diferença entre liberdades substantivas e instrumentais. O 

leitor atento deverá ter notado que em certos momentos nossa exposição parece até mesmo 

contraditória. No entanto, a apreensão deste conteúdo é fundamental para a correlação que 

será feita no próximo capítulo desta, assim, utilizemo-nos da prolixidade própria de Amartya 

Sen para retomarmos o ponto. 

 O livro “Desigualdade Reexaminada”, escrito em 1992 e aqui utilizado em sua versão 

de 2008, trata, sobretudo, da questão das liberdades substantivas e da igualdade. Já em 

“Desenvolvimento como Liberdade”, de 1999, aqui referenciado em sua edição de 2000, o 

autor busca demonstrar o papel da liberdade substantiva e, com destaque, o papel da liberdade 

instrumental para o desenvolvimento social e econômico. Pode-se compreender, assim, que, 

em uma ordem cronológica, um livro aprofunda o que fora iniciado no anterior e, ambos, 

somam-se na exposição da teoria formulada pelo autor. 

 Em “Desigualdade Reexaminada” Sen caracteriza que a capacidade dos homens deve 

ser “definida em termos das mesmas variáveis focais dos funcionamentos”. Assim, a 

capacidade é um conjunto de funcionamentos dentre os quais cada indivíduo escolhe uma 

combinação, o que representará seu conjunto capacitário. Ou seja, o conjunto capacitário dos 

indivíduos constará da combinação escolhida dos funcionamentos concretizados. (SEN, 2008, 

p.90-91) Devemos entender que em dado momento o autor se detinha ao papel substantivo da 

liberdade, ou seja, às capacidades elementares dos homens, como a de manter-se vivo e 

socialmente ativo.  

 É importante ressaltar que o papel instrumental da liberdade, a liberdade para ampliar 

as capacidades, ou ainda, a capacidade de se capacitar, acaba por ter menor destaque nos 

artigos que compõem “Desigualdade Reexaminada”, mas não se encontra ausente. O último 

ensaio do livro, de título “As exigências da igualdade” faz clara menção àquilo que viria a ser 

reiterado e aprofundado em “Desenvolvimento como Liberdade”: 

 

A abordagem particular da igualdade que investiguei envolve a apreciação da 

vantagem individual por meio da liberdade para realizar, incorporando (mas 

ultrapassando) as realizações efetivas. Em muitos contextos, especialmente na 
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avaliação do bem-estar individual, estas condições podem, como sustentei, ser vistas 

proveitosamente em termos de capacidade para realizar funcionamentos, 

incorporando (mas ultrapassando) os funcionamentos efetivos que uma pessoa 

consegue realizar. A “abordagem da capacidade” baseia-se numa consideração geral 

das liberdades para realizar (incluindo as liberdades para realizar funcionamentos). 

(SEN, 2008, p.201-202) 

 

 Em “Desenvolvimento como Liberdade” Sen especifica com maior precisão os papéis 

constitutivo e instrumental da liberdade e, por conseguinte, melhor define a concepção de 

liberdade substantiva e liberdade instrumental. Segundo o autor, “o papel constitutivo 

relaciona-se à importância da liberdade substantiva no enriquecimento da vida humana”, onde 

se incluem as capacidades elementares dos homens. (SEN, 2000, p.52) É válido melhor 

definir a compreensão do autor sobre “capacidades elementares”, pois neste ponto reside a 

questão que pode elucidar toda esta particularidade do pensamento do autor. Elementar para 

ele vai além da sobrevivência, elementar é sobreviver com dignidade dentro da sociedade de 

mercado, e, portanto, não é apenas estar vivo e alimentado, abrange também saber ler, 

calcular, participação política e livre expressão, consumo, entre outros. 

 As liberdades instrumentais, como o nome já diz, são consideradas como meios, como 

instrumentos, processos que propiciam a expansão da liberdade humana em geral, visto que 

aumentam as capacidades das pessoas. É possível compreender, neste sentido, as liberdades 

instrumentais como alavancas que impulsionam, ou alargam, as liberdades substantivas, 

também entendidas como capacidades elementares dos indivíduos
91

. 

 É perceptível, então, que a abordagem das capacidades valora a liberdade tanto como 

um instrumento, quanto por seu valor intrínseco, o valor que possui por si só. A mesma 

abordagem, no que se refere à pobreza, a identifica como capacidade individual insuficiente, 

“o que pode ser conectado a vários interesses subjacentes, tal como garantir um bem-estar 

individual mínimo, ou prover liberdades individuais mínimas, o que, por sua vez, pode ser 

relacionado com exigências mais fundamentais de ordenamentos sociais bons ou corretos”, ou 

ainda, porque não adiantar, ordenamentos sociais “justos”.  (SEN, 2008, p. 227) 

 

2.3.2. A igualdade, a liberdade e os fundamentos da justiça.  

 

 Em “A Ideia de Justiça” (2011, p. 09) Amartya Sen aponta que a motivação dos seres 

humanos na busca pela justiça, “não é a compreensão de que o mundo é privado de uma 

justiça completa – coisa que poucos de nós esperamos -, mas a de que a nossa volta existem 
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 Amartya Sen especifica cinco tipos de liberdades instrumentais que aqui foram destacados no item anterior. 

No entanto, o autor destaca que estas liberdades coexistem com outras igualmente importantes. 
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injustiças claramente remediáveis que queremos eliminar”. Nesta perspectiva é que o autor 

apresenta sua teoria de justiça, segundo ele, “uma teoria da justiça em um sentido amplo”, 

cujo objetivo é apontar procedimentos para a melhoria da justiça e a remoção de injustiças, 

sem a intenção de ofertar soluções que versem sobre “a natureza da justiça perfeita” ( p.11), e 

cujos princípios são definidos com relação “à vida e às liberdades das pessoas envolvidas” 

(p.14). 

 É perceptível que ao longo da história todas as grandes teorias da justiça buscavam, 

cada qual a seu modo, a igualdade em determinado nível de análise. “Em cada teoria, a 

igualdade é buscada em algum ‘espaço’ (ou seja, em relação a algumas variáveis relacionadas 

às respectivas pessoas), um espaço que é visto como central nessa teoria”, afirma Sen (2011, 

p.326).  

 Qual será então a igualdade buscada pela ideia de justiça proposta por Amartya Sen? 

Tendo por base as obras do autor aqui já referenciadas, deve-se ter em mente que sua ideia de 

justiça correlaciona-se com sua Teoria das Capacidades e, por sua vez, com seu entendimento 

de liberdade como desenvolvimento.  

 

Qualquer teoria da ética e da filosofia, em particular qualquer teoria da justiça, tem 

de escolher um foco informacional, ou seja, tem que decidir em quais características 

do mundo deve se concentrar para julgar uma sociedade e avaliar a justiça e a 

injustiça. Nesse contexto, é particularmente importante ter uma visão de como uma 

vantagem total de um indivíduo deve ser avaliada. O utilitarismo, iniciado por 

Jeremy Bentham, concentra-se na felicidade individual ou prazer (ou alguma outra 

interpretação da “utilidade” individual) como melhor forma de avaliar a vantagem 

de como uma pessoa é e como isso se compara com as vantagens dos outros. Outra 

abordagem, que pode ser encontrada em muitos exercícios práticos de economia, 

avalia a vantagem de uma pessoa quanto a sua renda, sua riqueza ou seus recursos. 

Essas alternativas ilustram o contraste entre as abordagens baseadas na utilidade e 

nos recursos, em contraste com a abordagem das capacidades, baseada na liberdade. 

(SEN, 2011, p.265) 

 

É importante destacar que apesar da tendência a se crer que a ideia de justiça de Sen se 

baseie na igualdade no campo das capacidades individuais, não é exatamente esta a 

perspectiva proposta pelo autor. (SEN, 2011, p.329) Trata-se de uma perspectiva mais fluida e 

abrangente, menos rígida e delimitada, que busca não estabelecer padrões únicos de 

comparação, e que se pretende adaptável a diferentes ocasiões e regiões. 

 Segundo ele, 

  

A questão central aqui diz respeito às múltiplas dimensões nas quais a igualdade 

importa, que não são redutíveis à igualdade em um único espaço, seja de vantagens 

econômicas, recursos, utilidades, qualidade de vida ou capacidades. Meu ceticismo 

em relação a uma compreensão unifocal das exigências da igualdade (nesse caso 
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aplicada à perspectiva das capacidades) é parte de uma crítica mais ampla de uma 

visão unifocal de igualdade. (SEN, 2011, p.331)     

 

 O pensamento seniano aponta para o fato de que os seres humanos são diferentes o 

suficiente para impossibilitar a busca pela igualdade em uma visão unifocal. Segundo o autor, 

a igualdade em uma esfera não necessariamente significará igualdade em outras esferas que 

podem ser tão importantes quanto aquela escolhida como foco. Assim, “a diversidade 

generalizada dos seres humanos acentua a necessidade de lidar com uma diversidade de foco 

na avaliação da igualdade” (SEN, 2008, p.31), bem como a pluralidade dos valores que 

perpassam as diferentes comunidades impõe “a necessidade de transcender as limitações de 

nossas perspectivas posicionais”, configurando-se em um desafio e em uma necessidade “que 

o pensamento ético, político e jurídico tem de incorporar” (SEN, 2011, P. 187).  

 Sen discorda da assertiva de que é necessário estabelecer um único leque de princípios 

para a definição de justiça, afinal, tal como mencionado anteriormente, o autor tem como 

direcionamento para sua ideia de justiça não uma previa definição do que seja tal conceito, 

mas, sim, a busca por formas de ampliação da justiça social e do fim de injustiças 

remediáveis. 

 Assim como toda Teoria de Justiça, aquela proposta por Sen também se estabelece 

calcada em determinada ideia de um “bem que seja caro a todos”, ou de vantagem individual 

a todos necessária. O chamado foco informacional. Ainda que, conforme dito, este foco para 

Amartya Sen não seja exclusivo, ou único, o autor destaca que em sua abordagem das 

capacidades a vantagem individual deve ser “julgada pela capacidade de uma pessoa para 

fazer coisas que ela tem razão para valorizar” (SEN, 2011, p.265).   

 Segundo Sen, a escolha de um foco informacional é importante para “chamar a 

atenção para as decisões que teriam de ser feitas e a análise de políticas que precisa levar em 

conta o tipo correto de informação” (SEN, 2011, p.267). É neste sentido, considerando a 

amplitude das variantes abordadas na perspectiva das capacidades, que o autor assevera a 

contribuição que esta pode dar à busca pela justiça.  

 

[...] a perspectiva da capacidade é inevitavelmente interessada em uma pluralidade 

de características diferentes de nossas vidas e preocupações. As variadas realizações 

de funcionamentos humanos que podem valorizar são muito diversas, variando 

desde estar bem nutrido ou evitar a morte precoce até tomar parte na vida 

comunitária e desenvolver a aptidão para seguir os planos e as ambições ligados ao 

trabalho. A capacidade na qual estamos interessados é nosso potencial de realizar 

várias combinações de funcionamentos que possamos comparar e julgar entre si com 

relação àquilo que temos razão para valorizar. (SEN, 2011, p.267) 
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 É válido frisar que a ideia da capacidade, conforme demonstrado anteriormente, 

abrange não apenas o que tange aos funcionamentos e oportunidades, mas, também, o que se 

refere à liberdade. Ou seja, a perspectiva se pauta na “aptidão real das pessoas para escolher 

viver diferentes tipos de vida a seu alcance, em vez de confinar a atenção apenas ao que pode 

ser descrito como a culminação – ou consequência – da escolha” (SEN, 2011, p.271).   

 A liberdade, neste sentido, é referente às liberdades substantivas mencionadas em 

seção anterior, as liberdades “básicas” às quais todo ser humano deve gozar. Assim, medir a 

justiça de um ato, ou de uma sociedade, terá como premissa a aferição da liberdade que esta 

gera aos homens em tela. Como para Sen gerar liberdade é gerar desenvolvimento, assim 

como gerar liberdade é gerar atos justos, então, presume-se que há, para o autor, paridade ou 

identidade entre justiça social e desenvolvimento socioeconômico capitalista. 

 O fundamento da ideia da justiça de Sen está, portanto, na compreensão e importância 

que dá às liberdades individuais. Ainda assim, o autor destaca que “as instituições não podem 

deixar de ter um papel instrumental importante na busca da justiça” (SEN, 2011, p.14). Ao 

correlacionar com as seções aqui apresentadas anteriormente, e com o que fora aqui exposto 

sobre obras anteriores do autor, pode-se vislumbrar o elo entre o que neste momento ele 

chama de instituições, e aquilo que outrora fora denominado liberdades instrumentais, aquelas 

que quando praticadas levariam à expansão das liberdades substantivas dos indivíduos. 

 

Junto com os determinantes do comportamento individual e social, uma escolha 

apropriada das instituições tem um papel criticamente importante na tarefa de 

melhorar a justiça. As instituições entram nos cálculos de muitas formas diferentes. 

Elas podem contribuir diferentemente para a vida que as pessoas são capazes de 

levar de acordo com o que têm razão para valorizar. As instituições também podem 

ser importantes para facilitar nossa capacidade de examinar minuciosamente os 

valores e as prioridades que podemos considerar, sobretudo por meio de 

oportunidades para o debate público (incluindo considerações da liberdade de 

expressão e do direito à informação, bem como a existência de locais para o debate 

informado). (SEN, 2011, p.14-15)   

 

 No que se refere ao instrumental para a busca da maximização da justiça, dois pontos 

saltam aos olhos de quem lê “A Ideia de Justiça”. Aqui não nos aprofundaremos nestes, mas 

destacamos que os dois pontos são: a democracia e os direitos humanos.  

Para Sen, a democracia deve ser entendida como “governo por meio do debate”
92

 e 

deve ser julgada “não apenas pelas instituições que existem formalmente, mas também por 

                                                           
92

 Nestas passagens apresenta-se claramente a aproximação da perspectiva seniana de análise à perspectiva 

teórica de Stuart Mill. John Stuart Mill viveu durante a primeira metade do século XIX. Segundo Balbachevsky 

(2003, p. 195), “De certa forma, a obra de Mill pode ser tomada como um compromisso entre o pensamento 

liberal e os ideais democráticos do século XIX. O fundamento deste compromisso está no reconhecimento de 



121 
 

diferentes vozes, de diversas partes da população, na medida em que de fato possam ser 

ouvidas”. A democracia é descrita por Sen, neste sentido, com relação à sua possibilidade de 

promover uma argumentação racional pública que influencie ações práticas rumo à justiça 

(SEN, 2011, p.15). Esta mesma argumentação racional pública é quem, na perspectiva 

seniana, solidifica os direitos humanos como “pretensões éticas constitutivamente associadas 

à importância da liberdade humana” (SEN, 2011, p.401). 

 

Os direitos humanos podem servir de motivação para muitas atividades diversas, 

desde a legislação e a implementação de leis adequadas até a mobilização de outras 

pessoas e a agitação pública contra violações dos direitos. As diversas atividades, 

em conjunto e em separado, podem contribuir para fomentar a concretização de 

importantes liberdades humanas. Talvez seja o caso de frisar que, além de existirem 

muitas vias para salvaguardar e promover os direitos humanos além da legislação, 

esses diversos caminhos mantêm uma relação de considerável complementariedade. 

A ética dos direitos humanos pode se tornar mais efetiva com uma variedade de 

instrumentos inter-relacionados e uma versatilidade de meios e maneiras. Essa é 

uma das razões pelas quais é importante reconhecer ao estatuto ético geral dos 

direitos humanos o que lhe cabe, em vez de encerrar prematuramente o conceito de 

direitos humanos no quadro estreito da legislação, real ou ideal. (SEN, 2011, p.401) 

 

Nota-se, neste sentido, a identificação nos direitos humanos da concretude da 

perspectiva ética baseada na defesa da liberdade de Amartya Sen. Para o autor, os direitos 

humanos universais associados à democracia, e sua expansão a um valor mundial (ainda que 

não presente em todos os Estados, ou que não presente com as mesmas características em 

todos eles), seriam instrumentos passíveis de levar a compreensão da justiça a um nível 

global. 

Diz ele: 

 

Há duas razões principais para exigir que o encontro entre a argumentação racional 

pública e a justiça vá além das fronteiras de uma região ou de um estado, e elas se 

baseiam respectivamente na pertinência dos interesses de outras pessoas para evitar 

a tendenciosidade e ser equânimes com os outros, e na pertinência das perspectivas 

de outras pessoas para ampliar nossa própria investigação dos princípios relevantes, 

e assim evitar o paroquialismo dos valores e pressupostos insuficientemente 

examinados da comunidade local. (SEN, 2011, p. 437)    

  

 Sobre a argumentação racional, a democracia e a possibilidade da justiça global, Sen 

argumenta que neste sentido “muitas instituições têm um papel a desempenhar, inclusive a 

ONU e as instituições ligadas a ela”. Para ele estas instituições, que funcionam como 

aparelhos para a perpetuação da ordem capitalista neoliberal, “operam com um certo grau de 

                                                                                                                                                                                     
que a participação política não é e não pode ser encarada como um privilégio de poucos. E está também na 

aceitação de que, nas condições modernas, o trato da coisa pública diz respeito a todos. Daí a preocupação de 

Mill em dotar o estado liberal de mecanismos capazes de institucionalizar esta participação ampliada”. 
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eficácia, e podem se tornar ainda mais eficazes dando apoio às instituições que ajudam a 

disseminar a informação e a ampliar as oportunidades de discussão internacional” (SEN, 

2011, p.443). 

 Para Amartya Sen “a distribuição dos benefícios das relações globais depende não só 

das políticas internas, mas também de um leque de arranjos sociais internacionais, incluindo 

tratados comerciais, leis de patentes, iniciativas sobre saúde global, convênios educativos” a 

nível internacional, dentre outros, onde se incluem orientações para o combate à pobreza e o 

desenvolvimento (SEN, 2011, p.444). Este ponto, sobre o qual a discussão foi iniciada no 

capítulo anterior, será retomado no terceiro e último capítulo desta dissertação. 
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3. A CONCEPÇÃO PREDOMINANTE DE POBREZA POSTA EM PRÁTICA: A 

TEORIA INCORPORADA PELA POLÍTICA BRASILEIRA. 

 

Com este último capítulo pretende-se expor a forma como a compreensão 

predominante de pobreza se desloca da esfera internacional para a política interna brasileira 

nos anos iniciais do século XXI, durante os governos Lula da Silva. Objetiva-se demonstrar, 

através da análise de documentos oficiais do Banco Mundial e do Brasil, o modo como a 

concepção de pobreza, caracterizada no capítulo anterior, se expressa quando de sua 

aproximação à prática efetivada durante o governo Lula de combater a pobreza, segundo os 

moldes propostos pelo Banco Mundial. 

Neste capítulo são apresentadas algumas breves considerações sobre o governo Lula 

da Silva e a instituição Banco Mundial, assim como é feita a análise dos documentos oficiais 

do Banco Mundial “Brasil Justo, Competitivo e Sustentável. Contribuições para o debate”, 

“EAP 2004-2007. Um Brasil mais Justo, Sustentável e Competitivo”, e, “EPP 2008-2011. 

Estratégia de Parceria com o País”, e dos Planos Plurianuais do governo Lula da Silva (PPA 

2004-2007 e 2008-2011), cujos conteúdos relacionados ao conceito de pobreza mostram-se 

claramente atrelados à concepção teórica proposta por Amartya Sen.  

 

3.1. O Projeto Político de Desenvolvimento Brasileiro no Século XXI: breves 

apontamentos. 

 

 A década de 1990 trouxe para o Brasil, assim como para outros países latino-

americanos, a reafirmação da democracia concomitante a pressões para sua inserção e 

adequação aos parâmetros do mundo globalizado. Assim sendo, percebe-se que os desafios 

dos mandatários brasileiros, na década em questão, vinculavam-se à “necessária” adoção das 

medidas do Consenso de Washington para a renegociação da dívida externa do país e sua 

adaptação ao sistema capitalista neoliberal global. 

 Segundo Maria Helena de Castro Santos (1996), são três os principais desafios 

colocados aos governantes brasileiros na era do Brasil redemocratizado: a) Ajuste da 

economia e reforma do Estado; b) Resgate da dívida social; e, c) Enfrentamento dos desafios 

anteriores, mantendo-se a ordem democrática
93

. Vale destacar que as três esferas de ação 

política deveriam se dar dentro dos parâmetros neoliberais. 

                                                           
93

 Em uma aproximação rápida, com pressupostos pouco burilados e perpassados pelo senso comum, é possível 

dizer que o “ajuste da economia” foi o principal desafio dos mandatos de FHC na presidência brasileira. Os 
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 Já no que tange aos eleitores brasileiros à época, Brum (2008) observa que: 

 

O comportamento do eleitorado, em sucessivos pleitos eleitorais (1989, 1994, 1996 

e 1998), tem revelado acentuada tendência pragmática, em detrimento da ideologia 

ou da orientação dos partidos. Um número expressivo de eleitores – talvez a maioria 

– segue a sua própria consciência ou intuição. Têm eles manifestado mais 

preocupação com a perspectiva de resultados palpáveis do que com o discurso 

ideológico ou a retórica denuncista. Candidatos respaldados em experiência 

administrativa
94

, competência reconhecida, propostas consistentes e factíveis, 

clareza de pensamento e boa comunicação, a par dos atributos de capacidade de 

trabalho e probidade, tendem a conquistar mais facilmente a confiança do eleitor, 

independentemente de partidos – sobretudo se contarem com a boa vontade da 

mídia
95

, que sempre tem grande poder de influência. (BRUM, 2008, p.494) 

  

 Nos anos de 1993-94, Fernando Henrique Cardoso - FHC era Ministro da Fazenda do 

governo de Itamar Franco no Brasil, e, foi através deste cargo, por via da formulação e 

implantação do Plano Real
96

, que o político se projetou nacionalmente e conquistou a 

população civil e sua base de apoio partidário. O suporte à sua candidatura, respaldada pelo 

reconhecimento do Plano Real, foi de tal monta que ele foi eleito Presidente da República 

com 54,3% dos votos válidos, no primeiro turno, em 1994 e reeleito com 53,06% dos votos, 

também no primeiro turno, em 1998. (BRUM, 2008, p.489) 

 O Plano Real, trampolim para a eleição de FHC, tinha o objetivo principal de 

combater a inflação crônica que assolara o país desde a década de 1980. O combate à inflação 

se daria por meio da implantação de uma moeda forte e estável que recuperaria a confiança 

interna e externa nas possibilidades de crescimento contínuo da economia brasileira. Além de 

seu planejamento, o sucesso do Plano Real dependia também de sua administração e gerência. 

Assim, por ter sido eleito para a presidência um dos formuladores do Plano, acreditava-se que 

a estabilidade finalmente chegara ao Brasil. E esta, a estabilidade, era o compromisso maior 

                                                                                                                                                                                     
governos Lula se ativeram ao “resgate da dívida social” e continuidade das reformas de base iniciadas por FHC. 

O primeiro mandato de Dilma Rousseff parece enfrentar os mesmo desafios, em uma linha de ação muito 

próxima a seus antecessores, porém com a preocupação de não atacar a democracia. No exato momento em que 

redijo estas palavras um juiz do Estado do Rio de Janeiro divulga o mandato de prisão contra cerca de 23 

“ativistas sociais” – militantes políticos. Este fato, dentre inúmeros outros, refletem o desafio para a manutenção 

da ordem democrática.  
94

 Foi o caso da primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso, que anteriormente ocupara o cargo de Ministro 

da Fazenda com grande notoriedade em função do Plano Real que fora exitoso na estabilidade da moeda 

brasileira. 
95

 É exemplo a participação da Rede Globo de Televisão na eleição de Fernando Collor de Melo, em 1989, 

candidato que, até então, não possui visibilidade e credibilidade política nacional, mas fora projetado pela mídia 

como o jovem e promissor bom moço, “caçador de marajás”. 
96

 O Plano Real foi o 13º plano de estabilização implantado no Brasil desde a crise internacional da década de 

1970, como tentativa de superar a crise fiscal e inflacionária que assolava o país. Sobre o Plano Real ler: 

FILGUEIRAS, L. A História do Plano Real. São Paulo: Boitempo, 2004. 
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do governo de FHC o que, portanto, nos leva à afirmação de que a política macroeconômica
97

 

de tal governo era o seu “carro-chefe”, o seu foco principal. 

 Munhoz (2002), sobre a inflação brasileira na década de 1980, esclarece que esta 

atingiu níveis exorbitantes muito em função das políticas econômicas sugeridas para a 

América Latina como mecanismo de renegociação da dívida externa dos países da região, 

conforme exposto no primeiro capítulo desta dissertação. Sobre a consequência da aplicação 

destas políticas no Brasil ao longo dos anos 1980, o autor sintetiza: 

 

O fato é que, [...], a partir de 1985/86, a inflação passou a alcançar patamares cada 

vez mais elevados (ressalvados curtos períodos logo após cada um dos vários planos 

de estabilização de 1986, 1987, 1989, 1990 e 1992), chegando a perto de 1.800% a 

variação dezembro/dezembro de 1989. [...]. O mais surpreendente é que foi 

exatamente a política de juros altos, praticada desde 1981 como instrumento do 

programa de ajuste externo, e fator de maior peso na mudança da estrutura de custos 

do setor produtivo, que forçou a variação dos preços para um novo patamar 

inflacionário. Aplicada a cada momento com maior vigor, a partir de 1985, como 

instrumento de estabilização, a variável responsável pelo desequilíbrio monetário, o 

resultado necessariamente tenderia a ser o agravamento da inflação, para a 

consolidação de novos quadros distributivos da renda, na medida em que se 

ampliava o componente financeiro nos custos e nos preços. (MUNHOZ, 2002, 

p.294-295) 

 

 “Sob a batuta - vara de marmelo para os desempregados – do presidente-sociólogo”
98

 

FHC, de acordo com as proposições do Consenso de Washington e em adesão ao ideário 

neoliberal, o Brasil “melhorou”
99

 a situação instável de sua moeda e expôs-se 

internacionalmente. Privatizou empresas e serviços, estimulou o crescimento do terceiro setor. 

Seguiu as orientações para a realização contínua do ajuste fiscal, repassou à sociedade civil 

parte das funções estatais, e se preparou para a realização das reformas estruturais do Estado.  

 Grosso modo, o leque de ajustes aplicados no Brasil e suas implicações para a classe 

trabalhadora nacional, foram os mesmos mencionados no capítulo inicial deste trabalho 

                                                           
97

 Falar em política macroeconômica significa falar no conjunto das políticas monetária, de crédito e de juros, 

fiscal e tributária, orçamentária, comercial, salarial e etc. 
98

 As palavras são de Francisco de Oliveira em artigo “Claro Enigma: o nó da estabilidade”, publicado pela 

Revista Correio da Cidadania. Disponível em: http://www.correiocidadania.com.br/antigo/ed263/economia.htm 

Acessado em 17/06/2014.  
99

 Devo sinalizar que a utilização do termo “melhorou” e não da palavra “estabilizou”, sobre a situação da moeda 

brasileira a partir do Plano Real, se deve ao fato de que muito do que se expõe sobre o sucesso do Plano, no 

referente à estabilização monetária, se baseia em uma perspectiva de comparação à situação anterior. No entanto, 

autores de perspectiva mais crítica, não atrelam automaticamente a estabilização da moeda brasileira ao Plano 

Real. Segundo Francisco de Oliveira, por exemplo: “Em primeiro lugar, a estabilidade não é assim tão estável. 

Desde a implantação do Plano Real, a taxa de inflação já passou os 80%; ora, dirão, no último mês de Mailson 

da Nóbrega, ela bateu na casa dos 88% e, por comparação, a inflação septenal do Real é ninharia. Em termos de 

paridade com o dólar, a desvalorização da moeda brasileira já vai na casa dos 250%. Nenhuma teoria econômica 

séria – mercadoria rara, aliás – daria o nome de estabilidade a processos que se expressam nessas taxas”. 

Disponível em: http://www.correiocidadania.com.br/antigo/ed263/economia.htm Acessado: 17/06/2014.   

http://www.correiocidadania.com.br/antigo/ed263/economia.htm
http://www.correiocidadania.com.br/antigo/ed263/economia.htm
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quando nos referíamos aos países latino-americanos de modo geral. Maria da Conceição 

Tavares, em artigo publicado pelo Jornal do Brasil em 1996, expõe e questiona os rumos da 

economia nacional no que se refere à entrada brasileira na era da globalização financeira. 

 

A equipe econômica (com destaque para nosso darwinista de plantão
100

), não parece 

ter o mínimo pudor em deixar falir centenas de milhares de empresas consideradas 

incapazes de competir na "economia global". Como no jogo de "pocker", a aposta 

dobrou, só vale a lei do mais forte e os fracos devem adaptar-se ou sucumbir. "A 

sopa acabou!" proclamou o "novo economista" do alto de seu espírito bucaneiro 

levando de roldão a mídia e os economistas de oposição. Nada como a destruição 

para criar um pseudo paradigma schumpteriano que conduzirá, finalmente o país ao 

paraíso da globalização "criadora". Além dos desempregados e dos sem-terra, o que 

fará a maioria da população que vive de serviços onde se acotovelam desde a elite 

dos trabalhadores da infraestrutura decadente, dos setores financeiros falidos e de 

alta tecnologia sucateada, até a maioria esmagadora dos trabalhadores braçais, das 

classes médias, dos funcionários públicos desmoralizados e dos miseráveis deste 

país? Devem devorar-se uns aos outros, com a benção do mercado flexível e 

desregulado enquanto não chega o Admirável Mundo Novo? (TAVARES, 1996, 

s/p)
101

 

 

 Conforme sinalizado no primeiro capítulo desta dissertação, no decorrer da década de 

1990 gestou-se uma gama de críticas, endógenas e exógenas, aos organismos internacionais 

que reiteravam a necessidade da execução dos ajustes neoliberais baseados no Consenso de 

Washington para os países periféricos. A adoção destes ajustes, como mencionado, fez vir à 

tona em muitos países latino-americanos, empobrecidos e castigados, focos de resistência e 

luta contrária ao avassalador domínio neoliberal e imperialista do capital internacional, 

sobretudo norte-americano. Neste contexto, ainda reiterando o demonstrado no capítulo 

inicial deste trabalho, a busca pela formação de consensos sociais tornou-se uma necessidade, 

imperiosa e árdua, para o capital. 

 O quadro 03, abaixo, expõe a trajetória das ações políticas tomadas no decorrer dos 

dois mandatos presidenciais de FHC. O quadro é autoexplicativo, mas vale chamar a atenção 

para as recomendações, tidas como “soluções” para os problemas identificados por sua 

equipe, pois estas incluem medidas como: a privatização de setores estatais, a adoção de 

parcerias público-privadas, o incentivo ao empreendedorismo e à redução dos gastos públicos. 

Não se pode dizer que não tenha havido oposição à adoção destas medidas, que não tenha 

havido resistência. Pelo contrário, houve resistência sim. Caso não, as reformas e os impactos 

destas, teriam sido ainda mais profundos. A oposição era feita, sobretudo, pelo Partido dos 

Trabalhadores – PT, e seu representante de maior visibilidade: Luiz Inácio Lula da Silva. Foi 

                                                           
100

 A autora se refere a Gustavo Franco, economista reconhecido por sua participação nos processos de 

formulação, implementação e gerência do Plano Real. 
101

 Artigo disponível em: http://www.eco.unicamp.br/artigos/tavares/artigo40.htm Acessado em 17/06/2014. 

http://www.eco.unicamp.br/artigos/tavares/artigo40.htm
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assim, nesta conjuntura, que ocorreu “o ponto de inflexão que assinalou uma recusa ao projeto 

erguido pelas forças conservadoras ao longo dos anos 90” (BRAZ, 2004, p.52)
102

. 

 

QUADRO 03 - Caracterização das principais trajetórias de reforma do Estado. 

Fonte: MARTINS, H., 2002, p.220 

                                                           
102

 O Partido dos Trabalhadores – PT – foi fundado, no Brasil, na década de 1980, em meio a uma conjuntura de 

fortes mobilizações sociais e políticas contrárias à ditadura militar que se instaurara no país após o golpe de 

1964. (IASI, 2006, p.375). 
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necessidade 

de redução 

de gastos. 

 

 

 

 

 

SOLUÇÕES 

 

Implantação de 
“administração 

gerencial”; 

Implantação de 
gestão pública 

empreendedora. 

 

Reorientação da 
política de RH; 

Modernização 

dos sistemas de 
gestão de 

recursos 
humanos e 

compras; 

Implementação 
do governo 

eletrônico. 

 

Formulação do 
PPA baseado em 

Programas;  

Orientação da 
ação 

governamental 
por programas. 

 

Implementação de 
Agências 

Reguladoras. 

 

Capacitação de 
gestores sociais; 

Capacitação de 

atores locais; 
Implementação de 

modelos 
institucionais de 

parceria público-

privada. 

 

Estabelecim
ento de 

mecanismos 

de controle 
das finanças 

públicas nos 
níveis 

federal, 

municipal e 
estadual. 

 

 

POLICY 

OUTCOMES 

 

Plano Diretos; 
Leis nº 9.637 e 

9.648; Decrets 

2.487/88 

 

Plano Diretor; 
EC 19; MP 

2.200/01 

 

PPA (Lei nº 
9.989/2000 

 

Leis 9.782/99, 
9.961/00, 9.427/96, 

9.472/97, 9.478/97, 

9.984/00, 10.233/01 
e MP 2.228/01 

 

Lei nº 9.970/01 

 

Lei 
Complement

ar 104/00 

 

 

VALORES 

 

Flexibilidade; 
Orientação para 

resultados; 

Foco no 
Cliente; 

Accountability/

Controle Social. 

 

Centralização; 
Controle; 

Contenção; 

Eficiência; 
Foco no cliente; 

Transparência. 

 

 

Foco em 
resultados; 

Empreendedorism

o. 

 

Estabilidade de 
regras; 

Autonomia 

Flexibilidade. 

 

Parcerias; 
Mobilização; 

Aprendizado; 

Desenvolvimento; 
Cidadania. 

 

Austeridade; 
Controle; 

Contenção. 
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. 

O quadro 04, abaixo, expõe alguns dados sobre o Brasil da década de 1990: vê-se um 

aumento do PIB nacional, alguma melhora na balança comercial do país e uma inflação ainda 

oscilante (mas em níveis mais baixos que na década anterior), ao passo que se vê, também, a 

subida da taxa de desemprego e do quantitativo de pessoas vivendo na pobreza – o que nos 

remete à lógica da “globalização financeira X globalização da pobreza”, explicitada no 

primeiro capítulo desta dissertação.   

 

QUADRO 04 – Evolução do Produto Interno Bruto, da Balança Comercial, da Taxa de 

Inflação, da Taxa de Desemprego e do número de pessoas pobres no Brasil. 1995-2002. 
  

Evolução do PIB 

Anual 

R$ (milhões) 

  

Taxa de Inflação 

IPCA 

(%a.a.) 

  

Saldo da Balança 

Comercial (FOB) 

US$ (milhões) 

Exp. – Imp. 

Taxa de 

Desemprego 

(%a.a.) 

Número de 

pessoas pobres  

 

1995 705.641 -3.465,6150 22,41 6,7 51.784.426,00 

1996 843.966 -5.599,0410 9,56 7,6 51.800.588,00 

1997 939.147 -6.752,8870 5,22 8,5 53.449.633,00 

1998 979.276 -6.574,5020 1,65 9,7 52.070.300,00 

1999 1.065.000 -1.198,8680 8,94 10,4 52.183.285,00 

2000 1.179.482 -697,7475 5,97 * * 

2001 1.302.136 2.650,4670 7,67 10,1 58.963.230,00 

2002 1.477.822 13.212,2970 12,53 9,9 58.701.158,00 

Fonte: IPEA. Elaboração da autora. 

*Informações não encontradas. 

 

Na virada do século, partidos ditos de esquerda e/ou centro-esquerda chegaram ao 

poder, de forma legítima, em diversos países da América Latina
103

. O alarme estava dado: era 

necessário de algum modo amenizar as sequelas dos ajustes neoliberais implementados, era 

necessário fomentar o “desenvolvimento com equidade”, era necessário “dar uma face 

humana ao capital”, antes que se perdessem por completo as amarras sobre a região, ou 

mesmo sobre outras regiões do globo. Em suma, de acordo com o exposto, era necessário 

garantir a governança com governabilidade, para a perpetuação da ordem capitalista 

neoliberal globalizada nestes países. Era necessário desenvolver novos parâmetros para o 

desenvolvimento capitalista, não por acaso foram traçados, nesta perspectiva os mencionados 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

                                                           
103

 São exemplos: Argentina, Brasil, Bolívia, Equador, Uruguai, Venezuela... Alguns governantes foram mais 

radicais, outros mais moderados, há aqueles que nem deveriam ser taxados como “de esquerda” embora tenham 

se elegido com esta bandeira. 
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A manifestação da recusa de alguns ao projeto neoliberal no Brasil se deu através da 

eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-metalúrgico militante sindical, para a presidência 

da república, em 2002. Entretanto, para ser eleito Lula da Silva fez aliança política com 

representantes das mais diversas “visões de mundo”. Ele aglutinou em torno de si os ditos 

comunistas do PCdoB
104

 e os liberais do PL
105

, representantes do capital bancário e industrial, 

parte dos intelectuais e a massa trabalhadora
106

. Deste “mix” de apoio político surgiu um 

governo que deu continuidade às estratégias macroeconômicas neoliberais de seu antecessor, 

ao mesmo tempo em que estabeleceu como “carro-chefe” de sua administração liquidar a 

dívida social, que se sabe é fruto destas mesmas políticas macroeconômicas que ele continuou 

a implementar
107

. (BRAZ, 2004) 

 

Muitos intelectuais socialistas e militantes do movimento operário e popular têm 

chamado a atenção para o fato de que tal governo logrou, graças à influência que 

ainda tem sobre parte do movimento sindical e dos movimentos populares, dar 

maior estabilidade à política burguesa e pró-imperialista no Brasil e implantar 

contra-reformas que dificilmente um governo, como o de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), conseguiria implantar. Por conseguinte, o Governo Lula presta à 

burguesia um serviço que os partidos burgueses tradicionais talvez não 

conseguissem prestar. (BOITO JR, 2006. p.237).  

 

As considerações de Boito Jr (2006) em muito se assemelham às ponderações sobre o 

“bloco de poder” que se perpetua no Brasil ao longo da história neoliberal do país, realizadas 

por Luiz Filgueiras e Reinaldo Gonçalves. Segundo os autores: 

 

 

                                                           
104

 Partido Comunista do Brasil (PCdoB) que foi fundado em 1922. 
105

 O Partido Liberal (PL) foi fundado em 1986 e, 2006, fundiu-se com o PRONA (Partido da Reedificação da 

Ordem nacional), e fez surgir o atual Partido da República (PR). 
106

 Mauro Iasi, ao analisar a trajetória histórica do PT, sobre sua chegada à presidência, sintetiza que: “Quando 

não se tem acesso à coisa mesma, costuma-se utilizar um símbolo, um fetiche. No lugar da burguesia nacional 

foi colocado, para consagrar a aliança que funda o novo contrato social, o empresário José de Alencar do Partido 

Liberal. Mas se a burguesia mesma não se fez representar, a não ser por seus indivíduos, seus interesses estavam 

mais que garantidos. Não apenas pela ‘previsibilidade’ das mudanças, a promessa do crescimento econômico, o 

respeito aos contratos, a ausência de qualquer medida de caráter socialista, mesmo como horizonte desejado, mas 

fundamentalmente porque mais uma experiência da classe trabalhadora havia completado um ciclo. A história se 

repetia, não mais como a tragédia da Revolução Alemã de 1918, ou como a ousadia popular no Chile, ou os 

equívocos e ilusões com uma revolução democrática do PCB, mas com tons cada vez mais próximos de farsa, 

como um circo mambembe que, de tanto repetir o drama, ele acaba adquirindo aquele ar desbotado de falta total 

de novidade”. (IASI, 2006, p. 515) 
107

 É interessante a observação de Marques e Mendes (2006) que mostra a inflexão na base de apoio político de 

Lula: se para ser eleito em seu primeiro mandato (2002) ele contou com o apoio da classe trabalhadora 

organizada, para ser reeleito (2006), e dar continuidade à agenda neoliberal, ele contou não mais com essa base 

de apoio, mas sim com uma base formada pela camada de mais baixa renda da população. Para os autores trata-

se da resposta desta camada da população à implementação das políticas de transferência direta de renda. 
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[...] no Brasil, a formação do atual bloco de poder resultou de um longo processo, 

que se iniciou com a crise do modelo de substituição de importações no começo da 

década de 1980 e prosseguiu com a implementação inicial das reformas liberais no 

governo Collor, nos primórdios da década de 1990. O bloco se fortaleceu com a 

consolidação dessas reformas durante os dois governos Cardoso e, enfim, a partir de 

2003, chegou ao estágio mais avançado. O governo Lula permitiu maior coesão 

política a esse bloco de poder, pois reduziu significativamente seus opositores e 

enfraqueceu sensivelmente a capacidade de mobilização dos movimentos sociais e 

sindicais. (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p.178-179) 

 

Os autores esclarecem que por “bloco de poder dominante” deve-se compreender a 

classe, ou frações de classe, que exerce posição de liderança e hegemonia. O que significa 

dizer que aqueles que compõem tal bloco têm a capacidade de “unificar e dirigir, política e 

ideologicamente, as demais classes e/ou frações de classes a partir de seus interesses 

específicos, reconhecidos como parte dos interesses gerais do conjunto do bloco”. 

(FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p.176) Esclarecem, também, que o bloco dominante 

brasileiro, que consolidou o modelo de desenvolvimento liberal periférico no país, é 

composto, primordial, por representante do capital financeiro internacional e nacional, 

somados a representantes do capital produtivo multinacional, o que demonstra a “fragilidade 

financeira do Estado e a subordinação crescente da economia brasileira aos fluxos 

internacionais de capitais” (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p.179). Soma-se, em 

posição subordinada, a este bloco de maior poder, os grandes grupos econômicos não-

financeiros e os representantes dos grandes e médios capitais, por geral ligados ao 

agronegócio, indústria, comércio e serviços. Por fim, aglutinam-se, ainda, a classe média alta 

brasileira que pratica atividades rentistas e de especulação financeira, e os “grupos sociais que 

se beneficiam da abertura comercial e também das altas taxas de juros” como: executivos, 

segmentos de profissionais liberais, entre outros (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, 

p.180). 

Sobre a fração de classe hegemônica dentro do bloco dominante os autores apontam: 

 

[...] a fração hegemônica do bloco dominante é composta da seguinte forma: o 

capital financeiro internacional, cuja expressão mais evidente são os fundos de 

pensão, os fundos mútuos de investimentos e os grandes bancos dos países 

desenvolvidos; os grandes grupos econômico-financeiros nacionais, que 

conseguiram sobreviver, até aqui, ao processo de globalização, em função de sua 

capacidade competitiva ou por meio de associação (na maior parte dos casos, 

subordinada) com capitais estrangeiros; e o capital produtivo multinacional 

(associado ou não ao capital nacional). Todos eles têm aumentado sua influência no 

bloco dominante. (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p. 179) 

 

Vê-se, desta forma, que o bloco de poder dominante no Brasil conjuga os interesses do 

capital financeiro e do capital produtivo exportador, entretanto, é possível aferir que alguns 



131 
 

dos interesses destes dois “sujeitos” são inconjugáveis. O capital rentista preza por uma 

elevada taxa de juros, já ao exportador interessa mais a taxa de juros baixa. Essa relação 

conflituosa necessita ser manejada pelo governante com atenção, visto que as duas frações de 

classe são importantes para a manutenção do bloco de poder dominante que ele representa. As 

taxas de juros e câmbio são, neste sentido, o peso que nivela a balança de poder no interior do 

bloco dominante. (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007) 

A taxa de juros é o elemento que mais causa atrito dentro do bloco de poder 

dominante, segundo Filgueiras e Gonçalves (2007). Os autores reiteram que os interesses dos 

capitais envoltos no bloco acabam por ser atendidos em um sistema de compensações, mas 

afirmam que todas as frações que compõem o bloco se sentem contempladas com a 

desregulamentação das relações de trabalho, com a manutenção de altos superávits primários, 

e pelas privatizações. No entanto, a elevada taxa de juros e a valorização cambial são fatores 

perenes de atrito no interior do bloco, mas que o governo Lula, logrou apaziguar, muito em 

função do excelente cenário internacional que o possibilitou diminuir levemente a taxa de 

juros, manter altas reservas em moeda internacional e investir em crédito e consumo interno. 

Compreende-se, neste sentido, que quando o Banco Mundial afirma que para garantir 

a governabilidade faz-se necessário que o governo tenha credibilidade, e que para ter crédito é 

necessário que este faça crer que suas ações são justas e corretas, a continuidade da 

representação dos interesses do mesmo bloco de poder que FHC suportara garante ao governo 

Lula o apoio das classes mais abastadas da sociedade e do capital internacional, que vêm suas 

decisões macroeconômicas como satisfatórias, apesar de, em certos momentos, demonstrarem 

receio (sobretudo por ainda viverem a falácia de crer se tratar de um governo de viés 

socialista); o conformismo social agregado à desilusão política, ao fatalismo e à origem de 

Lula, garantem que este consiga cooptar alguns dos movimentos sociais, calando-os, e o 

slogan de que seu governo faria do Brasil um país mais justo e melhor para os pobres, somado 

às suas políticas sociais focalizadas, faz com que a população atingida por estas o apoie, o 

legitime e veja seu governo como justo, garantindo-lhe, assim, a afirmação dos princípios da 

governança com  governabilidade. 

Bresser-Pereira (2004), em uma linha de pensamento conservadora, sugere como 

caminho para que o Brasil supere as crises, sobretudo políticas, advindas das aplicações dos 

ajustes do receituário do Consenso de Washington em sua fase inicial, uma completa reforma 

do Estado brasileiro, subsidiada por um novo modelo de desenvolvimento.  Bresser, que faz 

críticas à conduta do país de seguir sempre as recomendações internacionais, mas ao mesmo 

tempo em sua longa vida política as segue, sugere que a reforma do Estado brasileiro opere no 
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sentido de torná-lo forte – forte para poder subsidiar as necessidades de crescimento do 

mercado e o consequente desenvolvimento do país. 

Nas palavras do autor: 

 

As reformas institucionais são, portanto, necessárias e devem ser continuadas, desde 

que sua preocupação fundamental não seja simplesmente reduzir o tamanho do 

Estado, mas lhe dar condições para que desempenhe seu papel de garantir o 

funcionamento dos mercados e promover a distribuição de renda. O 

desenvolvimento só é possível quando o mercado e o Estado são fortes. (BRESSER-

PEREIRA, 2004, p.627) 

 

Bresser alega que as políticas sociais também seriam necessárias para o 

desenvolvimento brasileiro. Para ele, a integração econômica e social se daria por via de 

políticas sociais focalizadas e universais. Compreende-se que universais seriam a educação e 

a saúde. As demais políticas, de cunho focalista, seriam arquitetas segundo parâmetros de 

“mínimos sociais” – universais dentro de determinado grupo focal, de acordo com a lógica 

aqui demonstrada ao final do primeiro capítulo. 

Francisco de Oliveira (2003), em crítica a esta reforma do Estado e à 

institucionalização destes “novos” mecanismos de desenvolvimento para o país, destaca que a 

institucionalidade proposta dá ao mercado a previsibilidade necessária para a continuidade da 

acumulação capitalista e para a manutenção do status quo. Trata-se, portanto, de uma 

institucionalidade neoliberal, dá-se ao Estado o papel de regulador fomentando-se, por 

exemplo, as privatizações concomitantemente à criação das agências reguladoras
108

. 

Para Luiz Filgueiras e Reinaldo Gonçalves (2007) trata-se da institucionalidade do 

modelo liberal periférico, modelo este que se consolida no início dos anos 1990 e perpetua, 

com certas alterações, durante os mandatos presidenciais de FHC e Lula da Silva. Os autores 

sintetizam: 

 

Esse modelo tem três conjuntos de características marcantes: liberalização, 

privatização e desregulação; subordinação e vulnerabilidade externa estrutural; e 

dominância do capital financeiro. O modelo é liberal porque é estruturado a partir da 

liberalização das relações econômicas internacionais nas esferas comercial, 

produtiva, tecnológica e monetário-financeira; da implementação de reformas no 

âmbito do Estado (em especial na área da Previdência Social) e da privatização das 

empresas estatais, que implica reconfigurar a intervenção estatal na economia e na 

sociedade; e de um processo de desregulação do mercado de trabalho, que reforça a 

                                                           
108

 Nas palavras de Francisco de Oliveira: “[...] a institucionalidade cria as formas da previsibilidade e esta 

fornece os parâmetros para os agentes atuarem a salvo de influências extemporâneas. Não há dúvida que estamos 

frente a um modelo liberal: a institucionalidade são as normas para o funcionamento do mercado, e neste, então, 

serão as capacidades não aleatórias dos agentes quem determinam a performance. Qualquer sociedade somente 

se reproduz pelas formas institucionais ou institucionalizadas: mesmo a tradição é uma forma”. (OLIVEIRA, 

2003, p.02) 
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exploração da força de trabalho. O modelo é periférico porque é uma forma 

específica de realização da doutrina neoliberal e da sua política econômica em um 

país que ocupa posição subalterna no sistema econômico internacional, ou seja, um 

país que não tem influência na arena internacional e se caracteriza por significativa 

vulnerabilidade externa estrutural nas suas relações econômicas internacionais. Por 

fim, a dinâmica macroeconômica do modelo subordina-se à predominância do 

capital financeiro e da lógica financeira. (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, 

p.22)  

 

Conforme sinalizado, o governo Lula da Silva fez a manutenção do tripé sagrado da 

política macroeconômica nos moldes de seu antecessor político – câmbio, juros e moeda – 

favorecendo seu Deus mais venerado: o capital financeiro. Entretanto, diante da conjuntura 

internacional favorável, ao governo Lula da Silva fora possibilitado apresentar uma nova 

faceta da gestão dos interesses do bloco de poder dominante. Com base na breve explanação 

feita sobre os ciclos do capitalismo no primeiro capítulo deste trabalho, é possível aferir que o 

período de 2003-2008 foi de plena expansão capitalista (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 

2007)
109

, o que possibilitou ao mandatário brasileiro expor uma agenda política com foco no 

capital produtivo e no fomento ao consumo interno sem relegar os interesses do capital 

financeiro. 

Com dados empíricos pode-se atestar, em suma, que a taxa de juros no país decaíra de 

26,27% a.a., em 2003, para 10,16% a.a., em 2010
110

. Esta queda na taxa de juros não se 

traduziu em queda na rentabilidade do capital bancário, pois, segundo Castelo (2013, p.126), 

“durante os oito anos de mandato do governo Lula, os lucros de nove bancos (dentre eles os 

gigantes Itaú, Bradesco e Banco do Brasil) bateram recordes, contabilizando R$ 174 bilhões”. 

A parcela do bloco de poder ligada ao capital produtivo também teve seus lucros elevados, 

Castelo (2013) afere um aumento de 100% do lucro de algumas empresas de capital aberto. E 

o mercado financeiro, ainda segundo Rodrigo Castelo (2013) obteve alta de 523% no período 

2003-2010. Neste ambiente em que se percebe o favorecimento daqueles que já eram 

favorecidos, a classe trabalhadora também obteve “ganhos”, pois houve expressiva queda no 

número de pessoas em condição pobreza e miserabilidade (quando entendidas tão somente em 

função da renda per capita), sobretudo, em função dos Programas de Transferência de Renda 

do governo federal (abaixo se expõem quadro onde se demonstra que não houve substancial 

queda no índice de desemprego neste período “áureo” do capitalismo brasileiro). 

                                                           
109

 Filgueiras e Gonçalves (2007, p. 59) afirmam que “o governo Lula é responsável pela perda da extraordinária 

oportunidade criada pelo contexto internacional pós-2002, que permitiria colocar o país em trajetória de 

desenvolvimento econômico estável e dinâmico”. 
110

 Refere-se à taxa SELIC que, segunda informa o Banco Central do Brasil apresentou os seguintes percentuais 

ao ano (com referência para o mês de junho): 2003 -> 26,27%; 2004 -> 15,79%; 2005 ->19,75; 2006 ->15,18%; 

2007 -> 11,93%; 2008 -> 12,17%; 2009 -> 9,16%; 2010  -> 10,16%; 2011 -> 12,17%; 2012 -> 8,39%; 2013 -> 

7,90%; e, 2014 -> 10,90%. 
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Rodrigo Castelo explica e resume o fenômeno: 

 

Em períodos de crescimento econômico, é possível se constatar a elevação 

simultânea das rendas do trabalho e do capital. Os rendimentos da classe 

trabalhadora também subiram nos últimos anos, devido aos aumentos reais do 

salário mínimo, dos acordos coletivos entre patrões e empregados favoráveis ao 

trabalho, dos programas de transferência de renda e das mobilizações e greves. 

(CASTELO, 2013, p. 127) 

 

Assim é que esta institucionalização capitalista periférica, crivada pela continuidade 

da liberalização, desregulamentação e da dominação de classe, apresenta-se, durante o 

governo Lula no Brasil, como se fosse um novo modelo de desenvolvimento – o 

neodesenvolvimentismo. Muito embora mantenha traços de continuísmo com a política do 

governo anterior, ao se considerar a conjuntura internacional favorável, as cifras produzidas 

na gestão Lula foram mais expressivas que na de FHC, para o conjunto das frações de classe. 

Ademais, a equipe política de Lula engendrou esforços substanciais para simular uma 

descaracterização do cunho neoliberal das ações políticas adotadas, com o objetivo de fazer 

crer que o governo gestava, de fato, um novo modelo de desenvolvimento para o país. Um 

modelo, inclusive, mais exitoso
111

. 

Para Gonçalves (2012a; 2012b), este “novo” modelo deveria ser alcunhado de 

nacional-desenvolvimentismo às avessas, pois a institucionalização do modelo econômico 

liberal periférico, somada às características políticas do país, representa, em sua visão, um 

retrocesso nas esferas econômica, social, política e mesmo ideológica. O autor destaca que a 

institucionalidade neoliberal do governo Lula da Silva criou no país um processo de 

desindustrialização, de reprimarização da produção e de financeirização da economia – mas 

ao mesmo tempo logrou, muito em função do ciclo de expansão do sistema capitalista 

internacional, expor dados de “êxito” semelhantes ou superiores aos de FHC. O não 

investimento em pesquisas para desenvolvimento de tecnologias nacionais e a abertura para 

entrada de investimentos externos (diretos ou fictícios), gerou maior dependência tecnológica, 

maiores remessas de lucros para o exterior e, no que tange à competitividade internacional, 

pode-se dizer que houve a conquista de mercados por produtos primários nacionais ao passo 

que as manufaturas brasileiras se esvaíram.  

Para Filgueiras e Gonçalves (2007, p.115) os principais determinantes do aspecto 

positivo da balança comercial brasileira, que pode ser verificada no quadro 05, abaixo, “são as 

desvalorizações cambiais de 2002, o crescimento das economias americana e chinesa, a 
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 Não obstante a eternização da frase repetida por Lula à exaustão: “Nunca antes na história deste país...”. 
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recuperação da Argentina e a elevação dos preços das commodities”. Aliás, vale sinalizar que 

a elevação das exportações durante o governo Lula se baseia, justamente, na exportação de 

bens primários (onde se incluem as commodities), esta é a alavanca que, por um lado, garante 

ao país a camuflada redução nos indicadores de vulnerabilidade externa, e, por outro, o 

aprofundamento de um “padrão de especialização retrógrada, que se caracteriza pela 

reprimarização das exportações” (p.94). Em suma, o que os autores expõem é que a elevação 

do PIB e do saldo positivo da balança comercial do país, ocorre, sobretudo, em função da 

exportação de bens primários, o que expressa uma dependência do país com relação à 

demanda internacional por estes. Ou seja, enquanto o cenário internacional é de crescimento 

econômico e a demanda é crescente, o Brasil mantem indicadores positivos quanto à sua 

vulnerabilidade externa, mas, ao mesmo tempo, em termos estruturais, sua vulnerabilidade 

tende a aumentar. 

 

QUADRO 05 – Evolução do Produto Interno Bruto, da Balança Comercial, da Taxa de 

Inflação, da Taxa de Desemprego e do número de pessoas pobres no Brasil. 2003-2010. 
  

Evolução do PIB Anual 

R$ (milhões) 

  

Taxa de Inflação 

IPCA 

(%a.a.) 

  

Saldo da Balança 

Comercial (FOB) 

US$ (milhões) 

Exp. – Imp. 

Taxa de 

Desemprego 

(%a.a.) 

Número de 

pessoas pobres  

 

2003 1.699.948 24.793,9241 9,30 10,5 61.814.129,00 

2004 1.941.498 33.640,5407 7,60 9,7 60.132.299,00 

2005 2.147.239 44.702,8783 5,69 10,2 56.032.401,00 

2006 2.369.484 46.456,6287 3,14 9,2 49.004.957,00 

2007 2.661.344 40.031,6266 4,46 8,9 46.706.214,00 

2008 3.032.203 24.835,7524 5,90 7,8 41.928.361,00 

2009 3.239.404 25.289,8057 4,31 9,0 40.066.020,00 

2010 3.770.084 20.146,8579 5,91 * * 

Fonte: IPEA. Elaboração da autora. 

*Dados não divulgados. 

 

  Filgueiras e Gonçalves, sobre os aspectos acima destacados, sintetizam que: 

 

O país tem sido incapaz de promover um upgrade do seu padrão de comércio 

exterior, visto há perda de posição relativa de produtos de exportação com maior 

intensidade no uso de tecnologia e os ganhos relativos têm ocorrido nos produtos de 

baixo conteúdo tecnológico e nos produtos intensivos em produtos naturais. [...] O 

desempenho recente do comércio exterior do Brasil não resulta de transformações 

estruturais, e sim de circunstâncias conjunturais associadas às elevadas taxas de 

crescimento do comércio mundial e à melhora nos termos de troca. (FILGUEIAS; 

GONÇALVES, 2007, p.94) 
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No que tange à taxa de desemprego e quantitativo de pessoas pobres no país, em uma 

perspectiva de comparação entre os mandatos presidenciais de FHC (quadro 04) e Lula 

(quadro 05)
112

, vemos que a taxa de desemprego não sofre alterações substanciais ao longo 

dos mandatos, uma vez que iniciou a era FHC em 6,7 e terminou com 9,9% ao ano, e no 

período do governo Lula oscilou entre 10,5 no primeiro ano de mandato e 9,0% ao ano em 

2009. No entanto, a redução do quantitativo de pobres durante a era Lula da Silva é 

expressivamente superior àquela conseguida por FHC. Durante os mandatos de FHC o 

número de pessoas vivendo em condição de pobreza (segundo critério de renda) subiu de 

cerca de 51 milhões para 58 milhões, já durante o governo Lula da Silva este quantitativo 

decresceu de cerca de 61 milhões em 2003, para aproximadamente 40 milhões em 2009. 

É necessário observar sobre a “manutenção” das taxas de desemprego, por ser esta 

uma questão estrutural, não seria alterada por ações políticas superficiais. A elevação das 

exportações não significa aumento no quadro de oferta de empregos – principalmente por se 

tratar de exportações, em sua maioria, de bens primários fruto de um agrobusiness já bastante 

automatizado. A questão das transformações produtivas e do desemprego estrutural fora 

sinalizada no primeiro capítulo desta dissertação e, lá, fora apontado, também, o norte para o 

“como tratar” o pauperismo ascendente que provém desta situação: Políticas Sociais 

direcionadas às camadas mais pobres da população.   

O governo Lula da Silva logrou a midiática redução da pobreza observada no quadro 

05, acima, com políticas sociais que combinaram “perfeitamente a flexibilização e a 

precarização do trabalho com políticas focalizadas e flexíveis de combate à pobreza” 

(FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p.174). Foram, sobretudo, políticas sociais de 

transferência condicionada de renda que, além da expressiva redução do quantitativo de 

pessoas pobres (com parâmetro de renda), trataram de incluir este segmento, ainda que de 

modo incipiente, no mercado interno de consumo de artigos de baixo valor. 

 

A visão dominante sobre políticas sociais, adotada pelo governo Lula, deixa de fora 

as causas estruturais da desigualdade e da pobreza e desconsidera as relações entre 

as classes sociais. A síntese do debate sobre políticas sociais universais e políticas 

sociais focalizadas evidencia a lógica perversa das políticas focalizadas. [...] A 

política social do governo Lula é de natureza liberal, coerente com o modelo 

econômico vigente, e serve de poderoso instrumento de manipulação política de 

parcela significativa da sociedade brasileira, ao mesmo tempo que permite um 

discurso <<politicamente correto>>. (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p.174) 
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 Os mencionados quadros estão expostos nas páginas 128 e 135 desta dissertação, respectivamente. 
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Carcanholo (2010) esclarece que as políticas propostas pelo Consenso de Washington 

se dividiam em três “etapas”, sendo a primeira a da “estabilização macroeconômica” 

[podemos dizer que foi tarefa empreendida por FHC e continuada por Lula], a segunda a das 

“reformas estruturais” [tarefas realizadas por FHC e Lula], e a terceira a do “crescimento com 

vistas a redistribuir a renda” [missão pela qual Lula afirmou lutar]. Entende-se, neste sentido, 

que a premissa do “social” sempre fez parte do Consenso de Washington, no entanto, o 

receituário teve como característica o etapismo, e não o dinamismo, assim, a última etapa 

esteve isolada, esquecida, perdida desde os anos de 1990 até o início do século XXI – quando 

se consolida aquilo que anteriormente denominamos Consenso de Washington “revisitado”. O 

neodesenvolvimentismo seria, assim, no Brasil, o alcance da terceira etapa do Consenso pelo 

país.  

De acordo com Sampaio Jr, 

 

O diferencial do neodesenvolvimentismo se resume ao esforço de atenuar os efeitos 

mais deletérios da ordem global sobre o crescimento, o parque industrial nacional e 

a desigualdade social. Não se questiona a possibilidade de a igualdade social e a 

soberania nacional serem simplesmente antagônicas com a estabilidade da moeda, a 

austeridade fiscal, a disciplina monetária, a busca incessante da competitividade 

internacional, a liberalização da economia. Procura‑se o segredo da quadratura do 

círculo que permita conciliar crescimento e equidade. (SAMPAIO JR., 2012, p. 09) 

 

 A institucionalização de políticas sociais direcionadas às pessoas pobres, ou ao 

combate à pobreza, é utilizada como instrumento para fomentar a crença na humanização do 

capitalismo. Assim, a “supervalorização dos fatos considerados positivos e a pura e simples 

desconsideração dos aspectos negativos da realidade” geram a falsa crença de que, por obra 

de um novo projeto nacional de desenvolvimento “a economia brasileira estaria passando por 

um ciclo endógeno de crescimento com distribuição de renda e aumento da soberania 

nacional”
113

. (SAMPAIO JR., 2012, p. 10) 

 Conclui-se, assim, que o suposto novo projeto de desenvolvimento capitalista no 

Brasil, o neodesenvolvimentismo, traveste-se como uma forma de conjugar crescimento e 

desenvolvimento econômico com justiça social e equidade. No entanto, o sistema capitalista 

por si só já seria incompatível com o alcance da justiça social, porém vale ressaltar o grau 

ainda maior de distorção da realidade e mencionar o fato de que o alcance da justiça social, 

através do neodesenvolvimentismo, se daria com a institucionalização de um modelo de 
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 É sintomática a observação feita por Luiz Carlos Mendonça de Barros (2008, p.11), ex-presidente do BNDES 

e ministro no governo de FHC. Segundo ele: “deixamos para trás a imagem de um país estagnado, sem futuro, e 

afundado em crises financeiras recorrentes. Hoje o Brasil é visto pela comunidade financeira internacional como 

uma das economias emergentes de maior potencial de crescimento nas próximas décadas”. 
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desenvolvimento dependente e periférico, que buscaria a equidade através de políticas sociais 

supostamente universais dentro do grupo focal das pessoas pobres. (SAMPAIO JR., 2012) 

Como destaca Francisco de Oliveira, 

 

Não é difícil reconhecer que a institucionalidade é sinônimo da dominação: ela 

demarca os limites, os tempos e as formas pelas quais se põe e repõe uma relação de 

hierarquização e subordinação na sociedade de classes; ela é a normatização da 

sociedade de classes. Toda institucionalidade, portanto, institui os limites dos 

campos entre dominantes e dominados. Na linguagem de Gramsci, ela é a própria 

hegemonia, o percurso do consenso, o campo dentro do qual dominantes e 

dominados se reconhecem. Em Weber, a institucionalidade se alça à categoria da 

racionalidade formal-legal no capitalismo contemporâneo. (OLIVEIRA, 2003, p.02) 

 

 Se esta institucionalidade periférica neoliberal nós chega através de orientações das 

agências internacionais voltadas para a manutenção da ordem capitalista neoliberal 

globalizada, vejamos no item que segue a forma como se relacionam o governo brasileiro dos 

anos 2000 e a organização internacional Banco Mundial. Deve-se manter a lembrança de que 

o foco deste estudo é a compreensão predominante de pobreza – aquela que, hegemônica no 

pensamento internacional, chega ao Brasil e subsidia as políticas sociais utilizadas pelo 

governo Lula da Silva para garantir a formação de consensos e a manutenção da ordem, sob a 

crença de uma suposta “humanização” do capitalismo. 

 

3.2. Entre o Banco Mundial e o Brasil: instruções para o país. 

 

 Abordar a relação entre a organização internacional Banco Mundial e o governo do 

Brasil no período inicial dos anos 2000, implica na necessária exposição do pensamento 

hegemônico na instituição durante aquele momento. Ocorre que, no Brasil, conforme exposto 

na seção acima, as circunstâncias eram de mudança na cena política, ainda que, como visto, 

uma mudança repleta de continuísmos e expressa apenas na aparência dos fatos. Já o Banco 

Mundial, de acordo com a sequência explicitada ao final de nosso primeiro capítulo, também 

vinha de um processo gradativo de alterações de foco e modo de agir. 

Para Seitenfus (2000, p. 27), organizações internacionais, como o Banco Mundial, são 

associações voluntárias entre Estados que se configuram como “uma sociedade entre Estados, 

[...], com a finalidade de buscar interesses comuns através de uma permanente cooperação 

entre seus membros”. Assim, para o autor, as organizações internacionais são espaços de 

diálogos, por vezes de conflitos, que se traduzem em um “esforço civilizatório no contexto 

das relações internacionais”. 
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 Este “esforço civilizatório” destacado por Ricardo Seitenfus pode ser entendido como 

uma tentativa de conter as crises do capital e/ou evitar que a maximização das sequelas do 

capitalismo repercuta no sistema global. Disto advém o destaque cada vez maior destas 

organizações em meio ao processo de globalização – como se pôde apreender através do 

contexto exposto em nosso primeiro capítulo. Vê-se, de modo implícito, um dos objetivos das 

organizações internacionais, o de garantir a estabilidade e a ordem no sistema capitalista 

globalizado.   

Crê-se ser possível caracterizar as organizações internacionais, de um modo geral, 

como instituições concretas, formadas por Estados nacionais diversos, imbuídas da missão de 

mediar as relações entre os Estados e contribuir para o equilíbrio, a ordem, a paz e a 

cooperação no sistema internacional. Entretanto, estas organizações, assim como seus 

Estados-membros, não são neutras e desprovidas de visão de mundo e interesse próprio. A 

disputa pelo poder e as relações conflituosas no sistema internacional têm reflexo direto sobre 

estas que, seja por tendência “natural” ou necessidade financeira, acabam por se tornarem 

difusoras dos interesses daqueles que detêm o capital que as financiam. 

Dentre as organizações internacionais mais conhecidas pelo senso-comum podemos 

destacar: o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e aquelas que compõem a Organização das Nações Unidas 

(ONU). Tais instituições, cada qual com seu foco específico de atuação, interagem entre si e 

com países-membros ou não membros, sob a premissa de contribuir para o equilíbrio e a 

ordem no sistema internacional através da arquitetura de uma “governança sem governo”
114

.  

Criado em 1944, como um banco para financiar a reconstrução da Europa abalada pela 

Segunda Guerra Mundial, para Arrighi (1996), é somente quando da crise dos anos 70 que o 

Banco Mundial adquire uma maior expressão no contexto internacional. É a partir deste 

momento que esta organização se sobressai como propositora de ações políticas e orientações 

para os países “em desenvolvimento”.  

Na intenção de destacar os diferentes interesses e planejamentos que permearam as 

ações do Banco Mundial ao longo de sua história, João Marcio Mendes Pereira destaca no 

período de 1944 a 1962 a assimetria de poder que marcou a criação da organização e a 

delimitação de suas incumbências, ademais, aponta que ao fim deste lapso temporal o Banco 

já se consolidara como instituição financeira e atuava de forma a “disciplinar” os países da 
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 O termo “Governança sem Governo” é da autoria de James N. Rosenau. Para mais: ROSENAU, James N. 

Governança, “Ordem e Transformação na Política Mundial”. In.: ROSENAU, James N.; CZEMPIEL, Ernst-Otto 

(Org.). Governança sem Governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: UNB, 2000. pp. 11-

46. 
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periferia que com ele tomavam empréstimos. De 1962 a 1968 (gestão Woods), Pereira 

sinaliza o crescimento da instituição, em termos de volume de empréstimos e orçamentos, e o 

início de sua atuação em áreas de infraestrutura social. A era McNamara (1968 a 1981) é 

descrita por Pereira como um período fundamental na trajetória do Banco Mundial que o 

consolidou como agência líder da assistência internacional ao desenvolvimento. O intervalo 

de tempo entre 1981 e 1994-95, segundo o autor, marca a neoliberalização do Banco, tanto no 

que tange à sua organização quanto à sua postura política e intelectual. Neste período, 

destaca-se a incursão do Banco sobre os “custos sociais” dos ajustes anteriormente aplicados e 

a coordenação estratégica para o agir da instituição nos anos iniciais da década de 1990: 

reformulação da política social, alteração do papel do Estado e a governança das reformas 

neoliberais. Os anos finais deste intervalo de tempo foram marcados por fortes críticas à 

instituição. Por fim, Pereira analisa os anos de 1995 a 2008, durante os quais diz que o Banco 

instaurou um processo de reciclagem e dilatação da agenda política neoliberal, com a 

manutenção de sua essência e fundamentos. (PEREIRA, J., 2009) 

 Conforme apontado no primeiro capítulo, o contexto internacional de chegada do novo 

milênio era de predominância neoliberal quase que com caráter de doutrina a ser seguida. 

Pereira pondera que o Banco Mundial, como um dos pivôs deste processo, “seguia com a 

missão de impulsionar a constituição de uma economia livre e aberta para o capital e a 

mercantilização da natureza e do conjunto da vida social” (PEREIRA, J., 2009, p.335).  

 Segundo o autor, de um modo geral, do ponto de vista financeiro, o “Banco é um ator 

muito pequeno diante dos problemas mundiais”. Para ele, “a rigor, se o Banco Mundial fosse 

apenas um intermediário financeiro, ele precisaria de apenas um décimo de seu staff atual”
115

. 

O que aponta para seu real papel nas relações internacionais: “prescrições [de] políticas e 

ideias [...] sobre o que fazer, como fazer, quem deve fazer e para quem em matéria de 

desenvolvimento capitalista”. (KAPUR, 2006 apud PEREIRA, J., 2009, p.344) 

 Neste sentido o autor destaca que: 

 

A institucionalização de prescrições políticas e ideias, por sua vez, exige a criação e 

manutenção de um clima hospitaleiro pelo mundo afora, razão pela qual o Banco 

investe tanto em relações públicas, pesquisa, atividades de formação profissional e 

articulação com instituições internacionais, agências bilaterais, órgãos públicos e 

organizações nacionais privadas nos Estados-membros. Desde Washington, as 

mensagens que emite são irradiadas por agências de noticiais internacionais e 

costumam ser reproduzidas por grandes veículos nacionais de comunicação com 

força normativa. (PEREIRA, J., 2009, p 343) 
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 Vale sinalizar que o Banco declara possuir, atualmente, mais de dez mil funcionários que atuam em seus mais 

de 120 escritórios espalhados pelo mundo (dados de 2012). Disponível em: http://web.worldbank.org/  

http://web.worldbank.org/
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O Banco Mundial, em sua atuação ligada à assistência técnica, produção e 

disseminação de conhecimento, oferece aos países em desenvolvimento práticas de assessoria 

técnica e política, relatórios de pesquisas e análises situacionais e comparadas, entre outros 

serviços afins. Na busca pelo fomento ao acesso e troca de conhecimento, que corroborem 

com sua visão de mundo, ao redor do globo, o Banco constantemente produz e divulga, 

através de seus diversos escritórios, uma vasta gama de documentos oficiais que se dividem 

em categorias, como: Policy Research – Working Paper; World Development Report; Global 

Monitoring Report; Policy Research Report; Global Economics Prospects; Global 

Development Finance; World Bank Atlas; World Development Indicators; World Bank 

Research Observer; World Bank Economic Review. 

No primeiro capítulo desta dissertação foram apresentados trechos de alguns dos 

Relatórios Anuais de Desenvolvimento (World Development Reports) produzidos pela 

instituição, que demonstraram a inflexão no foco formal de seu agir ao longo da década de 

1990. Abaixo serão expostos, com um pouco mais de profundidade, três documentos 

elaborados pela instituição, já nos anos 2000, direcionados ao Brasil – “Brasil justo, 

competitivo e sustentável” (2002), “Estratégia de Assistência ao País” (2003) e “Estratégia de 

Parceria com o País” (2008) –, através dos quais se buscará demonstrar a relação entre as 

ideias da instituição e as políticas brasileiras no mesmo período. Em específico, sobre as 

políticas dos governos de Lula da Silva ligadas à concepção de pobreza, as quais serão 

apresentadas a partir dos Planos Plurianuais elaborados nas gestões de tal mandatário.  

Vale sinalizar que os Planos Plurianuais – PPAs - dos governos brasileiros são escopos 

da estratégia de desenvolvimento que o país adotará durante determinada gestão política, 

trata-se do planejamento da gestão da coisa pública. A Constituição Federal brasileira de 1988 

- CF/88 - foi o instrumento normativo que instituiu o PPA como uma maneira de sistematizar 

e expor as despesas dos diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal) com cada 

uma de suas ações, durante o intervalo de quatro anos (o plano é elaborado no primeiro ano de 

cada mandato eleitoral e válido durante os quatro anos seguintes, ou seja, até o primeiro ano 

do mandato posterior). 

Assim, de acordo com a CF/88, sobre os Planos Plurianuais do governo federal, o 

poder executivo será incumbido de estabelecê-lo, bem como à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias
116

 (LDO) e à Lei Orçamentária Anual
117

 (LOA). Segundo Paulo, o Plano 
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 A Lei que regulamenta as diretrizes orçamentárias, “compreenderá as metas e prioridades da administração 

pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração 
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Plurianual
118

 deve “estabelecer a ligação entre objetivos indicativos do Estado, presentes em 

um planejamento de longo prazo; política de governo de médio prazo, e, finalmente, 

realização dos gastos, previstos pelo orçamento anual”. (PAULO, 2010, p.173)  

Para Paulo (2010, p.175-176), a dinâmica de construção formal de um PPA é simples 

e lógica: (01) ainda durante a campanha eleitoral, os candidatos apresentam um plano de 

governo onde expõem os compromissos que assumirão caso sejam eleitos; (02) em caso de 

vitória eleitoral, este plano de governo norteará, em termos estratégicos, suas ações; (03) este 

norte estratégico subsidiará a confecção de diretrizes estratégicas para cada setor de governo, 

de modo que estes estabeleçam relação sinérgica e cooperativa, com vistas à integração entre 

as políticas governamentais; (04) diante das diretrizes traçadas, serão estabelecidas as 

políticas a serem executadas através de programas e projetos (orçamentários ou não); (05) em 

paralelo, deve-se conhecer e projetar o cenário fiscal durante o qual o plano vigorará de modo 

a garantir a simetria entre os recursos orçamentários disponíveis, e os necessários aos 

programas e projetos estabelecidos. 

 

FIGURA 01: Pirâmide de Construção dos Planos Plurianuais 

 
Fonte: PAULO, 2010, p.176. 

 

                                                                                                                                                                                     
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento”. (CF/88, art. 165, §2º). 
117

 A lei orçamentária anual, em compatibilidade com o plano plurianual, compreenderá: “I – o orçamento fiscal 

referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II – o orçamento de investimento das empresas em que a 

União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; III – o orçamento da 

seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, 

bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público” (CF/88, art.165, §5º). 
118

 “A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada” (CF/88, art.165, §1º). 
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O que não se apresenta de forma tão simples e lógica é a correlação de forças expressa 

nas diretrizes pautadas no PPA, que além de um documento formal é, também, 

necessariamente, político. A luta de classes e de interesses interclasses (frações de classes 

sociais) é o que norteará as opções expressas no PPA, sobretudo as de alocação orçamentária, 

neste sentido forja-se a correlação entre os partidos políticos, os blocos de poder que 

representam e às políticas que implementarão. 

 Sobre a história dos PPAs federais brasileiros, de modo sumário, vale destacar, ainda 

com base na publicação de Paulo (2010), que por ter se tornado obrigatório a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, o primeiro PPA brasileiro, que vigorou entre 

os anos de 1991 e 1995 (mandatos de Collor e Itamar
119

), objetivava, sobretudo, a 

estabilização das contas públicas, a desestatização e a abertura comercial. O PPA posterior, 

estabelecido para os anos de 1996 a 1999, sob o comando de Fernando Henrique Cardoso na 

presidência, buscava a perpetuação da estabilidade econômica auferida com o Plano Real 

(1993/94) e a remoção de barreiras ao crescimento econômico do país. Uma vez que FHC 

fora reeleito, o PPA 2000-2003 também teve vigência sob seu mandato político. É importante 

destacar que este PPA foi emblemático “ao estabelecer o programa como unidade de gestão e 

disciplinar a integração entre planejamento, orçamento e gestão”, de modo que, a partir deste, 

as iniciativas governamentais passaram a ser articuladas e implementadas através de 

programas, cujos focos voltavam-se diretamente aos resultados esperados e alcançados. O 

PPA 2004-2007, primeiro PPA do governo Lula, manteve a centralidade estratégica nos 

programas voltados para os resultados, e inovou ao buscar a participação social na elaboração 

e gestão do plano. Lula fora reeleito e, para seu segundo mandato, com o PPA 2008-2011, 

manteve o escopo geral do plano anterior e fez apenas mudanças pontuais sobre o processo de 

“avaliação da dimensão estratégica do plano e o fim das revisões anuais”. (PAULO, 2010, 

p.175) 

 O PPA é o principal instrumento definidor do orçamento público brasileiro e, quando 

se fala em orçamento público deve-se compreender que este é, necessariamente, político, além 

de bastante dinâmico. Se considerarmos que o poder político que elabora o PPA representa, 

conforme enfatizado, determinado bloco de poder dominante, afere-se, necessariamente, que a 

divisão do gasto do orçamento público e de seu financiamento obedecerá aos interesses deste 
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 Fernando Collor, hoje senador da república pelo estado do Alagoas (PTB-AL), fora eleito presidente do Brasil 

, em 1989, com início de mandato no ano de 1990. Após insustentável crise política e em vias de sofrer 

impeachment, Collor (à época vinculado ao Partido da Renovação Nacional – PRN) renunciou a seu mandato, 

mas, ainda assim, teve seus direitos políticos suspensos por oito anos. Desta forma, em 1992, assumira a 

presidência da república o Sr. Itamar Franco, hoje já falecido. 
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mesmo bloco. É neste sentido que se afirma que o orçamento público expressa, sobretudo, a 

correlação de forças entre classes e frações de classes sociais.  

 Assim, segundo Evilásio Salvador (2012, p.10), o orçamento público brasileiro, 

dinâmico e classista, pode ser caracterizado, do ponto de vista de seu financiamento e gasto, 

com uma única frase: “o orçamento é financiado pelos pobres via impostos sobre o salário e 

por meio de tributos indiretos, sendo apropriado pelos mais ricos, via transferência de 

recursos para o mercado financeiro e acumulação de capital”. 

 É financiado pelos pobres devido à regressividade da política tributária do país. A 

tributação brasileira incide sobre o consumo, a renda e o patrimônio dos cidadãos, sendo a 

esfera do consumo aquela em que a incidência é mais elevada. A arrecadação sobre o 

patrimônio é baixa, e, ao se aglutinar o montante que se aufere a partir da tributação do 

consumo e da renda dos trabalhadores nota-se que é este segmento quem, na realidade, 

“financia” o orçamento público brasileiro
120

. (SALVADOR, 2012) 

 É apropriado pelos mais ricos, pois parte considerável do que é arrecadado é destinado 

ao pagamento de juros e amortização da dívida pública, e em função da DRU
121

 – 

Desvinculação das Receitas da União, que permite aos representantes do poder público, ou do 

bloco de poder dominante, ignorarem até mesmo o que é previsto pela Constituição Federal 

sobre o orçamento público e os gastos com políticas sociais. Evilásio Salvador auxilia a 

compreensão do processo com o seguinte exemplo referente ao ano de 2009. 

  

Um exemplo dessa situação é o que ocorre na execução do orçamento da seguridade 

social. Em 2009, os recursos exclusivos do orçamento da seguridade social 

financiaram, além das funções típicas da seguridade social (previdência, assistência 

social e saúde), outras 24 funções orçamentárias. Do montante de R$ 436, 22 

bilhões, liquidados no orçamento da seguridade social, 10,73% (R$ 46, 80 bilhões) 

não foram aplicados nas funções: assistência social, previdência social e saúde. A 

maior parte dos recursos (60,37%) foi executada na função Trabalho e se destinou 

ao pagamento do benefício do seguro-desemprego. Contudo, outra parcela 

expressiva dos recursos (R$ 18,5 bilhões), liquidados nas demais funções, refere-se 

ao pagamento de assistência medica e odontológica aos servidores, empregados e 

seus dependentes, o que contraria a diretriz constitucional de universalidade da 
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 Evilásio Salvador (2012), sobre o ano 2009, analisa que a arrecadação tributária foi de R$ 1,4 trilhão, o 

equivalente a 35,39% do PIB naquele ano. Deste montante o autor afirma que R$ 569,93 bilhões foram auferidos 

via impostos de consumo, e R$ 110,86 bilhões foram oriundos de impostos e contribuições calculados sobre a 

renda dos trabalhadores. O autor informa, assim, que, naquele ano, 54,90% da arrecadação incidiu sobre o 

consumo, 65,58% recaiu sobre trabalhadores assalariados e frações de classe de menor poder aquisitivo, a 

porcentagem restante é fruto da carga tributária dos patrimônios. 
121

 A DRU foi instituída em 1994, pelo então ministro FHC, sob o nome de “Fundo Social de Emergência”, 

posteriormente fora denominada “Fundo de Estabilização Fiscal” e, em 2000, recebeu seu atual nome. Maria 

Lúcia Fattorelli esclarece que através no mecanismo da DRU “a União desvia dos programas sociais, aos quais 

estão constitucionalmente vinculados, até 20% do produto da arrecadação de tributos e contribuições de sua 

competência”, sobretudo para a formação de superávit primário e pagamento do juros da dívida pública. 

(FATTORELLI, 2003, p. 72) 
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saúde e deveriam ser pagos com recursos fiscais. Além disso, em 2009, a 

Desvinculação das Receitas da União (DRU) desviou R$ 39,1 bilhões das políticas 

da seguridade social para acumulação de capital, por meio do orçamento fiscal. 

Desde a entrada em vigor da DRU, em 2000, já foram surrupiados da Seguridade 

Social mais de R$ 300 bilhões (SALVADOR, 2012, p.14-15). 

  

 E o autor prossegue sua crítica e sintetiza que: 

 

O orçamento público no capitalismo brasileiro é refém dos rentistas do capital 

financeiro, obstaculizando a construção de um sistema de proteção social universal. 

Os ricos neste país continuam não pagando impostos, pois suas rendas estão isentas 

da tributação. Ao mesmo tempo em que a maior parcela do orçamento é destinada ao 

capital portador de juros, por meio do pagamento de juros e amortização da dívida 

pública. (SALVADOR, 2012, p.20) 

 

 A lógica perversa apresentada por Evilásio Salvador torna-se ainda mais evidente 

quando se avalia as contrarreformas incidentes sobre o modelo de seguridade social proposto 

pela Constituição Federal, o modelo calcado em uma saúde pública universal, em previdência 

de caráter contributivo e uma política de assistência social para quem dela necessitar. O que 

se vê neste processo de priorização dos gastos públicos com os interesses do bloco de poder 

dominante, conjugado ao ideário neoliberal, é, na esfera da saúde, a ampliação da participação 

da iniciativa privada através dos planos de saúde e das organizações sociais; na esfera da 

previdência, o fomento ao serviço privado no setor (fundos de pensão/previdências privadas); 

e, no âmbito da política pública de assistência social, o que se nota é o fomento à expansão do 

terceiro setor concomitante ao estabelecimento do foco do poder público em ações de 

combate à pobreza via transferência direta de renda – lógica da universalidade focalizada, 

instigada pelo Banco Mundial e aqui apresentada ao fim do primeiro capítulo. 

 É sobre estas ações de combate à pobreza, mais especificamente sobre a compreensão 

de pobreza que embasa estas ações que tratamos aqui. Assim, para que possamos 

compreender a forma como a concepção predominante de pobreza, presente nas publicações 

do Banco Mundial, foi incorporada pelos formuladores das políticas do Governo Lula, 

iniciaremos esta análise com o documento do Banco Mundial produzido no ano de 2002, 

intitulado “Brasil justo, competitivo e sustentável. Contribuições para o debate”. 

 

a) “Brasil justo, competitivo e sustentável. Contribuições para o debate” (2002). 

 

Esta publicação, elaborada por técnicos do Banco Mundial em dezembro de 2002, 

traduz-se em um conjunto de textos produzidos pelo departamento da organização no Brasil, 

durante o ano de 2002, sobre as políticas públicas setoriais do país. A pretensão era ser uma 
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espécie de guia para os governos, federal e estaduais, que seriam eleitos em outubro daquele 

ano
122

. Neste sentido, o documento não refletiu as discussões sobre política e 

desenvolvimento ocorridas após a eleição de Lula para a presidência da república, tratou-se, 

pois, sobretudo, de um “manual” para o novo governo, com prescrições sobre que medidas 

necessitavam ser tomadas e como
123

. 

A publicação é constituída por textos cuja motivação era a construção de um “Brasil 

justo, competitivo e sustentável”. Assim, abrange cinco temáticas gerais: investimento em 

pessoas, aumento da produtividade, gerenciamento de recursos naturais, promoção de serviços 

governamentais a todos, e, estabilização da economia. Além disso, enfatiza a necessidade de 

se priorizar ações para o impulso à educação de nível fundamental e médio, e para a 

construção de um sistema de transferências sociais que auxilie na diminuição da desigualdade 

e no aumento da produtividade (BANCO MUNDIAL, 2002c, p.vi; 17).  

Segundo o documento, seria preciso ter em mente que estas prioridades acarretariam 

algumas escolhas: 

a) Atribuir mais poder ao povo, em vez de adotar práticas de favorecimento; 

b) Direcionar os gastos sociais para os mais pobres, e não para grupos cujos 

interesses são representados com maior facilidade; 

c) Gerar o crescimento mediante o aumento da produtividade, e não de recursos do 

setor público; 

d)  Utilizar os recursos naturais de modo sustentável. 

 

O documento esclarece que para a conquista de um Brasil mais justo é necessário 

proporcionar acesso mais igualitário a oportunidades, riqueza, saúde e qualidade de vida. Para 

tanto, destaca que “as reformas na previdência social e as mudanças no sistema de impostos 

poderiam reduzir de modo significativo essas desigualdades”; “o aumento da credibilidade da 

polícia e do judiciário, mediante reformas institucionais, poderiam levar à redução da 
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 A preparação desta publicação ocorreu sob a orientação geral do Sr. Vinod Thomas – Diretor do 

Departamento do Brasil do Banco Mundial -, e sob a liderança de Joachim von Amsberg – Economista principal 

do departamento do Brasil do Banco Mundial, com colaboração da Sra, Leila Ollaik. A visão geral – síntese do 

trabalho que utilizamos – foi escrita por Mark Roland Thomas, e os autores dos capítulos setoriais foram: Luiz 

Gabriela Azevedo, Jacques Cellier, Dean Cira, Luis Coirolo, Chris Diewald, Bill Dillinger, Jerry La Forgia, Jose 

Luis Guasch, Santiago Herrera, Robin Horn, Theresa Jones, Anjali Kumar, Yasuhiko Matsuda, Abel Mejia e Bill 

Tyler. Os colaboradores principais para capítulos específicos foram: Anabela Abreu, Alexandre Baltar, Fernando 

Blanco, Edward Bresnyan, Jayme Porto Carreiro, Martin Gambrill, Linn Hammergren, Jose Luis Irigoyen, 

Aymeric-Albin Meyer, Charles Mueller, Anna Roumani, Alvaro Soler, Rogerio Studart, Thelma Triche e Asta 

Zviniene. (BANCO MUNDIAL, 2002c, p.VII)   
123

 Esta iniciativa do Banco Mundial é exemplo claro daquilo que fora destacado por João Marcio Mendes 

Pereira em sua tese de doutoramento: o papel do Banco Mundial na formulação dos moldes de ação e 

pensamento político para os países periféricos.  
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criminalidade” e, por conseguinte, à aproximação com a equidade plena; “os serviços e os 

empregos públicos, a infraestrutura e a assistência social poderiam ser alocados de forma mais 

transparente, de modo a cumprir metas que atendessem a todos com equidade”; e, por fim, 

que o caminho para a superação da desigualdade no Brasil é o do investimento “no sistema de 

ensino médio” do país. (BANCO MUNDIAL, 2002c, p.18-19)  

Sobre a ideia de um Brasil mais sustentável, a publicação do Banco Mundial sugere 

ao país “se apoiar na vantagem comparativa de seus recursos naturais, integrando-os a níveis 

mais altos de capital humano, comércio e inovação, para construir uma economia com base 

tanto nos recursos naturais como no conhecimento” (BANCO MUNDIAL, 2002c, p.19). 

A respeito da construção de um Brasil mais competitivo, a orientação é que o país 

reduza “os custos de financiamento do governo, colocando o coeficiente da dívida pública em 

escala descendente”, concretize uma reforma fiscal, aumente sua produtividade interna, 

reduza a taxa de juros e amplie créditos para o setor privado (BANCO MUNDIAL, 2002c). 

Os três eixos explicitados estão representados, de forma articulada, nas cinco linhas 

gerais de ação propostas pelo Banco Mundial, a partir da compreensão da instituição sobre a 

realidade brasileira (por padrão, uma leitura apocalíptica), e do direcionamento de suas 

proposições (como receita salvacionista). 

 

QUADRO 06: Proposições do Banco Mundial para o governo brasileiro eleito em 2002. 
Leitura da realidade Proposições do Banco Mundial 

  

 

 

 

A produtividade baixa dos 

trabalhadores e a desigualdade 

social decorrem do sistema de 

ensino brasileiro. 

Concessão de incentivos federais aos municípios para expansão de pré-

escolas para os pobres; 

Investimento em educação, sobretudo no ensino médio; 

Expansão de cursos secundários noturno, à distancia e em parceria com 

escolas privadas; 

Direcionamento de verbas e treinamento às escolas que, quando 

avaliadas, apresentarem maiores dificuldades. 

 

O mau uso da verba pública torna 

políticas sociais ineficazes. 

Integração dos programas de transferência de renda; 

Acompanhamento social em nível domiciliar; 

Criação de mecanismo de avaliação e comprovação da renda, no que 

tange às políticas de proteção social; 

 

 

Baixa qualidade e equidade na 

assistência à saúde. 

Fortalecer a capacidade administrativa municipal e estadual; 

Expansão dos pagamentos per capita para incluir mais tipos de 

assistência; 

Ajuste das taxa per capita, de acordo com custos e indicadores de 

necessidade (epidemiológico, demográfico ou socioeconômico). 

  

 

 

 

 

Revisão das normas de agências reguladoras com vistas à exclusão 

daquelas que são desnecessárias ou prejudiciais aos interesses públicos; 

Incentivo ao investimento privado em infraestrutura; 

Crescimento através do aumento da produtividade 

Investindo em pessoas 
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A legislação brasileira contribui 

para os baixos índices de 

produtividade e crescimento do 

país. 

Orientações de subsídios para qualificados usuários finais ou por meio de 

instituições intermediárias; 

Redução do volume de créditos vinculados para o fomento do crédito 

privado; 

Substituição da Cofins e do PIS/PASEP por um imposto federal de valor 

agregado; 

Substituição de imposto sobre circulação de mercadorias por um imposto 

de renda que resulte em menores distorções; 

Estrutura tributária mais eficiente e que não penalize empresas 

exportadoras e que utilizem mão de obra intensiva (reforma tributária e 

trabalhista); 

Medida menos restritivas à criação de empresas e à inovação. 

  

 

 

 

 

 

 

O legado histórico brasileiro é de 

dívida desestabilizadora, pois o 

país não consegue manter as 

despesas e receitas do setor 

público alinhadas. 

Incentivo ao aumento da produtividade; 

Reforma previdenciária com redução nos benefícios de servidores 

públicos federais aposentados, arrecadação de taxa sobre benefício de 

aposentados, aumento da contribuição dos funcionários públicos ativos, 

elevação da idade para aposentadoria deixando-a igual para ambos os 

sexos, indexar o piso dos benefícios à inflação e não aos salários, 

expansão do período de referência para cálculo do benefício, e, incluir o 

fator previdenciário do RGPS no cálculo das aposentadorias dos 

servidores públicos; 

Extensão das reformas no RJU de 1998 para todos aqueles que 

estivessem a cinco anos de se aposentar ou aplicação da reforma em 

proporção inversa ao tempo de serviço; 

Superávit fiscal primário alto; 

Criar uma estrutura de despesas públicas mais flexível; 

Autonomia do Banco Central e proteção legal aos supervisores desta 

instituição. 

  

 

 

A marcante exclusão social 

interfere diretamente sobre as 

decisões de investimentos 

públicos e, por vezes, o consenso 

social não é alcançado, o que 

amplia a margem para crises de 

governabilidade. 

Incentivo à participação popular na construção das políticas públicas; 

Aumentar o capital social via ampliação do acesso aos serviços do 

governo; 

Incentivo a iniciativas como, por exemplo, associações comunitárias; 

Estabelecer a avaliação dos programas públicos como parte essencial do 

planejamento institucional; 

Modernização e transparência nas tomadas de decisão pública; 

Orientação dos gastos sociais públicos para ações de maior eficiência e 

desempenho. 

  

 

 

 

 

 

Muitos dos recursos naturais 

brasileiros estão se perdendo 

irreversivelmente 

Expansão da política de crédito fundiário; 

Expansão do modelo paranaense de gestão comunitária de microbacias 

hidrográficas; 

Limitação do livre acesso ao interior da Amazônia e promoção do uso 

sustentável de áreas da floresta; 

Zoneamento ecológico e aumento de reservas nos biomas da Caatinga e 

Cerrado; 

Melhorar a concentração dos subsídios ao fornecimento de água à 

população de baixa renda; 

Integrar mais eficazmente o planejamento urbano em áreas de favela; 

Expandir iniciativas bem sucedidas de gestão de recursos sólidos. 

Fonte: BANCO MUNDIAL, 2002c. Elaboração da autora. 

Estabilizando a economia 

Oferecendo serviços públicos para todos 

Gestão dos recursos naturais 
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O quadro 06, acima, de forma sumária busca expor esta as proposições do Banco 

Mundial que, como será visto posteriormente, se correlacionam, também, com as proposições 

teóricas expostas no capítulo anterior. 

Uma vez que o objeto desta dissertação é a atual compreensão predominante de 

pobreza, e que o objetivo do presente capítulo é expor o caminho percorrido por esta 

concepção da esfera internacional para a política interna brasileira, antes de seguirmos com a 

exposição dos demais documentos oficiais do Banco Mundial e do Brasil, alguns destaques se 

fazem necessários, sobretudo no que tange à ideia de “investimento em pessoas” e “oferta de 

serviços públicos para todos”. A figura 02, abaixo, busca esquematizar a análise que será 

desencadeada em seguida. 

 

FIGURA 02 – Entre as proposições do Banco Mundial e o pensamento de Amartya Sen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

*O ícone azul retrata pontos negativos visualizados pelo Banco Mundial no Brasil; as caixas pretas são as 

proposições da organização para a solução destes; e, as laranjas refletem as liberdades instrumentais concebidas 

por Amartya Sen (2000). 

 

SITUAÇÃO “PROBLEMA” 

 Sistema de ensino desigual 

 Inequidade no acesso à saúde 

 Ineficiência das políticas 
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Econômicas” e 
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Políticas” e 

“Garantias de 

Transparência” 

“Oportunidades 

Sociais” 
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Investir em pessoas significa, para o Banco Mundial, construir capital humano e 

capital social. Fazer com que os serviços públicos abarquem toda a população, sobretudo a 

parcela mais vulnerável desta, na perspectiva do Banco, significa trabalhar pela inclusão 

social - investindo nas pessoas - e, simultaneamente, pela formação de consensos sociais em 

torno das políticas públicas e da legitimidade governamental. 

 No que tange à necessidade de investir nas pessoas, vê-se que o Banco Mundial 

identifica três problemas principais na estrutura brasileira: o sistema de ensino desigual, a 

ineficiência das políticas sociais e a inequidade no acesso à saúde. Para cada um dos 

“problemas” a organização propõe ações de “reparo” e, embutidas nestas, e mesmo na visão 

de mundo que os leva à constatação dos “problemas” expostos, estão algumas das liberdades 

caracterizadas por Amartya Sen. Na proposição do Banco Mundial para se “investir em 

pessoas”, o que se vê, com certa clareza, é o incentivo, sobretudo, ao investimento em 

“oportunidades sociais”, “facilidades econômicas” e “segurança protetora” – três das cinco 

liberdades instrumentais citadas por Sen (2000).  

Sobre a “oferta de serviços públicos para todos”, outra linha de ação proposta pelo 

Banco Mundial ao Brasil, nota-se que a intencionalidade é dirimir as distorções na alocação 

de verbas públicas que, segundo o Banco Mundial, são tanto causa quanto efeito da “exclusão 

social” que assola o país e acaba por dificultar a formação de consensos sociais. O que o 

Banco propõe, de um modo geral, é a construção, ou ampliação, do capital social e uma maior 

transparência nas ações do Estado. Vê-se que tais proposições, tal como descrito pelo Banco 

Mundial, mantêm traços que remetem às liberdades instrumentais da “garantia de 

transparência” e “liberdade política” propostas por Sen (2000). 

No referente ao capital humano, o Banco Mundial esclarece que investir nas pessoas é 

uma forma de ampliar seus estoques pessoais de ativos, o que reflete na “capacidade das 

pessoas de produzirem bem-estar para si próprias e para suas famílias”. Estes ativos pessoais 

incorporam quesitos ligados à saúde, educação, treinamento, vivência e capacidade inata, e 

podem ser diminuídos, ou aumentados, em função da situação econômica da pessoa e/ou 

família.   

Vê-se que o espaço avaliatório utilizado para incentivar o investimento em capital 

humano, é o espaço do indivíduo – do ser e fazer individual. Vale lembrar que esta é 

característica marcante da teoria de Amartya Sen, conforme demonstrado no capítulo anterior. 

Além disso, percebe-se que aquilo que o Banco Mundial denomina de estoques pessoais de 

ativos reflete o que Sen (2000) alcunhou de conjunto capacitário de funcionamentos. É 

notável também que o esperado pelo Banco Mundial a partir da ampliação dos ativos das 
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pessoas, a elevação da capacidade individual de produção de bem-estar para si e para outros, 

em muito recorda a definição seniana do “papel do agente” – a visão do indivíduo como 

agente da transformação, de sua própria transformação e de seu meio. 

Sobre o capital social, compreendido como “a capacidade de sociedades de se 

reunirem para cumprir compromissos, controlando, assim, outros ativos”, o Banco considera 

que o não-investimento, ou seu desgaste, pode refletir em descontentamento social e mesmo 

em crises de legitimidade política. (BANCO MUNDIAL, 2002c, p.37) No entanto, o 

investimento em capital social traduz-se no incentivo à participação da população em algumas 

instituições políticas e à manutenção da democracia nos moldes já vivenciados. A 

preocupação parece ser aproximar a população atingida da gestão da política que a atinge. 

Gerar a sensação de pertencimento e integração ao sistema político que vivencia, garantindo 

consensos sociais e reduzido potencial de “crise de governabilidade”. Trata-se de garantir 

espaços para a participação social, ainda que estes espaços sejam delimitados, pré-

estabelecidos e pré-moldados – trata-se daquilo que Amartya Sen (2011) destacou como 

necessidade de dar voz aos pobres, ou de ouvir a voz de todos e compreender a democracia 

como “governo por meio do debate”. 

Os técnicos do Banco Mundial constatam que: 

 

No Brasil, a frequente falta de acesso a oportunidades está mais estreitamente 

relacionada à carência de investimentos em pessoas. Dois terços da diferença entre 

as desigualdades de renda (após a tributação) no Brasil e nos Estados Unidos podem 

ser atribuídos unicamente à educação. A relação entre o nível de instrução dos pais 

(o nível mais alto alcançado antes de parar de estudar) e o de seus filhos é mais forte 

no Brasil do que na maioria dos países. E mesmo em cidades com altos percentuais 

de afro-brasileiros as admissões no ensino superior pendem para os brasileiros de 

pele mais clara. O investimento em pessoas é importante para a construção de um 

Brasil mais igualitário. Mas muitos dos investimentos necessários para tornar o 

Brasil mais sustentável, do ponto de vista social e do meio ambiente, são 

institucionais, e as instituições dependem de pessoas que trabalham para elas. O 

capital humano está na essência dos avanços de longo prazo em produtividade e 

crescimento. (BANCO MUNDIAL, 2002c, p.52 – grifos da autora) 

 

 E, diante de tal reflexão, fazem as seguintes proposições como solução: 

 

[...] as possíveis alternativas de políticas para elevar investimento na população 

brasileira incluem o lançamento de uma campanha de educação secundária 

universal, incluindo direcionamento de recursos para os ensinos fundamental e 

médio, com base em baixas classificações no SAEB
124

, metas de redução da 

repetência e mais rápida conclusão pelos alunos do ensino básico e expansão do 

                                                           
124

 Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o SAEB é o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica, estabelecido pela Portaria n.º 931/05, composto por dois conjuntos avaliativos: a 

ANEB - Avaliação Nacional da Educação Básica, e a ANRES - Avaliação Nacional do Rendimento Escolar.  



152 
 

número de vagas no ensino médio. Também poderiam ser consideradas a integração 

e a avaliação adequadas dos principais programas de transferência, proporcionando 

significativa expansão das transferências como um todo, direcionadas para os 

pobres, a redução do incentivo à rotatividade da mão-de-obra por meio de reformas 

no seguro-desemprego e no FGTS, a transferência cautelosa de recursos públicos da 

educação superior para a pré-escola, e a reforma do sistema policial, seguindo 

(quando pertinente) as melhores práticas nacionais e internacionais associadas a 

iniciativas fortemente baseadas na comunidade para tratar a violência entre jovens 

do sexo masculino, particularmente nas periferias urbanas. (BANCO MUNDIAL, 

2002c, p.53-43) 

 

Nota-se que as orientações falam em aumento de investimento através de uma 

realocação destes com foco nos indivíduos das camadas mais pobres da população, ou seja, 

não se fala em aumento dos recursos investidos, mas, sim, em uma focalização daqueles que 

já eram disponibilizados. Percebe-se, também, que há uma certa assimetria na formulação das 

sugestões da organização, por exemplo, segundo o Banco, os “investimentos em educação 

podem transmitir mensagens culturais e construir a coesão social, mas podem também elevar 

a capacidade de geração de renda dos indivíduos e a produtividade da economia” (BANCO 

MUNDIAL, 2002c, p.38). Assim tal investimento seria necessário e valioso. Ao constatarem 

que o jovem brasileiro entra no mercado de trabalho com um nível muito baixo de 

escolaridade (apenas seis anos, se comparados aos oito de países do leste asiático e onze dos 

países da OCDE), assume-se que este investimento deveria estar focado nos anos iniciais da 

vida escolar (ensino fundamental), como forma de proporcionar uma base consistente para a 

motivação da continuidade dos estudos. No entanto, segundo o documento, “para a força de 

trabalho ser mais competitiva em relação aos outros países com nível de renda similar, o 

Brasil precisa que mais pessoas completem o ensino médio”, e, por conseguinte, é o 

investimento no ensino médio que deve ser priorizado. Ou seja, ainda que se compreenda a 

educação, por exemplo, como tipo de investimento com frutos importantes no longo prazo, é 

nos investimentos de resultado em curto prazo que o Banco Mundial orienta o Brasil a estar 

focado. A instituição constata determinada situação, mas não incentiva a agir sobre ela de 

modo efetivo e, sim, paliativo, conscientemente paliativo – de onde se pode aferir que a 

missão manifestada pela organização internacional não deveria ser o “combate à pobreza”, 

mas, sim, a adequação da pobreza às necessidades do mercado e do grande capital. 

 De um modo geral são estes os fundamentos das orientações dadas, através de tal 

documento, ao Governo Lula em seu primeiro mandato. O documento abaixo expressa a 

forma como tal governo aderiu a tais proposições. 
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b) PPA 2004 – 2007. Plano Brasil de Todos: inclusão e participação (2003). 

 

Este Plano Plurianual, o primeiro dos mandatos de Lula, foi instituído em agosto de 

2003 e visto como um “instrumento fundamental para a construção de um Brasil melhor” 

(p.05). Seu objetivo era de alcançar um “crescimento firme e duradouro” (p.13) para, assim, 

construir “uma sociedade dinâmica e moderna, tirar o país da letargia, gerar empregos e 

riquezas e estabelecer justiça social” (p.13). A essência deste PPA é justamente “fazer da 

justiça social a nova alavanca do desenvolvimento” (p.05). 

O PPA 2004-2007 foi elaborado a partir de discussões entre os governos dos 27 

estados brasileiros (incluso o Distrito Federal), prefeitos e representantes da sociedade civil 

organizada. 27 Fóruns de Participação Social foram realizados em diferentes locais, através 

dos quais 2.170 organizações da sociedade civil, entre centrais sindicais, associações e 

federações empresariais, organizações não-governamentais e movimentos sociais, se fizeram 

ouvir. (BRASIL, PPA, 2003) 

Após os debates chegou-se à conclusão de que o PPA deveria intervir sobre alguns dos 

problemas fundamentais do país, sendo estes: 

 

[...] a concentração social e espacial da renda e da riqueza, a pobreza e a exclusão 

social, o desrespeito aos direitos fundamentais da cidadania, a degradação ambiental, 

a baixa criação de emprego e as barreiras para a transformação dos ganhos de 

produtividade em aumento de rendimentos da grande maioria das famílias 

trabalhadoras. (BRASIL, PPA, 2003, p.14) 

 

Assim, diante dos problemas apontados, uma estratégia de desenvolvimento de longo 

prazo foi traçada, com os seguintes aspectos:  

  

a) Inclusão social e desconcentração da renda com vigoroso crescimento do produto e do 

emprego; 

b) Crescimento ambientalmente sustentável, redutor das disparidades regionais, 

dinamizado pelo mercado de consumo de massa, por investimentos, e pela elevação da 

produtividade; 

c) Redução da vulnerabilidade externa por meio da expansão das atividades competitivas 

que viabilizam esse crescimento sustentado; 

d) Fortalecimento da cidadania e da democracia. 
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De uma forma geral, é possível depreender que esta estratégia de longo prazo para o 

desenvolvimento estaria calcada, segundo o discurso formal presente no PPA, na busca pelo 

crescimento do país, através da expansão de seu mercado consumidor interno e da relação 

proporcional e harmônica entre aumento da produtividade e aumento da renda das famílias 

trabalhadoras
125

. Vê-se que para crescer seria necessário aumentar o consumo dos pobres 

(maior parcela da sociedade brasileira) e, para elevá-lo, seria necessário ampliar a renda das 

famílias, por conseguinte, seria imperiosa a inclusão de seus membros no mercado de trabalho 

– o que tornaria real a correlação entre elevação da produtividade e elevação da renda familiar 

(pela quantidade de membros auferindo renda, ou pela transferência via programa social, e 

não necessariamente pela melhora na qualidade da renda em si, crê-se
126

).  

O papel do Estado foi preconizado, deveria ser este o condutor do processo. É possível 

notar que os impactos no mundo do trabalho, e no interior da classe trabalhadora, causados 

pelo processo de transformação produtiva não foram desconsiderados na construção do PPA. 

  

A estratégia baseia-se no reconhecimento de que a transmissão de produtividade a 

rendimentos do trabalhador dificilmente se verificará sem políticas de emprego, de 

inclusão social e de redistribuição de renda. A principal razão é que, mesmo em 

condições de rápido crescimento, tende a haver insuficiente criação de emprego, 

devido ao fato que os setores modernos são pouco intensivos em mão de obra. Nem 

mesmo um crescimento muito acelerado da economia garante uma absorção 

satisfatória do enorme contingente de mão de obra desempregada e subempregada, 

em particular da menos qualificada. [...] A segmentação do mercado de trabalho, 

associada a baixos níveis de escolaridade e qualificação, tem implicado elevação de 

rendimentos apenas para os segmentos de maiores salários. Ou seja, a transmissão 

de produtividade a rendimentos dos trabalhadores permanece restrita a uma pequena 

parcela da força de trabalho. (BRASIL, PPA, 2003, p.18) 

 

                                                           
125

 Ao mencionar esta estratégia de longo prazo declarada pelo PPA 2004-2007, o primeiro do Governo Lula, 

tonar-se quase impossível não recordar as colocações de Reinaldo Gonçalves, Plínio Sampaio Jr. e outros, aqui 

utilizadas no subitem anterior para caracterizar o projeto de desenvolvimento instaurado por este governo. Não 

deve haver dúvidas de que se tratou de um projeto neoliberal camuflado de desenvolvimentista, ou seja, de um 

“nacional-desenvolvimentismo às avessas”. 
126

 Para ilustrar: “No período 1999-2002, o desempenho é ainda pior e está associado não só à elevação da taxa 

de desemprego como à queda dos salários reais. O diferencial acumulado entre a variação do salário médio real e 

a variação do PIB real per capita é negativo (-4,2%). Agrava-se ainda mais a desigualdade na distribuição 

funcional da renda, com grandes perdas para os trabalhadores. No período 2003-2006, a variação média anual do 

salário foi de -2,1% e do PIB real per capita foi de 1,9%. Portanto, o diferencial entre a variação do salário médio 

real e a variação do PIB real per capita foi negativa (-3,9%). Ainda que inferior à perda de (-4,2%) observada no 

período 1999-2002, esse resultado indica que, durante o governo Lula [primeiro mandato], a distribuição 

funcional da renda piorou, em detrimento do trabalhador. A elevação do emprego no período 2003-2006 não 

compensa a queda do salário real. O resultado é a redução da massa salarial real. Para ilustrar, tomemos os dados 

sobre o número de pessoas ocupadas e o salário médio real nas regiões metropolitanas computados na Pesquisa 

Mensal de Emprego do IBGE. Em 2006, comparativamente a 2002, o emprego cresceu 17,6%, o salário real caiu 

14,7% e a massa salarial manteve-se relativamente estável [...]. Nesse período, o PIB teve crescimento 

acumulado de 14,1%. Portanto, a participação relativa dos salários no PIB se reduziu ao longo do período 2003-

2006”. (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p.211-212) 
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 É válido sinalizar, também, que o Plano expõe uma interpretação acerca da condição 

social do povo brasileiro, onde justifica a necessidade das políticas de emprego, inclusão 

social e redistribuição da renda ao alegar que esta não se deve apenas à escassez de postos de 

trabalho, causada pelas transformações produtivas, mas, também, à robusta presença de 

oligopólios no país e às políticas fiscal e tarifária praticadas, as quais incidem 

majoritariamente, de forma direta, sobre os trabalhadores. 

 As políticas, programas e ações pensadas para a concretização do discurso de 

ampliação do consumo interno concomitante à maior absorção da força de trabalho do país, 

apresentam-se, conforme expresso na figura 03 (abaixo), em cinco dimensões: social, 

econômica, regional, ambiental e democrática.  

 

FIGURA 03: Plano Plurianual 2004-2007. Suas dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Mundial, EAP, 2003, p.27. 

 

Tais dimensões, por sua vez, estão imbricadas em três “megaobjetivos”: (I) inclusão 

social e redução das desigualdades sociais; (II) crescimento com geração de emprego e renda, 

ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades regionais; e, (III) promoção e 

expansão da cidadania e fortalecimento da democracia. Os “megaobjetivos” distribuem-se por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Social 
Inclusão social, acesso 

universal a serviços públicos 

de alta qualidade, 

desenvolvimento e 

preservação cultural, vínculo 

mais forte entre uma maior 

produtividade do trabalho e 

melhores salários. 

Dimensão Econômica 

Estabilidade 

macroeconômica, 

crescimento da renda e do 

trabalho, mais investimento e 

produtividade, maior 

participação nos mercados 

internacionais, redução da 

vulnerabilidade externa. 

 

Estratégia 

de 

Desenvolvimento 

Dimensão Regional 

Mais igualdade entre regiões; 

desenvolvimento regional e 

local. 

Dimensão Ambiental 

Maior harmonia entre 

desenvolvimento e meio 

ambiente; 

sustentabilidade 

ambiental. 

Dimensão Democrática 

Sentido mais forte de 

cidadania, respeito aos 

direitos humanos, 

participação da sociedade 

civil nas decisões. 
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30 desafios a serem enfrentados através de 374 programas onde estão englobadas cerca de 

4.300 ações. (BRASIL, PPA, 2003) 

Assim forma-se, nas mesmas linhas do encadeamento lógico de elaboração de um 

Plano Plurianual demonstradas na figura 01 (seção anterior), a pirâmide de construção do 

PPA 2004-2007. 

 

FIGURA 04: Pirâmide de Construção do PPA 2004-2007 

 

Fonte: BRASIL, PPA, 2003, p. 55. 

 

 Ao mergulhar neste PPA, a intenção desta seção da dissertação é expor e analisar a 

forma como a compreensão predominante de pobreza nele se manifesta. Assim, dentre as 

dimensões, objetivos, desafios, programas e ações, aqueles sobre os quais pretendemos nos 

deter são os relativos à “dimensão social”, que, por conseguinte, relaciona-se ao megaobetivo 

da “inclusão social e redução das desigualdades sociais” e às dez metas a ele vinculadas. 

Abaixo exporemos um quadro amplo, com os 30 desafios apontados pelos formuladores do 

PPA e seus respectivos megaobjetivos. 

 

QUADRO 07 – Dimensões, Megaobjetivos e Desafios do PPA 2004-2007.  
Dimensão Social 

 

 

Megaobjetivo I: Inclusão social 

e redução das desigualdades. 

Dimensões Econômica, Regional e 

Ambiental 

 

Megaobjetivo II: Crescimento com 

geração de emprego e renda, 

ambientalmente sustentável e 

redutor das desigualdades 

regionais. 

Dimensão Democrática 

 

 

Megaobjetivo III: Promoção e 

expansão da cidadania e 

fortalecimento da democracia. 

1) Combater a fome visando a 

sua erradicação e promover a 

segurança alimentar e nutricional, 

garantindo a inserção social e a 

cidadania. 

11) Alcançar o equilíbrio 

macroeconômico com a recuperação 

e sustentação do crescimento e 

distribuição da renda, geração de 

trabalho e emprego. 

22) Fortalecer a cidadania com a 

garantia dos direitos humanos, 

respeitando a diversidade das 

relações humanas. 

2) Ampliar a transferência de 

renda para as famílias em 

situação de pobreza e aprimorar 

os seus mecanismos. 

12) Ampliar as fontes de 

financiamento internas e 

democratizar o acesso ao crédito para 

o investimento, a produção e o 

23) Garantir a integridade dos 

povos indígenas, respeitando sua 

identidade cultural e organização 

econômica. 

 

Estratégia 

de 

desenvolvimento 

 

 

03 Megaobjetivos 

(05 Dimensões) 

 

 
30 Desafios 

 

 

374 Programas e cerca de 4.300 Ações 
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 consumo. 

3) Promover o acesso universal, 

com qualidade e eqüidade à 

seguridade social (saúde, 

previdência e assistência). 

13) Ampliar a oferta de postos de 

trabalho, promover a formação 

profissional e regular o mercado de 

trabalho, com ênfase na redução da 

informalidade. 

24) Valorizar a diversidade das 

expressões culturais nacionais e 

regionais. 

4) Ampliar o nível e a qualidade 

da escolarização da população, 

promovendo o acesso universal à 

educação. 

14) Implantar um efetivo processo de 

reforma agrária, recuperar os 

assentamentos existentes, fortalecer e 

consolidar a agricultura familiar e 

promover o desenvolvimento 

sustentável do meio rural. 

25) Garantir a segurança pública 

com a implementação de políticas 

públicas descentralizadas e 

integradas. 

 

5) Promover o aumento da oferta 

e a redução dos preços de bens e 

serviços de consumo popular. 

15) Coordenar e promover o 

investimento produtivo e a elevação 

da produtividade, com ênfase na 

redução da vulnerabilidade externa. 

26) Preservar a integridade e a 

soberania nacionais. 

 

6) Implementar o processo de 

reforma urbana, melhorar as 

condições de habitabilidade, 

acessibilidade e de mobilidade 

urbana, com ênfase na qualidade 

de vida e no meio-ambiente. 

16) Ampliar, desconcentrar 

regionalmente e fortalecer as bases 

científicas e tecnológicas de 

sustentação do desenvolvimento, 

democratizando o seu acesso. 

27) Promover os interesses 

nacionais e intensificar o 

compromisso do Brasil com uma 

cultura de paz, solidariedade e de 

direitos humanos no cenário 

internacional. 

 

7) Reduzir a vulnerabilidade das 

crianças e de adolescentes em 

relação a todas as formas de 

violência, aprimorando os 

mecanismos de efetivação dos 

seus direitos. 

17) Impulsionar os investimentos em 

infra-estrutura de forma coordenada e 

sustentável. 

28) Implementar uma nova gestão 

pública: ética, transparente, 

participativa, descentralizada, com 

controle social e orientada para o 

cidadão. 

8) Promover a redução das 

desigualdades raciais. 

18) Reduzir as desigualdades 

regionais e intra-regionais com 

integração das múltiplas escalas 

espaciais (nacional, macrorregional, 

sub-regional e local), estimulando a 

participação da sociedade no 

desenvolvimento local. 

29) Combater a corrupção. 

 

9) Promover a redução das 

desigualdades de gênero. 

19) Melhorar a gestão e a qualidade 

ambiental e promover a conservação 

e uso sustentável dos recursos 

naturais, com ênfase na promoção da 

educação ambiental. 

30) Democratizar os meios de 

comunicação social, valorizando 

os meios alternativos e a 

pluralidade de expressão. 

10) Ampliar o acesso à 

informação e ao conhecimento 

por meio das novas tecnologias, 

promovendo a inclusão digital. 

20) Ampliar a participação do país no 

mercado internacional, preservando 

os interesses nacionais. 

 

 21) Incentivar e fortalecer as micros, 

pequenas e médias empresas, com o 

desenvolvimento da capacidade 

empreendedora. 

 

Fonte: BRASIL, PPA, 2003. Elaboração própria. 

 

No PPA 2004-2007 a fome é compreendida como uma questão de limitação, em 

função da renda, do acesso aos alimentos, como uma distribuição iníqua destes. Para reverter 

a situação o Plano propõe a distribuição, por doação, de alimentos, ou refeições prontas, à 

comunidades em situação de insegurança alimentar e a transferência de renda para as famílias 
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pobres acometidas pela fome
127

. Sobre esta transferência de renda, o Plano pretende, através 

da unificação de programas setoriais de transferência e da criação de um só Programa de 

Transferência de Renda com Condicionalidade, atender 100% das famílias brasileiras em 

condição de pobreza na “segurança alimentar e combate às carências nutricionais, combater a 

pobreza e outras formas de privação das famílias, promover o acesso à rede de serviços 

públicos, [...], e criar possibilidades de emancipação sustentada dos grupos familiares” e o 

desenvolvimento do território assistido. (p.67). Vale lembrar que a unificação dos programas 

atende à premissa “de racionalidade administrativa e otimização do gasto social” (p.67). 

 No que tange à seguridade social, que engloba as políticas da previdência social, saúde 

e assistência social, vale sinalizar, sobre a previdência social, que a pauta do Plano prevê 

incentivo à formalização dos trabalhadores autônomos
128

. Na área da saúde, o desafio é por 

fim à desigualdade de acesso a tal serviço, através da promoção da atenção integral à saúde, 

aprimorando os mecanismos de financiamento, reduzindo as desigualdades regionais e 

ampliando o acesso da população a ações e serviços de qualidade e humanizados. No que se 

refere à Assistência Social, a pretensão do PPA é instituir um espaço de referência da 

assistência social nos municípios e comunidades “carentes”, que vai servir como organizador 

da demanda e da oferta dos serviços de assistência tendo como referência a família
129

; assim 

como pretende criar, com base nesses espaços, uma Rede de Proteção Social ampla, voltada 

para segmentos específicos como crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas 

portadoras de deficiência, que abarque inclusive outras políticas para além da assistência 

social. Sobre a política de assistência social, vale mencionar que o modelo de ação proposto 

leva a uma descaracterização de tal política pública tal como fora formulada, e a uma nítida 

imprecisão conceitual desta pelos responsáveis pelo planejamento e gestão governamental que 

a apresentam com ares de política “auxiliar” às demais, como se tivesse menor importância.   

É preciso destacar que o PPA se pretende como uma inovação em termos de 

concepção, orientação e gestão de políticas sociais. E, sobre esta “inovada” concepção de 

política social presente no Plano, alega-se que “a grande diferença reside na integração entre 

política social e política econômica, derivada do modelo de desenvolvimento adotado” (p.61). 

                                                           
127

 Sobre a ideia das doações de alimentos, é válido sinalizar que não conjuga nenhuma forma de alteração no 

quadro estrutural da geração da fome, trata-se, sobretudo, de uma medida paliativa.  Como se a ausência de 

renda para adquirir alimentos fosse “natural” e ao poder público coube-se, então, prover os alimentos a quem não 

conseguisse adquiri-los no mercado. 
128

 É válido mencionar que não se trata de um incentivo à ampliação da oferta de postos de trabalho formal (os 

quais estariam sujeitos à regulamentação legal, o que poderia culminar em uma maior segurança e qualidade nas 

condições de trabalho), mas, sim, de fomentar a participação de trabalhadores informais, autônomos, no RGPS – 

Regime Geral da Previdência Social. 
129

 Refere-se aos CRAS – Centro de Referência da Assistência Social. 
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No que tange à orientação da política, o “novo conteúdo” apresenta-se na busca pela expansão 

do atendimento, com prioridade aos mais “excluídos” e discriminados, e pelo empoderamento 

das comunidades, pois “entende-se que a conjugação do ativismo político e do ativismo social 

são condições necessárias (ainda que não suficientes) para reverter o quadro de iniquidades do 

país” (p.62). A respeito do sistema de gestão das políticas sociais proposto, vale dizer que este 

preconiza a descentralização administrativa
130

 para os estados e municípios, bem como a 

integração entre as diferentes políticas públicas. Além disso, a complementariedade das ações 

do Estado por organizações da sociedade civil, mercantis e não-mercantis, é incentivada ao 

longo do Plano.  

Sobre o “novo” conteúdo que orienta as políticas sociais de acordo com este PPA, 

deve-se destacar a presença da lógica do empoderamento individual e da universalização 

focalizada. Para melhor ilustrar, o PPA destaca: “A universalização do atendimento no grupo 

social e economicamente mais vulnerável da população contribuirá para evitar o clientelismo 

na seleção dos beneficiários” (p.63). Trata-se de um paradoxo, de uma antítese. Universalizar 

pressupõe a totalidade, o todo. O “grupo social e economicamente mais vulnerável”, são os 

pobres ou extremamente pobres, é um grupo focal, um segmento do todo, uma parte da 

totalidade. Vê-se neste ponto, até com certa clareza, que o PPA 2004-2007 está alinhado com 

o pensamento hegemônico sobre o combate à pobreza apresentado no primeiro capítulo desta.  

No que tange à premissa do empoderamento, deve-se ter em mente que empoderar é 

dar poder, dar voz, é capacitar, é proporcionar liberdade para agir – ou seja, conjuga muitos 

dos quesitos presentes na Teoria das Capacidades, inclusive a responsabilização do sujeito (ou 

do “agente”). Neste sentido, basear políticas de inclusão social no empoderamento de 

indivíduos pobres, impetrando-lhes a ideia de igual oportunidade, pode provocar uma melhora 

imediata e circunscrita nas condições de vida de alguns, no entanto, será responsabilidade do 

próprio pobre alcança-la. O empoderamento também está associado à lógica do investimento 

em Capital Social, tão estimulado pelo Banco Mundial, e presente neste PPA desde as 

discussões iniciais para sua formulação, quando associações da sociedade civil organizadas 

foram convidadas e puderam participar da construção daquilo que seria o norte das ações do 

governo nos próximos anos.  

Outro ponto que não pode deixar de ser mencionado é que o Plano Plurianual se 

apresenta como um compromisso do governo Lula com a inclusão social baseada na 
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 O processo de descentralização consiste na transferência da responsabilidade pela execução de dada política 

pública da esfera federal para a estadual, municipal, ou ainda para organizações mistas e/ou da sociedade civil. O 

governo federal, nestes casos, será responsável pelo controle, financiamento (co-financiamento) e fiscalização.  
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igualdade de oportunidades em um contexto democrático. Sobre tal retórica, que se associa ao 

direcionamento prioritário das políticas sociais para os mais pobres com vistas ao 

empoderamento destes, é válido suscitar a reflexão de que “igualdade de oportunidades” não 

significa “igualdade de condições”, ou “de posições”. Trata-se, portanto, de uma igualdade 

mais formal que real; a igualdade apresentada pelo mercado, que diz não restringir a ação de 

ninguém, mas que, no entanto, tem força para condicionar a posição a ser ocupada por cada 

um dentro deste, e mesmo dentro da sociedade mercantil como um todo. É preciso ter em 

mente, por exemplo, que mesmo que todos tenham a oportunidade de acessar o ensino, 

poucos terão condições de o fazer com qualidade: enquanto alguns frequentarão escolas com 

infraestrutura inadequada, falta de professores, salas de aula superlotadas e, ainda que não 

alcancem boas notas, serão aprovados automaticamente; outros serão alfabetizados em escolas 

trilíngues, farão cursos no exterior e, sem sombra de dúvidas, terão melhores condições de 

alcançar as boas oportunidades que o mercado oferece. Aos demais, será apresentada a ideia 

do empoderamento, do empreendedorismo, do empodere-se de qualidades e “faça você 

mesmo” – com “boa vontade”, insistência e alguma pitada de sorte, alcançarão uma posição 

razoável na sociedade capitalista. Neste processo algumas pessoas, que mesmo o mercado 

consideraria brilhantes, serão desperdiçadas
131

. 

O PPA demonstra, ainda, uma preocupação incisiva com a racionalização dos gastos 

com políticas sociais; é recorrente a menção a formas de se evitar a superposição, os 

paralelismo e desperdícios nos gastos públicos. Na letra fria do Plano está enfatizada a 

importância da criação de um Programa de Transferência de Renda com Condicionalidade, 

que unifique os anteriormente existentes, e que, tal como fora planejado, resultaria em ações 

intersetoriais coordenadas entre diferentes instituições. Foi especificado no Plano que haveria 

um “esforço permanente de alocação crescente de recursos e de integração com programas 

afins nos estados e municípios, de modo a estender o atendimento a todas as famílias em 

situação de pobreza” (p.63).  

Sobre a racionalização dos gastos na esfera social e a unificação e criação de um só 

Programa de Transferência de Renda universal entre as pessoas pobres, diversos pontos 

devem ser destacados, a começar pela “inovadora” ideia de racionalização dos gastos sociais. 

Sobre esta deve-se compreender que origina-se na premissa mais ampla de racionalização dos 

gastos públicos em geral. O neoliberalismo fomentara a diminuição da máquina estatal, os 

pontos negativos desta retração abrupta deram aos governantes a visão básica de que era 
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 Para estas o estado proverá políticas afirmativas.  
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necessário manter o Estado como gerente, a atuar sempre que convocado. A premissa ampla 

da racionalização dos gastos públicos pode ser traduzida, então, como um direcionamento dos 

gastos estatais para áreas de interesse daqueles que detêm o poder sobre o Estado (aqueles que 

compõem o bloco de poder dominante); se trata de uma focalização de gastos mínimos, quase 

um racionamento de gastos, como se a palavra derivasse do verbo racionar (repartir 

regradamente, limitar a distribuição),e não racionalizar. 

A grande preocupação retratada pelo Banco Mundial é a conquista de consensos 

sociais e da governabilidade – o combate à pobreza seria, neste sentido, uma forma de 

amenizar as sequelas da expansão capitalista e garantir o consenso para continuidade desta 

expansão. A principal orientação vinda do sistema internacional era, portanto, combater a 

pobreza – entendida como falta de capacidade. Para tanto, o PPA 2004-2007 propõe a 

racionalização dos gastos sociais e sua focalização em programas de transferência direta de 

renda, em núcleos de atenção às famílias (o que aproxima a população pobre dos serviços 

assistenciais ofertados) e em créditos para os mais pobres (dando-lhes o “poder” de consumir 

e empreender). Estes mecanismos, dentre outros também adotados, geram a sensação de 

preocupação com o bem-estar da população pobre, de busca pela eliminação da pobreza e de 

um direcionamento político rumo à equidade social no país, ainda que a desigualdade social 

real sofra pouca alteração no bojo deste delineamento político adotado. 

De um modo geral é assim que se apresenta a interpretação sobre o Brasil feita pelos 

formuladores deste PPA, e é neste molde que se desenvolve o planejamento das ações que 

serão adotadas. Vejamos no próximo item o posicionamento do Banco Mundial sobre este 

PPA e as ações que a organização internacional irá fomentar e seus propósitos. 

 

c) EAP 2004-2007. Um Brasil mais Justo, Sustentável e Competitivo. (2003) 

  

 A Estratégia de Assistência ao País 2004-2007 foi elaborada em dezembro de 2003, 

apenas alguns meses após a divulgação do PPA referente ao mesmo período pelo novo 

governo federal do Brasil. É importante, e curioso, observar que o PPA é levado em 

consideração durante a elaboração desta EAP, afinal a EAP traduz-se na escolha de 

segmentos do PPA para os quais o Banco Mundial dará apoio (técnico e/ou financeiro), mas, 

ainda assim, uma das características marcantes da redação desta EAP é a opção pela 

utilização, não dos termos presentes no PPA, mas sim daqueles presentes no documento 

“Brasil Justo, Competitivo e Sustentável” elaborado pelo próprio Banco Mundial no ano 



162 
 

anterior. Inclusive o nome dos documentos é praticamente o mesmo, inverte-se apenas a 

ordem dos termos “sustentável” e “competitivo”. 

 Segundo a EAP, o papel do Banco Mundial no Brasil seria de dar apoio às “principais 

reformas de políticas e investimentos inovadores e eficientes, com o objetivo de aumentar o 

bem-estar dos brasileiros, em particular dos pobres” (BANCO MUNDIAL, EAP, 2003, p. 

11). O documento apresenta a seguinte avaliação sobre o, ainda iniciante, governo Lula: 

 

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito em outubro de 2002, apoiando-se 

em uma plataforma que enfatizava maior igualdade social e crescimento mais 

rápido. Partindo dos sucessos da administração anterior - mudanças na gestão fiscal 

e monetária e substanciais melhorias sociais - as duas vertentes do enfoque do novo 

governo são: manter a estabilidade macroeconômica e, ao mesmo tempo, promover 

um crescimento mais equitativo e acelerar o progresso social. A nova administração 

federal se comprometeu com a austeridade fiscal, com o estabelecimento de metas 

de inflação e com o cumprimento dos contratos da dívida. Além disso, também se 

propôs a melhorar o bem-estar da população - o que está sendo evidenciado por 

diversas iniciativas sociais de alta prioridade, que incluem esforços para erradicar a 

fome (Programa Fome Zero), a criação de emprego para os jovens (Primeiro 

Emprego) e a unificação dos programas sociais de transferências de recursos para 

reduzir a pobreza de modo mais eficaz (Bolsa Família). (BANCO MUNDIAL, EAP, 

2003, p. 17) 

 

 Segundo o Banco Mundial, “o crescimento econômico é essencial para o 

desenvolvimento”, porém o Brasil vinha tendo dificuldades em alcançá-lo. Tal dificuldade 

poderia ser superada a partir do estabelecido no PPA 2004-2007 que desencadearia, segundo 

o Banco Mundial, “um papel mais atuante dos excluídos no desenvolvimento humano e das 

pequenas e médias empresas no processo de crescimento”, de modo que “os ganhos de 

produtividade poderão ser ainda mais elevados e equitativos” no país. (BANCO MUNDIAL, 

EAP, 2003, p.11) 

 É instigante observar que ao eleger os segmentos e projetos que irá apoiar, o Banco 

Mundial estabelece metas que claramente dialogam com aquelas traçadas pelos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio – é possível dizer, neste sentido, que o papel desempenhado 

pelo Banco Mundial é, de certa forma, auxiliar o país a alcançar as metas pactuadas 

internacionalmente, sob o contexto e a preocupação enfatizados em nosso capítulo inicial.  

Deve-se destacar, também, que os dois principais objetivos do Banco Mundial ao 

redigir a EAP para o Brasil são: auxiliar o país a manter uma estabilidade macroeconômica 

em paralelo a uma elevação na equidade social, e, ajuda-lo a melhorar a qualidade de vida de 

seus cidadãos, sobretudo dos mais pobres. Em face destes dois objetivos, algumas estratégias 

de ação foram traçadas pelo Banco. Para o crescimento e estabilização econômica, deveriam 

ser incentivadas a criação e expansão de “empresas que geram crescimento / atividades que 
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aumentam as exportações”, assim como se deveria investir em ações de infraestrutura e 

logística, e na facilidade de acesso a financiamentos de longo prazo para o setor privado. A 

respeito da elevação da equidade social, o Banco traçou estratégias de busca pela 

sustentabilidade ambiental e social, bem como pelo estabelecimento da ideia de governança 

corporativa (foco na responsabilidade social empresarial). (BANCO MUNDIAL, EAP 

REPORT, 2006b, p.09)   

A partir do quadro 08, abaixo, é possível notar que o “Brasil mais justo” proposto pelo 

Banco Mundial comunga com a ideia de “investir nas pessoas”, assim como o “Brasil mais 

sustentável” traduz as manifestações sobre a “oferta de serviços públicos a todos” . 

 

QUADRO 08 – Seleção de Indicadores de Desenvolvimento à Longo Prazo e Metas 

PPA/EAP. 
OBJETIVO INDICADOR METAS DO PPA / EAP 

PARA 2007 

(* indica uma meta do PPA) 

METAS PARA 2015 

DAS MDM 

UM BRASIL MAIS JUSTO    

Menos pobreza 

extrema, 

vulnerabilidade e 

exclusão social 

População vivendo em 

pobreza extrema 

Erradicação da fome*, com 

todas as famílias pobres 

recebendo transferências de 

renda.* 

11% 

(MDM 1) 

Relação PIB per capita 

no NE/BR 

Aumentar  

Mais conhecimento e 

profissionalização 

Matrícula líquida no 

ensino fundamental 

100%* 100% 

“MDM 2) 

Matrícula liquida no 

ensino médio 

45%* (indicador proveniente 

da meta do PPA para novos 

alunos matriculados) 

 

Índice de alfabetização 

de mulheres em relação 

a homens 

Manter próximo a 1 Próximo a 1 (MDM 3) 

Taxa de alfabetização 

de adultos 

100%*  

Vida mais longa e 

saudável 

Mortalidade infantil 

(por 1.000 nascidos 

vivos) 

24* 16 (MDM 4) 

Mortalidade materna 

(em 100.000) 

Diminuir 30 (MDM 5) 

Novos casos de AIDS 

(em 100.000 pessoas) 

10 (PPA: 400 milhões de 

preservativos distribuídos, 

duplicar o número em 2000)* 

Sem aumento líquido 

(MDM 6) 

UM BRASIL MAIS SUSTENTÁVEL    

Acesso mais equitativo 

aos serviços públicos 

locais 

População sem acesso à 

água potável 

0% nas áreas urbanas deve cair 

de 7,6% em 2000 para 6,5%*, 

e 3,7 milhões de pessoas nas 

zonas semiáridas do NE 

deverão ter acesso à água 

potável* 

12% (MDM 7) 

População sem 

saneamento adequado 

(não há redes de esgoto 

nem fossas sépticas) 

0% de residentes nas áreas 

urbanas sem acesso à rede de 

esgoto deve cair de 49% em 

2000 para 42%* 

20 % (MDM 7) 

Famílias com casas 95,5%* Aumentar (MDM 7) 
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próprias 

Famílias rurais com 

eletricidade 

100%*  

Qualidade da água e 

melhor gestão dos 

recursos hídricos 

Alocação legal do 

direito de água (parcela 

das principais bacias 

hidrográficas) 

35%  
 

 

MDM 7 (melhores 

políticas de 

desenvolvimento 

Manejo mais 

sustentável do solo, das 

florestas e da 

biodiversidade 

Parte do solo que está 

em (i) áreas protegidas; 

(ii) áreas indígenas 

(i) 12% (100 milhões de há); 

(ii) 12% (100 milhões de há) 

sustentável, reversão da 

perda de recursos 

ambientais) 

 Área de manejo 

florestal sustentável 

certificada (hectares) 

700.000* 

UM BRASIL MAIS COMPETITIVO    

Melhor infraestrutura e 

ambiente de 

investimento, mais 

competitividade 

Volume comercial (% 

do PIB) 

35%*  

 

 

 

 

 

Principais resultados 

para se atingir as 

MDMs 

Investimento total (% 

do PIB) 

21%* 

Classificação na 

Pesquisa Mundial de 

Competitividade *1 

corresponde ao melhor; 

abrange 59 economias) 

Melhorar 

Setor financeiro mais 

amplo e eficiente 

Spread (taxa de risco na 

intermediação de 

empréstimos e 

financiamento) para 

empresas 

16%  

Conta bancária 

(poupança + depósitos a 

vista), em milhões 

105 

Ambiente mais 

inovador 

Número de patentes 

concedidas nos EUA 

para brasileiros 

Aumentar (PPA: meta será 

estabelecida posteriormente)* 

 

Todas as categorias Crescimento anual da 

economia 

5%  

FUNDAMENTOS ECONÔMICOS E DE GOVERNABILIDADE    

Gestão 

macroeconômica e 

reformas fiscais 

equilibradas 

Relação dívida pública / 

PIB 

Menos de 50%*  

Parcela da dívida 

pública doméstica que 

(i) vence em um ano; 

(ii) está indexada ao 

câmbio 

Menor 0 de acordo com o 

plano anual de empréstimos 

com base na relação custo-

risco 

Taxa de inflação 4%* 

Gestão eficiente do 

setor público 

Relação entre custo dos 

servidores públicos e 

receita corrente líquida 

Deve ser abaixo da meta de 0,6 

estabelecida pela LRF para 

todos os estados 

 

Boa governabilidade Classificação (entre 199 

países) do Indicador de 

Eficiência 

Governamental do WBI 

Melhorar (atingir um número 

menor) 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL, EAP, 2003, p.28-29 – adaptação da autora. 

 

Neste sentido, sobre o investimento em pessoas para o alcance de um Brasil mais 

justo, tem destaque as questões da pobreza, da saúde e da educação – para as quais o Banco 

 

Principais resultados 

paras e atingir as 

MDMs 
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Mundial pretende agir, sobretudo, através de Swaps
132

 (empréstimo) e AAAs
133

 (apoio 

técnico). O Banco afirma que “o apoio aos setores sociais estará centralizado na maior 

abrangência dos pobres e na obtenção de altos níveis de qualidade e eficiência dos serviços 

sociais” (BANCO MUNDIAL, EAP, 2003, p.79), a educação será uma prioridade e a saúde 

receberá investimentos que ajudem “a estender os serviços de saúde familiar aos pobres das 

áreas urbanas e a melhorar o desempenho do sistema” (p.80). Sobre a questão da proteção 

social e pobreza, o Banco investiria em apoio técnico e empréstimos para o Programa de 

Transferência de Renda Bolsa Família, além de ações de caráter técnico voltadas para a 

Assistência Social como: 

 

• Provisão de aconselhamento sobre técnicas e políticas, quando solicitado, mediante 

o fornecimento de breves notas sobre políticas, que tratam de assuntos tais como a 

integração dos programas de assistência social (Bolsa Família), Fome Zero, Primeiro 

Emprego e de experiências internacionais sobre esse tema. 

• Provisão de assistência técnica para os instrumentos que visam aprimorar o 

direcionamento dos programas sociais, abrangendo uma avaliação do Cadastro 

Único, um estudo realizado em vários países sobre os mecanismos de 

direcionamento e mapas de pobreza. 

• Condução de avaliações de longo prazo que incluem uma Avaliação da Rede de 

Proteção Social e trabalhos a ela relacionados sobre as despesas do setor social, bem 

como análises aprofundadas da pobreza. 

• Apoio ao desenvolvimento de um sistema de monitoramento e avaliação com base 

em resultados no contexto do PPA. 

• Apoio para fortalecer as pesquisas domiciliares e a coleta de dados para análise das 

políticas sociais. (BANCO MUNDIAL, EAP, 2003, p.82) 

 

 Já no que se refere à oferta de serviços públicos para todos com vistas ao alcance de 

um Brasil mais sustentável, destacam-se as orientações do Banco Mundial sobre a 

necessidade de gerar serviços públicos locais com formas de acesso mais equitativas, a 

necessidade de melhorar a qualidade da água e da gestão dos recursos hídricos de modo geral, 

bem como da execução de um manejo mais sustentável do solo e dos biomas do país.  

 Sobre a oferta de serviços, é importante destacar que se refere, sobretudo, a serviços 

básicos voltados para a parcela mais pobre da população. O Banco diz pretender apoiar com 

AAAs e Swaps os programas do governo federal (saneamento, mobilidade urbana, habitação, 

e outros), mas destaca também a pretensão de trabalhar mais diretamente com os governos 
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 O Banco Mundial define a operação swap como “uma operação de crédito inovadora desenvolvida junto ao 

Banco Mundial. Sua característica principal é o apoio ao fortalecimento da gestão do governo direcionada ao 

objetivo da promoção da inclusão social no estado. Os recursos financeiros são aportados diretamente ao tesouro 

estadual e viabiliza a continuidade de programas nas áreas de saúde, educação abastecimento de água, esgoto 

hídrico e meio ambiente”. Disponível em: http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/ Acessado em: 22/06/2014. 
133

 O EAP 2004-2007 refere-se a “AAA” como sigla para “Analytic and Advisory Activity”, que em português 

seria “Atividade Analítica e de Aconselhamento”. (BANCO MUNDIAL, EAP, 2003, p.03) 

http://www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/
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estaduais e municipais sob a premissa de dar-lhes apoio técnico para o melhor desempenho da 

gestão pública. 

 

Nas grandes cidades e nas áreas metropolitanas está ocorrendo um dos maiores 

aumentos de pobreza. Nessas áreas, os problemas ambientais urbanos são mais 

agudos, provocando um maior impacto sobre os pobres. O Banco espera prestar 

apoio mediante empréstimos a diversas grandes cidades ou municípios que façam 

parte das regiões metropolitanas. Por exemplo, o Banco está preparando um 

empréstimo para Betim, município de grande porte na área metropolitana de Belo 

Horizonte. Essa iniciativa servirá como projeto piloto para futuras operações nos 

municípios. As cidades de médio porte estão entre as que mais crescem no Brasil. 

Como em todas as cidades, existe falta de acesso a financiamentos domésticos 

adequados para investimentos locais. A estratégia do Banco provavelmente adotará 

uma abordagem ampla em vez de empréstimos diretos. Os exemplos abrangem 

intervenções nos estados, como os projetos integrados na Bahia e no Ceará, que são 

voltados para as cidades secundárias estratégicas; repasses de empréstimos 

utilizando intermediários inter-regionais; repasses de empréstimos nacionais por 

meio de intermediários financeiros domésticos; e empréstimos para municípios 

consorciados por meio de cooperativas de crédito. As cidades e municípios 

pequenos em geral não dispõem de capacidade financeira. À exceção de alguns 

projetos de investimento específicos, como o Projeto de Saneamento e Fornecimento 

de Água para os Pequenos Municípios, a assistência aos pequenos municípios se 

concentrará na gestão do conhecimento, principalmente através da Rede Brasileira 

de Informação Municipal (Muninet), que está sendo planejada como uma rede 

nacional que beneficiará todos os municípios brasileiros, e por intermédio de 

assistência técnica “no momento certo” ao governo federal sobre as questões 

relativas à gestão urbana e aos governos locais, em parceria com a Aliança das 

Cidades e outros colaboradores, quando isso for viável. (BANCO MUNDIAL, EAP, 

2003, p.84) 

 

 Apesar da manifesta intenção de trabalhar diretamente com estados e municípios 

brasileiros, ao longo dos anos de 2004 a 2007 o “programa do Banco foi dirigido 

principalmente ao plano federal, predominando empréstimos com desembolso rápido”. O 

quantitativo de trabalhos realizados com Estados ficou abaixo do espero, mas, ainda assim, foi 

superior a períodos anteriores. (BANCO MUNDIAL, EPP, 2008b, p.10) 

 A EAP 2004-2007, com base no PPA brasileiro do mesmo período, estabeleceu quatro 

áreas como sendo os entraves que o Brasil deveria superar em seu rumo ao crescimento 

econômico equitativo e sustentável. Segundo o Banco Mundial, em duas destas áreas o país, 

no decorrer dos quatro anos, obteve progresso, no entanto, nas outras duas os avanços foram 

desiguais. Para o Banco Mundial, o Brasil melhorou seus fundamentos macroeconômicos e a 

equidade entre seus cidadãos, “a estabilidade econômica se consolidou e o crescimento foi 

rápido para os pobres, embora ainda exista espaço para a expansão em termos de crescimento 

econômico” (BANCO MUNDIAL, EPP, 2008b, p.04) No entanto, no que tange ao aumento 

de sua capacidade competitiva e à sustentabilidade ambiental, os avanços concretizados pelo 

país ainda estiveram aquém do esperado. Para o Banco, “inevitavelmente, o apoio do Banco 
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foi mais efetivo nas áreas onde o País foi bem, e menos satisfatório onde o Brasil não foi tão 

bem sucedido”, o que se evidencia abaixo. (BANCO MUNDIAL, EPP, 2008b, p.04)  

Esta análise, feita pelo Banco Mundial, suscita a reflexão de que, para tal organização, 

o Brasil parece ainda não ser capaz de caminhar sozinho (sem o auxílio técnico e financeiro 

do Banco), visto que, aos olhos da instituição, o país só alcança êxito em suas ações quando 

conta com o auxílio da instituição. 

 A figura 05, abaixo, expõe esquematicamente esta análise do Banco Mundial.  

 

FIGURA 05 – O que o Brasil fez, e como o Banco Mundial o apoiou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: BANCO MUNDIAL, EPP, 2008b, p.10. Tradução nossa. 

 

 Sobre o efetivo apoio do Banco Mundial ao Brasil no período, vale destacar que: 

 

O Grupo Banco Mundial desempenhou um papel de apoio que foi além da sua 

pequena contribuição financeira (uma média anual de aproximadamente US$500 

milhões em empréstimos da IFC, incluindo os financiamentos levantados em bancos 

comerciais, US$50 milhões em garantias da MIGA e US$1,5 bilhão em 

empréstimos do BIRD, no contexto de uma economia de US$1 trilhão). 

Possivelmente, o fator mais importante da estratégia do Banco para o Brasil foi o 

seu compromisso com as prioridades do governo do Presidente Lula. O Banco 

também teve um papel central de aconselhamento e ajuda financeira para o principal 

programa de combate à pobreza do Brasil, o Bolsa Família, trazendo credibilidade, 

conhecimento e alguns recursos. Em 2003 e 2004, a IFC contribuiu de forma 

expressiva para a reativação das linhas de financiamento comercial e a manutenção 

da confiança no setor privado. (BANCO MUNDIAL, EPP, 2008b, p.09) 
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 É válido também correlacionar a declaração do Banco Mundial destacada acima, e o 

pensamento de João Márcio Mendes Pereira (2009) destacado ao início deste capítulo. Vê-se 

que, apesar dos empréstimos realizados pelo Banco Mundial, o trabalho mais evidenciado 

pela organização é no âmbito técnico, ou intelectual, ou seja, direciona-se à construção de 

conhecimento, está em um nível intermediário entre o pensamento e a prática – trata-se de um 

esforço para tornar efetivo um trabalho que se baseie no pensamento hegemônico 

disseminado pela instituição.  

 Destacada como se deu a assistência do Banco Mundial ao primeiro mandato do 

Governo Lula da Silva, desde o momento anterior à formulação de seu PPA até o fim de sua 

primeira gestão, vê-se abaixo como se deu esta relação durante o segundo mandato de Lula. 

 

d) PPA 2008 – 2011. Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de 

Qualidade. (2007) 

 

 Este Plano Plurianual, o segundo do Governo Lula, foi elaborado em agosto de 2007 e 

estabeleceu como desafios acelerar o crescimento econômico, promover a inclusão social e 

reduzir as desigualdades regionais. O PPA, ao se propor como uma continuidade para a 

afirmação do modelo de desenvolvimento proposto pelo PPA 2004-2007, calca-se na 

articulação e integração entre diferentes políticas públicas para a continuidade da estratégia de 

desenvolvimento de longo prazo iniciada em 2004 com vistas, no novo período, à promoção 

do “desenvolvimento com inclusão social e educação de qualidade”. (BRASIL, PPA, 2007, 

p.11) 

 

O novo período de governo reafirma o compromisso por um Brasil no qual: o 

crescimento econômico não esteja dissociado da distribuição de renda e do 

equilíbrio ambiental; a educação de crianças, jovens e adultos, a promoção da 

inclusão social e a redução da desigualdade estejam no topo das prioridades 

nacionais; a existência de infraestrutura adequada induza os investimentos dos entes 

subnacionais e do setor privado; o desenvolvimento da cultura, da comunicação e da 

ciência e tecnologia sejam vistos como instrumentos do desenvolvimento; a 

democracia seja aperfeiçoada e ampliada permanentemente; o combate ao 

preconceito e à discriminação não encontre trégua; brasileiros e brasileiras possam 

ter garantia de segurança e de respeito aos direitos humanos; a inserção soberana no 

mundo obtenha êxito, com respeito à independência dos povos e à defesa 

intransigente da paz. (BRASIL, PPA, 2007, p.11) 

 

 Tal como no PPA anterior, a construção do PPA 2008-2011 também contou com a 

participação da sociedade civil organizada. Foram realizadas cerca de 40 Conferências sobre 

políticas públicas, diversos fóruns e reuniões de Conselhos. A crença institucional era de que 
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“essa participação ativa, que será fortalecida na avaliação das políticas a serem 

implementadas, aprofundará o controle social das ações de governo”. (BRASIL, PPA, 2007, 

p.10) 

O modelo de crescimento preconizado no discurso formal do PPA anterior e reiterado 

no PPA em análise, o da ampliação do consumo de base popular, pressupõe “simultaneidade 

entre o aumento dos investimentos, da produtividade e da competitividade e a transmissão do 

aumento de produtividade à renda das famílias trabalhadoras e ao lucro das empresas”. 

(BRASIL, PPA, 2007, p.12) Neste sentido, o Plano estabelece objetivos e metas a serem 

seguidas pelo Governo, ao mesmo tempo em que estes serão referência para a análise e 

suporte ao setor privado. 

O PPA 2008-2011 estabelece como princípios norteadores para a formulação e 

implementação de sua agenda: 

 

a) convergência territorial: orientação da alocação dos investimentos públicos e 

privados, visando a uma organização mais equilibrada do território; 

b) integração de políticas e programas, tendo o PPA como instrumento integrador 

das políticas do Governo Federal para o período de quatro anos, a partir de um 

horizonte de 20 anos; 

c) gestão estratégica dos projetos e programas considerados prioritários para a 

Estratégia de Desenvolvimento, de modo a assegurar o alcance dos resultados 

pretendidos; 

d) monitoramento, avaliação e revisão contínua dos programas, criando condições 

para a melhoria da qualidade e produtividade dos bens e serviços públicos; 

e) transparência na aplicação dos recursos públicos, mediante ampla divulgação dos 

gastos e dos resultados obtidos; 

f) participação social no acompanhamento do ciclo de gestão do PPA como 

importante instrumento de interação entre o Estado e o cidadão, para 

aperfeiçoamento das políticas públicas. (BRASIL, PPA, 2007, p.40-41) 

 

 Em concordância com estes princípios, o PPA apresenta a Estratégia de 

Desenvolvimento que será adotada no segundo mandato do governo Lula e, para a 

viabilização desta, destaca as seguintes prioridades governamentais: 

 

a) as políticas públicas voltadas para o crescimento e a promoção da distribuição de 

renda; 

b) a elevação da qualidade da educação; 

c) o aumento da produtividade e da competitividade; 

d) a expansão do mercado de consumo de massa; 

e) a utilização da diversidade dos recursos naturais de forma sustentável; 

f) a melhoria da infraestrutura, inclusive urbana (em particular nas regiões 

metropolitanas); 

g) a redução das desigualdades regionais; 

h) a segurança e o fortalecimento da democracia e da cidadania. (BRASIL, PPA, 

2007, p.11) 
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 Nota-se que as prioridades governamentais mencionadas acima, pouco se diferem 

daquelas previstas no PPA 2004-2007. A alteração ocorre, principalmente, em decorrência da 

inclusão das áreas de educação e infraestrutura e de uma fragmentação das alíneas referentes 

ao desenvolvimento sustentado, regionalmente equilibrado e baseado no consumo de massa. 

Tais quesitos foram abordados no PPA anterior, mas sua maior especificação no Plano de 

2008-2011 nos leva a crer que dentro da continuidade do discurso governamental e do 

objetivo geral proposto, estes objetivos específicos receberão maior prioridade e destaque. 

 O quadro 09, abaixo, correlaciona as prioridades governamentais reiterada nos dois 

Planos Plurianuais em análise. 

 

QUADRO 09: Prioridades Governamentais 2004-2007 X 2008-2011. 

PPA 2004-2007 PPA 2008-2011 

Inclusão social e desconcentração da renda com 

vigoroso crescimento do produto e do emprego; 

As políticas públicas voltadas para o crescimento e a 

promoção da distribuição de renda; 

 

Crescimento ambientalmente sustentável, redutor das 

disparidades regionais, dinamizado pelo mercado de 

consumo de massa, por investimentos, e pela elevação 

da produtividade; 

A utilização da diversidade dos recursos naturais de 

forma sustentável; 

A redução das desigualdades regionais; 

 

A expansão do mercado de consumo de massa 

Redução da vulnerabilidade externa por meio da 

expansão das atividades competitivas que viabilizam 

esse crescimento sustentado; 

 

O aumento da produtividade e da competitividade; 

 

Fortalecimento da cidadania e da democracia. 

 

A segurança e o fortalecimento da democracia e da 

cidadania. 

 A elevação da qualidade da educação; 

 A melhoria da infraestrutura, inclusive urbana (em 

particular nas regiões metropolitanas); 

 Fonte: Elaboração da autora. 

 

As prioridades estabelecidas pelo PPA 2008-2011 são condensadas em três grandes 

preocupações: 1) agenda social; 2) educação de qualidade; e, 3) crescimento econômico. Para 

impulsionar frentes de atuação governamental voltadas para cada uma destas preocupações, o 

PPA destaca três agendas prioritárias: 1) agenda social; 2) Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE); e, 3) Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). (BRASIL, PPA, 

2007, p.13) 

A agenda social deve ser compreendida como um conjunto de medidas voltadas para a 

população pobre com ênfase na transferência direta e condicionada de renda, no 
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fortalecimento da cidadania, dos direitos humanos, da cultura e segurança pública. (BRASIL, 

PPA, 2007, p.10) 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) pretende elevar a qualidade da 

educação e facilitar o acesso aos níveis superiores de ensino. Pretende-se “construir o início 

de um novo tempo, capaz de assegurar a primazia do talento sobre a origem social e a 

prevalência do mérito sobre a riqueza familiar”. Os investimentos estarão voltados para o 

fomento ao ensino profissionalizante, para o uso da tecnologia no processo pedagógico, para a 

reestruturação das universidades federais e a disponibilização de vagas, subsidiadas pelo 

governo federal, em universidades privadas. (BRASIL, PPA, 2007, p.09) 

Já o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), terceiro eixo prioritário de ação 

governamental, buscará por meio de parcerias entre setor público e setor privado investir em 

infraestrutura com vistas a estimular o desenvolvimento do país. O que o Plano sinaliza é que 

o governo “está trabalhando vigorosamente para remover os obstáculos normativos e 

administrativos ao crescimento, estimular o investimento privado e reforçar o movimento 

crescente de inversões públicas em infraestrutura”. (BRASIL, PPA, 2007, 09-10) 

 

Logo, o PPA 2008-2011 congrega um portfólio de obras públicas estratégicas para 

superar os gargalos no crescimento da economia e promover o desenvolvimento do 

País. A infraestrutura econômica e social terá destaque nas ações prioritárias do 

Governo para os próximos quatro anos, reforçando ainda mais a recente tomada do 

crescimento econômico. Esta carteira de projetos terá o condão de aproximar as 

regiões e os países vizinhos, desenvolver as potencialidades locais de crescimento, 

abrir novas fronteiras e consolidar as atuais áreas de adensamento produtivo. 

(BRASIL, PPA, 2007, p. 10)  

 

 As agendas prioritárias do governo diluem-se em 19 metas primordiais
134

 que 

perpassam os dez objetivos, ou desafios setoriais, destacados pelo Plano. Estes, por sua vez, 

estruturam-se em 215 Programas Finalísticos
135

 e 91 Programas de Apoio às Políticas e Áreas 

Especiais
136

, que se decompõem em 5.081 ações orçamentárias e não-orçamentárias. Com 

esta estrutura forja-se a pirâmide de construção do PPA 2008-2011, conforme figura 06, 

abaixo. (BRASIL, PPA, 2007, p.46-47) 

                                                           
134

 As 19 metas prioritárias para o período 2008-2011 do Governo Federal vinculam-se às seguintes áreas: 1) 

Energia Elétrica; 2) Petróleo, Gás, Biodiesel e Etanol; 3) Transportes; 4) Recursos Hídricos; 5) Exportações; 6) 

Saúde; 7) Saneamento; 8) Assistência Social e Transferência de Renda; 9) Empreendedores de atividades 

produtivas de pequeno porte; 10) Direitos de Cidadania; 11) Segurança; 12) Desenvolvimento Agrário; 13) 

Educação e Cultura; 14) Juventude; 15) Inclusão Digital; 16) Habitação; 17) Agricultura e Pecuária; 18) 

Aeroportos; e, 19) Meio Ambiente.  
135

 Programas finalísticos são aqueles através dos quais são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e 

são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores. (BRASIL, PPA, 2007, p.50). 
136

 Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais são voltados para a oferta de serviços ao Estado, 

para a gestão de políticas e para o apoio administrativo. (BRASIL, PPA, 2007, p.50) 
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FIGURA 06: Pirâmide de Construção do PPA 2008-2011. 

                 
Fonte: Elaboração da autora. 
 

 Ao contrário do que ocorre no Plano de 2004-2007, o PPA de 2008-2011 não atrela 

seus 10 desafios a cada agenda específica – os desafios perpassam as três agendas. Nota-se 

que o Governo especifica mais detalhadamente suas necessidades de atuação, mas, ao 

estabelecer as formas de agir, preocupa-se em não segmenta-las, mas, sim em manter certa 

intersetorialidade entre elas. O quadro 10, abaixo, expõe os objetivos do Governo a serem 

atingidos através do Plano Plurianual de 2008-2011. 

 

QUADRO 10 – Objetivos Estabelecidos pelo PPA 2008-2011.  
Objetivos de Governo Quantitativo de Programas Vinculados 

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades 21 

Promover o crescimento econômico ambientalmente 

sustentável, com geração de emprego e distribuição de renda 

46 

Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao 

conhecimento com equidade, qualidade e valorização da 

diversidade. 

13 

Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia 

e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos 

direitos humanos. 

38 

Implantar uma infraestrutura eficiente e integradora do 

Território Nacional 

42 

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades 

locais do Território Nacional 

28 

Fortalecer a inserção soberana internacional e integração sul-

americana 

28 

Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação 

tecnológica 

14 

Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade 

dos cidadãos 

21 

Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a 

perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o 

seu caráter democrático e a descentralização 

25 

 * 

Fonte: BRASIL, PPA, 2007, p.47 – adaptação da autora. 

*Outros programas de governo somam-se em 30. 
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306 Programas e cerca de 5.081 Ações 
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 Sobre os desafios expostos, é válido sinalizar, de modo resumido, que sem desprezar 

os avanços na promoção da inclusão e redução da pobreza, conquistados durante o primeiro 

mandato presidencial de Lula da Silva, para seu segundo mandato o Plano prevê a 

continuidade destes avanços. “O desafio para o próximo período é estabelecer condições para 

a continuidade da queda dos indicadores de pobreza e desigualdade por meio do aumento da 

renda e do consumo das famílias mais pobres”. (BRASIL, PPA, 2007, p.68) Fazer perpetuar, 

com êxito, o modelo de desenvolvimento que conjuga crescimento econômico com 

diminuição da pobreza e desigualdade é o desafio a ser alcançado através de políticas sociais 

integradas que propiciem a geração de emprego e melhorias nas condições de vida dos mais 

pobres, sobretudo, no que tange “a questões como educação, saúde, trabalho, renda, 

alimentação e nutrição, habitação, cultura, respeito à diversidade e outros” (p.71). O Plano 

acredita que a “economia brasileira reúne condições para uma aceleração do ritmo de 

expansão da atividade econômica, sem que isso signifique riscos para a estabilidade 

econômica ou para o meio ambiente” (p.71). O maior desafio a ser encarado com o PPA 

2008-2011 é, com base neste cenário econômico positivo, estimular a continuidade do 

progresso na economia associado à inclusão social e melhora da distribuição da renda. Para 

tanto, investimentos em infraestrutura, que propiciarão a intensificação do crescimento 

econômico e, por conseguinte, a elevação das taxas de emprego, renda e salários, devem ser 

efetivadas, assim como a transferência de renda aos mais pobres deve continuar a ser 

valorizada. 

O investimento público em infraestrutura se dará através do PAC – Programa de 

Aceleração do Crescimento, que também prevê medidas de incentivo a investimentos 

privados nesta área. Para que o investimento em infraestrutura gere, de fato, elevação da 

produção, do emprego, da renda dos pobres, e do consumo de massa, será necessário, 

também, investir em medidas que reduzam a informalidade no mercado de trabalho do país, 

do contrário, o investimento em infraestrutura não será convertido em melhora nas condições 

de vida da população de baixa renda. Neste sentido é que o PPA prevê a continuidade “do 

regime tributário, previdenciário e trabalhista simplificado para as micro e pequenas 

empresas” e do “estímulo [tanto] ao empreendedorismo como para formalização das relações 

de trabalho” (p.73). 

 Vê-se que o PPA estabelece uma série de investimentos em infraestrutura econômica e 

social. Econômica, tais como energia elétrica, transporte (diversos modais), petróleo e gás, 

dentre outras. Na esfera social, os investimentos em infraestrutura traduzem-se em soluções 
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habitacionais, de saneamento, hídricas e etc. Crê-se que tais investimentos podem ser capazes 

não só de estimular o crescimento econômico, mas, também, um desenvolvimento 

sustentável, igualitário e integrador, uma vez que, acredita-se, propiciarão melhores condições 

de troca, interação e equilíbrio entre as regiões do país
137

. 

 Há também uma clara preocupação com a integração externa do país. Para o âmbito 

internacional o que o Plano prevê é uma aproximação do Brasil aos países sul-americanos, 

com vistas ao estreitamento de vínculos, sobretudo comerciais, que tenderia a fortalecer a 

região e inseri-la no mercado global, como um todo. Ademais, o Brasil parece buscar cada 

vez maior visibilidade internacional, atuando em missões de paz e buscando aproximar-se de 

lideranças globais. Com ênfase na estrutura física e produtiva do país, o que parece se 

pretender é a colocação do Brasil como país líder entre países periférico, principalmente entre 

os sul-americanos
138

. 

Uma vez que nosso objetivo com este capítulo da dissertação é apresentar a forma 

como a concepção predominante de pobreza é incorporada ao planejamento político 

brasileiro, com o aval e incentivo do Banco Mundial, nos deteremos um pouco mais aos 

meandros da “Agenda Social” do PPA brasileiro de 2008-2011. Vale lembrar que neste PPA, 

ao contrário do que ocorrera no Plano anterior, os desafios não estão imbrincados diretamente 

a uma única agenda ou dimensão. 

 Diz o Plano que a Agenda Social estabelecida para o segundo mandato do Governo 

Lula da Silva teria a preocupação de estabelecer uma forma de “emancipação para as famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família”. Pelo discurso apresentado, tal “emancipação” seria 

fomentada através da integração entre o programa de transferência de renda e “políticas de 

acesso à educação, à energia, aos produtos bancários, ao trabalho e à renda, viabilizando a 

continuidade da redução da pobreza e da desigualdade”. (BRASIL, PPA, 2007, p.14) 

                                                           
137

 Para o PPA, “o processo de desconcentração produtiva precisa ser impulsionado, com o lastro em uma rede 

policêntrica de cidades que dê suporte a uma interiorização do desenvolvimento brasileiro” (p.96). Faz-se 

necessário, portanto, a promoção de políticas públicas que, com foco nas potencialidades locais, promovam a 

integração econômica e social entre as diferentes regiões. O objetivo é que, com investimentos locais a economia 

das cidades do interior se torne mais competitiva e eficaz, assim como a qualidade de vida nestas regiões 

melhore e o acesso a bens e serviços se torne mais equitativo e, por via da interação social, a sociedade se torne 

mais coesa. 
138

 A preocupação do país com sua inserção internacional, no sentido de tornar-se um “líder” entre outros países 

periféricos é, possivelmente, a maior diferença entre o PPA 2004-2007 e o de 2008-2011. É válido correlacionar 

esta preocupação do governo brasileiro com a fundação dos BRICS (agrupamento econômico não formalizado 

composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, cuja intencionalidade é fomentar trocas comerciais, 

econômicas e políticas entre as potências emergentes), no ano de 2008. É curioso destacar também que em julho 

de 2014 o BRICS iniciam as negociações para a implantação de um Banco de apoio aos países emergentes, 

possivelmente uma tentativa de se “desvincularem” do FMI, ou, de outra maneira, seria uma forma de se 

tornarem mais autônomos com relação à busca de financiamento internacionais em momentos de crise. 
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 Compreende-se que, para o Plano, a emancipação dos pobres, pois são estes os 

beneficiários do Programa Bolsa Família, se daria através da possibilidade de consumo, de 

bens e serviços. Deve-se considerar o fato de que alguns dos programas propostos pelo 

Governo Federal, como meios para reduzir a desigualdade, estão voltados para o acesso dos 

pobres a serviços que, em sua maioria, são atingidos com maior facilidade e qualidade pelas 

camadas que auferem maior renda na sociedade (serviços de educação, créditos bancários, 

transporte, comunicação, energia, etc). 

 Segundo o Plano, a inclusão social está diretamente associada ao fortalecimento da 

cidadania e respeito aos direitos humanos. Neste sentido é que a agenda social prevê 

iniciativas integradas e compensatórias para públicos historicamente vulneráveis, como 

pessoas com deficiência, quilombolas e mulheres, que formem uma rede de proteção e 

promoção social voltada para as parcelas pobres e mais vulneráveis da sociedade. 

 

Será consolidada uma rede de proteção e promoção social, conjugando ações e 

programas voltados à garantia dos direitos de cidadania das famílias pobres. A meta 

é beneficiar o conjunto dos Municípios, dentre eles os mais vulneráveis com a 

expansão da rede de integração das ações de assistência social, segurança alimentar 

e nutricional, e transferência de renda, que geram impactos sobre a pobreza, a 

extrema pobreza e a desigualdade, provocam a dinamização de economias locais e 

estabelecem a garantia de direitos de cidadania. (BRASIL, PPA, 2007, p.14) 

 

 Mais uma vez vê-se que a questão da focalização da política social na camada mais 

pobre da população se faz presente – e, às vezes, mesmo dentro desta camada, direcionam-se 

a grupos minoritários específicos. É necessário perceber que toda a estratégia de 

desenvolvimento do discurso formal do governo Lula da Silva, a do crescimento econômico 

baseado na expansão do consumo interno de massa, esta pautada justamente neste consumo 

dos pobres, e por isso a centralidade dada ao Programa de Transferência de Renda à esta 

fração da sociedade. A citação abaixo reitera este vínculo entre o combate à pobreza e o 

incentivo ao consumo de massa para o desenvolvimento do país presente da lógica política 

divulgada pelo mandatário. 

 

Os investimentos do PAC, associados à desoneração da produção e da cesta de bens 

de consumo popular, à redução da taxa de juros, à melhoria nas condições de oferta 

de crédito, à continuidade dos programas sociais de transferência de renda, ao 

aumento do salário mínimo e à estabilidade de preços intensificarão a expansão do 

mercado de consumo popular, atualmente em curso, o que proporcionará a inclusão 

de milhões de brasileiros no mercado formal de trabalho e na sociedade de consumo 

de massa. (BRASIL, PPA, 2007, p.74) 
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 A agenda social do Plano em análise perpassa também os contextos territorial e 

cultural. No referente à questão do território, se destacam iniciativas para o desenvolvimento 

sustentável em áreas rurais, tais como: “ações para a inclusão produtiva das populações 

pobres; para a cidadania e o acesso a direitos e para a recuperação/qualificação de 

assentamentos” dentre outras (BRASIL, PPA, 2007, p.15-16). Bem como merece destaque a 

continuidade das ações de assistência social em bases localizadas nas áreas de vulnerabilidade 

social. No que tange ao cenário cultural, o esforço previu “foco no indivíduo e na sociedade 

com o fortalecimento das ações culturais da sociedade, acesso à produção cultural e estímulo 

à leitura” (BRASIL, PPA, 2007, p.16). 

 Em termos gerais é da forma descrita acima que o PPA 2008-2011, o segundo do 

Governo Lula da Silva, pretendia agir na esfera econômica e social. Abaixo se esboça as 

diretrizes e formas mediante as quais o Banco Mundial planejou seu apoio, ou parceria, para 

com o Brasil no período. 

 

e) EPP 2008-2011. Estratégia de Parceria com o País. (2008) 

 

 A Estratégia de Parceira com o País 2008-2011, documento do Banco Mundial que 

atualiza e substitui o modelo de EAP anteriormente apresentado, foi publicada no mês de 

maio de 2008 e estabelece tanto continuidades como mudanças na relação entre Brasil e 

Banco Mundial. Continuidade do sentido da permanência da atuação conjunta, e mudança no 

referente à forma de atuação – a mais evidente se apresenta através do nome do documento, 

onde se evidencia que o Banco pretende atuar em parceria com o Brasil, e não mais apenas 

“assistir” ao país. 

 

Esta EPP representa a resposta do Banco a um Brasil em mudado e em evolução. A 

filosofia desta estratégia se baseia no fato de que, em um grande e complexo país de 

renda média: 

• O Grupo Banco Mundial não deve engajar-se em áreas nas quais o Brasil possui 

conhecimento e capacidade de administração própria; 

• O Grupo Banco Mundial não pode atuar como um “governo paralelo” no Brasil, 

buscando envolvimento em todos os desafios enfrentados pelo País; 

• O Grupo Banco Mundial deveria enfocar principalmente os desafios estruturantes 

de longo prazo, para os quais o Brasil ainda não encontrou soluções e a experiência 

internacional da entidade pode ter especial valor, que foram identificados pelos 

líderes brasileiros como desafios paradigmáticos; 

• A IFC e o BIRD devem trabalhar de modo mais integrado na abordagem desses 

desafios; e 

• O trabalho analítico do Banco precisa se concentrar menos em “o quê” e mais em 

“como”, e na melhor interação das atividades de conhecimento, de financiamento e 

dos fundos fiduciários. (BANCO MUNDIAL, EPP, 2008b, p.04-05) 
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 Segundo o Banco Mundial a instituição foi chamada pelo Brasil a atuar, no período 

2008-2011, sobretudo com apoio técnico e financeiro aos governos estaduais que o 

solicitassem. A parceira com o governo federal seria mantida, mas, contida, 

preferencialmente, ao apoio técnico de robustez moderada. Para o Banco Mundial as 

solicitações de parceria feitas pelo Brasil sinalizam que o país vê o trabalho conjunto com a 

instituição como propulsor para seu posicionamento como líder regional e global, como se 

houvesse forte sinergia entre a “liderança periférica” brasileira e o lema da “globalização 

inclusiva” buscado pelo Banco. 

 

No caso brasileiro, isso implica na parceria com o Banco no desenvolvimento 

regional da América do Sul e para o Banco Mundial, apoio à liderança brasileira em 

questões essenciais como transferências condicionais de renda, pesquisa agrícola, 

energia limpa e mudança climática. Para a IFC, isso quer dizer que a entidade 

facilitará a inserção global das empresas brasileiras. Para o Grupo Banco Mundial 

como um todo, o resultado é que o Brasil também é um celeiro de experiências, 

ideias e mesmo financiamento (como doador da AID, por exemplo) para outros 

membros da cooperativa que é Grupo Banco Mundial. (BANCO MUNDIAL, EPP, 

2008b, p.05) 

 

 A Estratégia de Parceria com País 2008-2011 está apoiada em quatro princípios 

básicos, de modo semelhante à EAP 2004-2007 e ao documento do Banco Mundial que serviu 

como suporte para a elaboração do primeiro e segundo PPA do governo Lula. O que parece 

ser mais evidente a cada documento que aqui analisamos é que todos funcionam como uma 

sequência, mas possuem basicamente os mesmo princípios, as mesmas diretrizes e, na 

essência, os mesmos objetivos. São os princípios da EPP 2008-2011: 

 

1) Boa governabilidade associada a fundamentos macroeconômicos que contribuam para 

o crescimento equitativo do país; 

2) Um Brasil mais competitivo;  

3) Um Brasil mais sustentável; 

4) Um Brasil mais equitativo. 

 

Sobre os fundamentos macroeconômicos e a gestão pública, pode-se dizer que o 

objetivo traçado pelo Brasil, reiterado nos dois PPAs analisados, era de fortalecer a 

sustentabilidade fiscal com um maior desenvolvimento do setor privado. A participação do 

Banco Mundial, iniciada na EAP 2004-2007, continuaria, nesta EPP, com base, sobretudo, em 

Swaps para os Estados e AAAs para o governo federal. No referente ao princípio do Brasil 

Competitivo, a busca era pela melhora da competitividade e do clima para investimentos. A 
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participação do Banco Mundial fora planejada, principalmente, através de Swaps para Estados 

e municípios brasileiros. No que tange às metas brasileiras e a participação do Banco Mundial 

para a consolidação de um Brasil mais Sustentável, deve-se destacar que o objetivo era 

promover o crescimento apoiado no uso sustentável dos recursos naturais do país. Para tanto, 

o Banco Mundial atuaria com financiamentos voltados para a economia sustentável em 

termos de recursos naturais e sociais, sobretudo, para os Estados do norte e nordeste do país, e 

com AAAs direcionados especialmente à região amazônica. A esfera social, aquela que mais 

se relaciona ao objeto desta dissertação, incluída no ideal de um Brasil mais equitativo, se 

representa com o objetivo de reduzir a pobreza extrema, a vulnerabilidade e a exclusão social 

no país. Para tanto, o Banco Mundial atuaria principalmente com Swaps voltadas para o 

desenvolvimento regional, para o Bolsa Família e para o Ministério das Cidades (implantação 

do PAC), e com AAAs ligadas à educação, à qualificação da força de trabalho local e à gestão 

e financiamento da política de saúde no país. 

   

QUADRO 11 – Principais Características da EPP II*. Onde o Banco Mundial fará 

mais? 
Brasil Mais Equitativo Brasil Mais Sustentável Brasil Mais Competitivo 

•Melhorar a qualidade da educação 

e aumentar os gastos com saúde; 

•Fortalecer a prestação de contas e 

monitorar o desempenho; 

•Maior envolvimento na área de 

educação e saúde nos estados e 

municípios; 

•Apoiar o Bolsa Família, criando 

programas complementares para 

promover a inclusão econômica; 

•Acesso de pequenos agricultores 

do Nordeste à terra e tecnologia; 

•Enfoque voltado para o acesso aos 

serviços básicos e financeiros da 

base da pirâmide social, como os 

pobres das áreas urbanas e rurais e 

grupos de renda média 

•Investir nas regiões de fronteira 

com grandes concentrações de 

pobreza: Amazônia e Nordeste. 

•Apoiar as áreas protegidas e terras 

indígenas; 

•Apoiar a implementação de 

concessões de florestas; 

•Contribuir para a rede elétrica e os 

corredores logísticos em biomas 

sensíveis; 

•Desenvolver e implementar 

mecanismos para o pagamento de 

serviços ambientais; 

•Envolver o setor privado nos 

principais desafios ambientais; 

•Certificação para o agronegócio e 

atividades florestais sustentáveis; 

•Saúde dos animais no Brasil e na 

região; 

•Melhorar a qualidade ambiental e 

social dos empréstimos para 

infraestrutura. 

•Educação para a inovação e o 

crescimento; 

•Aperfeiçoar a governabilidade 

corporativa; 

•Melhorar o clima de negócios; 

•Desenvolver o mercado de 

capitais; 

•Apoiar as empresas do Nível 2; 

•Tornar globais as empresas 

brasileiras; 

•Aperfeiçoar o planejamento e o 

marco regulatório da infraestrutura; 

•Parceria Público-Privadas (PPPs e 

concessões); 

•Vincular os pequenos agricultores 

do Nordeste aos mercados; 

•Assistência técnica no tempo certo 

para questões complexas, como 

energia hidrelétrica e nuclear, 

aviação civil e trem-bala. 

Fonte: BANCO MUNDIAL, EPP, 2008b, p.21. 

*Refere-se à EPP II, pois, de um modo geral a EPP 2008-2011 foi dividida em duas etapas, cada uma com dois 

anos de duração e um marco de reflexão, avaliação, (re)planejamento e continuidade entre elas. 

 

Fundamentos Macroeconômicos, Boa Governabilidade e Gestão do Setor Público 

•Estudos por encomenda sobre as principais questões, entre as quais previdência social e reforma fiscal; 

•Eficiência e eficácia da gestão pública; 

•Melhoria da qualidade dos gastos públicos; 

•Envolvimento com os estados nas reformas do setor público orientadas para resultados; 

•Trabalho com setores nas questões relacionadas à gestão pública. 
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É importante destacar que a parceria entre o Banco Mundial e o Brasil não fora 

prevista apenas para a esfera do poder público. A estratégia do Banco para o desenvolvimento 

do setor privado no Brasil também tem apoio nos pilares da EPP e contém, basicamente, as 

mesmas ações anteriormente citadas (investimentos no sistema de capital, em infraestrutura, 

educação, saúde, etc). Na questão específica do combate à pobreza, o Banco Mundial acredita 

que o setor privado é de suma importância, uma vez que é quem estimula o crescimento e cria 

postos de emprego que absorvem os pobres e contribuem para a elevação da renda destes e, 

assim, para a redução da pobreza. (BANCO MUNDIAL, EPP, 2008b) 

 

QUADRO 12 – Objetivos da Estratégia para o Setor Privado do Grupo Banco Mundial. 
Brasil Equitativo Brasil Sustentável Brasil Competitivo 

 

• Governança corporativa; 

• Saúde e educação; 

• Padrões ambientais e sociais; 

• Acesso dos pobres urbanos e 

rurais a serviços básicos; 

• Financiamento habitacional para 

grupos de renda média e baixa; 

• Investimento em regiões de 

fronteira – Amazonas e Nordeste. 

 

• Padrões ambientais e sociais; 

• Governança corporativa; 

• Financiamento para 

Sustentabilidade; 

• Energia renovável; 

• Amazônia; 

• Mudança climática. 

 

• Acesso financeiro e 

desenvolvimento dos mercados de 

capitais; 

• Empresas do nível 2 – Setor de 

indústria em geral e agronegócio; 

• Infraestrutura e logística, 

incluindo saúde e educação; 

• Melhor ambiente de negócios 

• Inserção das empresas brasileiras 

no mercado global. 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL, EPP, 2008b, p.76. 

 

Na esfera específica do combate à pobreza é notável a preocupação exposta na EPP de 

apoiar iniciativas que incidam sobre o Capital Humano. Segundo a EPP o Brasil tem como 

principais desafios a questão da qualificação da força de trabalho capaz de se adaptar a novas 

tecnologias, e a persistente deficiência na utilização dos recursos públicos e na oferta de 

serviços. 

 

Esta EPP atribuirá uma ênfase mais acentuada na contribuição do desenvolvimento 

humano para a “agenda da equidade” e ampliará esse enfoque de modo concorrente 

para que se reconheça a importância do capital humano e das inovações na “agenda 

do crescimento”. Apesar do avanço histórico nos indicadores sociais, persistem os 

desafios para a “agenda da equidade”, tanto em termos de expansão da oferta de 

emprego e das oportunidades de renda para os pobres, fortalecendo o seu capital 

humano, quanto da oferta de serviços com preços acessíveis, qualidade e eficiência. 

As grandes disparidades regionais também são encontradas nas taxas de pobreza, de 

aproveitamento escolar e de mortalidade infantil. Da mesma forma, o fortalecimento 

do capital humano é essencial para a agenda do crescimento, em termos do 

desenvolvimento de uma força de trabalho mais qualificada, saudável e ágil, capaz 

de inovar e de se adaptar às novas tecnologias para aumentar a produtividade total 

dos fatores. (BANCO MUNDIAL, EPP, 2008b, p. 49-50) 
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 Ao considerar os avanços alcançados pelo Brasil nas esferas da saúde (ainda 

deficitária em termos de qualidade e equidade de acesso), da educação (que obteve melhora 

na oferta, mas não na qualidade), e da política social (voltada para a redução da pobreza, 

associada ao Programa Bolsa Família, e que necessita avançar na ampliação das 

oportunidades de trabalho para os pobres), o documento reitera que a preocupação do Banco 

Mundial para sua atuação em parceria com o Brasil, no que se refere ao desenvolvimento 

humano, “se concentrará em ajudar os governos nos diferentes níveis (federal, estadual e 

municipal) a fortalecer a qualidade e a eficiência dos gastos e da oferta de serviços sociais 

com vistas a formar capital humano para as agendas de equidade e crescimento” (BANCO 

MUNDIAL, EPP, 2008b, p. 52). 

 Nota-se, neste sentido, que, sobre a pobreza, o que o Banco Mundial assevera é a 

necessidade de que o governo federal brasileiro continue a caminhar no sentido de combater a 

pobreza extrema, via transferência de renda, e de incluir a parcela pobre da sociedade no 

mercado de trabalho e de consumo, capacitando-os para tanto – ao fundo, o que se reitera na 

EAP e na EPP é o pensamento que se faz predominante no Banco Mundial desde a virada do 

milênio: o de mitigar a pobreza extrema e capacitar os pobres para que se sintam integrados 

ao mercado e se compreendam como indivíduos autônomos, “senhores de sua própria vida”. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O coro internacional, reiterado na particularidade brasileira, de que a continuidade do 

desenvolvimento capitalista está atrelada a uma necessária luta contra a pobreza, leva ao 

questionamento sobre as características dessa pobreza que deve ser combatida. A literatura 

sobre o combate à pobreza na atualidade é vastíssima, tanto na corrente de pensamento 

hegemônica quanto na contra-hegemônica. Esta dissertação buscou situar-se não no estudo 

dos mecanismos utilizados para o alívio da pobreza, mas, sim, na concepção de pobreza que 

molda a formulação de tais mecanismos. 

O objeto de nosso estudo, assim, está imbricado na lógica da “gestão da pobreza”, do 

“combate à pobreza”, da “luta contra a pobreza”, da “internacionalização do enfrentamento da 

pobreza”, mas insere-se, sobretudo, no campo do pensamento, da ideologia que fundamenta 

esta lógica e as políticas sociais que dela derivam. Para dar validação científica ao argumento 

proposto foram utilizadas publicações oficiais do Banco Mundial e do Brasil que, em seu 

bojo, apresentam, direta e indiretamente, a concepção de pobreza que se buscou investigar. 

A preocupação internacional com o combate à pobreza nos remete ao final da década 

de 1990 e início dos anos 2000. Conforme demonstrado, os mecanismos políticos adotados 

pelos EUA para a retomada de sua hegemonia internacional no pós-crise da década de 1970, 

alavancaram os fenômenos da globalização financeira, da reestruturação produtiva e o 

espraiamento do ideário neoliberal, além de terem provocado, também, um colossal aumento 

no quantitativo de pessoas vivendo em condições de pobreza e miserabilidade ao redor do 

globo. 

O temor de que a elevação e “globalização” da pobreza pudessem suscitar “crises de 

governabilidade” capazes de por em cheque a manutenção da ordem capitalista neoliberal 

globalizada e abalar, uma vez mais, a hegemonia do grande capital internacional, fez ampliar 

a preocupação internacional com o combate à pobreza. Confirma esta assertiva a pactuação 

internacional dos Objetivos e Metas de Desenvolvimento do Milênio.  

Na particularidade brasileira, sob os efeitos da globalização financeira e de sua entrada 

tardia na era do capitalismo monopolista, com a institucionalização do modelo liberal 

periférico, o país assistiu, ao longo dos anos de 1990 e início dos 2000, a um abrupto aumento 

de sua pobreza interna, o que culminou, durante a primeira década do século XXI, na opção 

política por um suposto novo modelo de desenvolvimento para o país – o modelo do 

crescimento econômico com inclusão social.  
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O compromisso instaurado entre diversos países, documentado como Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, no ano 2000, estabeleceu a prerrogativa de que era necessário 

engendrar esforços mútuos para erradicar a extrema pobreza e a fome, mediante o alcance da 

meta de reduzir em 50% o contingente populacional com renda inferior a 01 dólar per capita 

diário e o contingente populacional acometido pela fome, em relação ao quadro figurado na 

década de 1990. O Brasil, de modo particular, para além da meta pactuada no nível 

internacional, assumiu, também, o compromisso interno de reduzir a pobreza extrema no país 

a um quarto do quantitativo apresentado na década de 1990.  

Segundo o documento “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Relatório Nacional 

de Acompanhamento”
139

, do IPEA, no ano de 2012 ambas as metas já haviam sido alcançadas 

pelo país. Conforme demonstrado na análise dos PPAs de 2004-2007 e 2008-2011, o governo 

Lula da Silva declarou, desde sua campanha eleitoral para a primeira eleição, que o carro-

chefe de seu período presidencial seria o combate à pobreza, o que expôs seu claro 

alinhamento à demagógica preocupação divulgada internacionalmente pelo Banco Mundial. 

O governo Lula da Silva exerceu sua guerra contra a pobreza no Brasil, sobretudo, 

através da implementação de políticas sociais de transferência direta e condicionada de renda, 

com foco direto e restrito nas pessoas pobres – o mais significativo exemplo é o Programa 

Bolsa Família. O Banco Mundial, através de seus documentos elaborados para o Brasil, 

assumiu o papel de instrumentalizar técnica, financeira e estrategicamente o país nesta 

empreitada, e o fez via empréstimos financeiros e assessoria técnica. 

A concepção de pobreza utilizada pelo governo Lula, é a mesma divulgada nas 

entrelinhas das formulações do Banco Mundial, que por sinal, é a mesma insuflada por 

Amartya Sen – economista historicamente vinculado à organização internacional. 

 Em nossa compreensão, a construção de uma concepção de pobreza que predomine 

entre os países que se pautam pelo ideário capitalista neoliberal e, por conseguinte, que seja 

predominante dentro das agências de construção e manutenção da ordem, é, também, uma 

forma de regulamentação social que incide sobre questões subjetivas e objetivas da vida 

humana. Questões subjetivas como o estabelecimento do papel e espaço de cada um na 

sociedade, o reconhecimento de classe e as formas de interação social, por exemplo. E, 

questões objetivas como aquelas que perpassam as arenas da construção de leis, da busca 

política pela justiça social, da elaboração de políticas públicas e outras. 

                                                           
139

 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/140523_relatorioodm.pdf Acessado em 

17/07/2014. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/140523_relatorioodm.pdf
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 Ao considerarmos o papel adotado pelo Banco Mundial, o de propiciar a disseminação 

de uma concepção predominante de pobreza e das formas de combatê-la, nos deparamos com 

a constatação de que a base teórica de tal concepção pauta-se pela Teoria das Capacidades de 

Amartya Sen e demais apontamentos do autor. Segundo Sen, pobreza significa ausência de 

capacidade individual. O que remete ao fato de que, para combatê-la, são necessárias ações 

que propiciem aos indivíduos a capacidade, ou a liberdade, de escolha entre as diversas 

possibilidades que a vida oferece. A proposição teórica de Sen se enquadra em uma 

perspectiva liberal igualitária, portanto, quando se fala em “possibilidades que a vida oferece” 

faz-se referências às possibilidades que a sociedade capitalista liberal mercantil propicia 

àqueles que a integram.  

O Estado, nesta perspectiva, atua de modo a fornecer condições para a reprodução do 

capital. O caule do Estado neoliberal está, portanto, na preservação do mercado e fomento da 

adaptabilidade dos indivíduos a este – ou seja, uma de suas particularidades é a transmutação 

da compreensão de liberdade à “livre iniciativa”. Esse modo de agir do Estado capitalista 

neoliberal coincide, de certa forma, com a proposição teórica seniana sobre o “papel do 

agente”. Afinal, para Sen, os agentes, ou os indivíduos, são responsáveis precípuos pelo 

desenvolvimento de suas capacidades e, por conseguinte, de sua forma de participação no 

mercado e na sociedade. O indivíduo é o agente da transformação, e a liberdade o instrumento 

que possibilita o desenvolvimento individual e coletivo. 

Uma vez que o pobre é o indivíduo não dotado de capacidade, ou de liberdade de 

escolha, o Estado, em seu papel de combater a pobreza, deve agir de modo a fomentar esta 

capacidade individual. O desenvolvimento de cada país será, portanto, equivalente às 

oportunidades propiciadas pelos Estados aos indivíduos – trata-se da colocação em prática da 

teoria do “desenvolvimento como liberdade”, que estabelece como espaço avaliatório as 

capacidades individuais – o que cada um é e faz. Para Sen (2000), a liberdade individual tanto 

constitui quanto propicia o desenvolvimento. 

A compreensão de justiça social na perspectiva seniana apresenta-se atrelada às 

liberdades individuais: tanto a plena liberdade individual é justiça social, quanto ela propicia a 

justiça social através das instituições que a preservam. Se as teorias da justiça de modo geral 

sempre buscam a igualdade em dado espaço avaliatório, na teoria seniana esta busca se dá no 

campo do ser e fazer individual. Presume-se, assim, que ampliar as liberdades individuais é 

agir com justiça social de modo a proporcionar o desenvolvimento.  

A perspectiva teórica de Amartya Sen (2011) não prevê a construção de um mundo 

plenamente justo, mas, sim, o fim de injustiças remediáveis. Tal colocação do autor pode 
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parecer sutil e sem muita importância, mas é ela quem de fato expõe o real papel da 

concepção de pobreza e da teoria das capacidades proposta pelo autor. Se a busca não é pela 

plena justiça, não há porque vislumbrar a alteração da ordem societária; o que se vislumbra é 

a remediação das sequelas curáveis desta ordem. A proposição ideológica é claramente a 

manutenção da ordem, e, em termos políticos, a remediação das sequelas traduz-se no 

combate à pobreza, que é entendida como uma injustiça passível de ser aniquilada. Não se 

trata de alterar, positiva ou negativamente, a desigualdade do quadro social e econômico 

típico do capitalismo na atualidade – esta permanecerá a existir, pois não parece ser vista 

como uma injustiça remediável (como de fato não é) e, por conseguinte, será camuflada pela 

primazia política do combate à pobreza pautado no fomento à liberdade e capacidade 

individual. 

 Na teoria seniana a totalidade, a contradição e a mediação são categorias de análise 

descartadas. As relações sociais e de produção capitalistas e a mediação entre as classes 

sociais antagônicas, não são consideradas na perspectiva da totalidade das relações entre os 

homens e destes com a natureza dentro de um sistema capitalista. Essa não observância da 

essência dos fatos leva a uma reiterada fetichização das relações e fortalece a retórica 

demagógica de humanização do capital. Ao passo que se naturaliza a pobreza, se desconsidera 

a desigualdade e, sobretudo, se culpa o pobre por sua condição de pobreza. 

 O desenrolar deste estudo trouxe consigo uma série de questionamentos e inquietações 

para além daqueles relativos aos objetivos, geral e específicos, traçados no processo de 

pesquisa. A busca por entender os determinantes teóricos da concepção predominante de 

pobreza constituinte das estratégias do Banco Mundial e do governo Lula da Silva, no Brasil, 

para o combate a esta, leva à consideração de que este modo de entender o que seja a pobreza 

gestou uma forma política e ideológica de fazer com que o pobre não se sinta pobre. 

 Pela Teoria das Capacidades de Amartya Sen, base teórica das construções políticas 

do Banco Mundial e, por conseguinte, do governo Lula, pobre é aquele que sofre com a falta 

de liberdades instrumentais para obter capacidades. No entanto, seria leviano não considerar 

que a aferição do quantitativo de pobres no mundo considera primordialmente, se não 

unicamente, a condição financeira destes indivíduos. Tal reflexão leva à premissa de que as 

políticas de alívio da pobreza são calcadas na ideia de que o pobre é aquele não possui 

condições financeiras para se manter participante e ativo na sociedade em que se insere. A 

renda é, neste sentido, uma das liberdades instrumentais que propicia a obtenção de 

capacidades individuais, e é, também, o principal mecanismo utilizado para quantificar o 

número de pobres. 
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A falsa retórica é de que, quando um indivíduo aufere renda, ele se torna livre, capaz e 

não-pobre. É com esta assertiva que se torna possível a busca pela erradicação da pobreza 

globalizada, e foi com esta mesma assertiva que o governo Lula da Silva conseguiu alcançar 

as metas que pactuou. É interessante ponderar que, nesta perspectiva, a eliminação da pobreza 

pode se dar pela transferência de renda (do poder público para o indivíduo) ou pelo mercado, 

seja via venda da força de trabalho individual ou através do empreendedorismo.  

Pela análise empreendida no terceiro capítulo deste trabalho, o período presidencial de 

Lula da Silva não promoveu o aumento dos postos de trabalho, o que leva à afirmação de que 

em tal gestão o alívio da pobreza foi alcançado, majoritariamente, através da transferência 

direta de renda para o indivíduo e do fomento ao microempreendedorismo individual. 

A análise dos Planos Plurianuais 2004-2007 e 2008-2011 esclarece que o discurso 

estabelecido pelo governo Lula da Silva era o de que tal mandatário estabeleceria um ciclo 

glorioso de crescimento econômico com equidade social no Brasil. Ambos os PPAs reiteram 

que o aumento da renda dos pobres levaria à elevação do consumo interno e, com tal 

finalidade propõem, entre outros quesitos, o empoderamento dos pobres e a universalização 

das políticas de combate à pobreza dentro do nicho focal daqueles compreendidos como 

pobres. A transferência direta e condicionada de renda foi, neste sentido, o “carro-chefe” da 

ação política dos governos Lula da Silva.  

O Banco Mundial, em seu papel de propagar o combate à pobreza nos moldes do 

pensamento hegemônico, auxiliou o Brasil tanto com empréstimos financeiros, quanto, e 

principalmente, com assessoria técnica. Através desta assessoria técnica, conforme destaca 

João Marcio Pereira, é que o Banco cumpre seu principal papel: disseminar a ideologia do 

pensamento hegemônico que naturaliza e individualiza a pobreza, além de culpar os 

indivíduos por ela acometidos. 

Quando se perde a visão da totalidade, e se estabelece parâmetros superáveis para a 

definição da pobreza, esta pode, sim, ser combatida, diminuída e até eliminada, mesmo no 

circunscrito da sociedade capitalista. No entanto, a natureza desta sociedade impede que não 

se reproduza a desigualdade entre as classes sociais, esta, inclusive, a depender das políticas 

econômicas e sociais adotadas, pode ser aumentada, independente da diminuição, ou não, da 

pobreza. 

A ausência de um pensamento crítico, de classes, para a compreensão da realidade 

pode levar uma parcela da população pobre a não se identificar enquanto classe trabalhadora. 

A não consideração da categoria da totalidade e a reiterada individualização dos sujeitos 

levam à prerrogativa de que o pobre é aquele “desajustado”, necessitado de “auxílios” 
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governamentais, é o que não consegue empreender como deveria ou aquele que, no momento, 

aufere baixa renda ao vender-se no mercado de trabalho. Ser pobre é natural, é temporário e, 

deixar tal condição depende, sobretudo, de cada indivíduo.  

A dominação ideológica de classe que reafirma esta concepção hoje predominante, 

pode fazer com que se estabeleça que nenhum indivíduo é pobre, ele pode simplesmente estar 

pobre, naquele momento. Parece-nos que a reiteração desta concepção de pobreza traduz um 

esforço internacional para a afirmação desta dominação ideológica de classe que favorece a 

formação de consensos sociais ao maquiar as contradições inerentes ao sistema, e, por 

conseguinte, a manutenção do status quo. 

Garantir a formação de consensos e, mediante estes, a governabilidade de poderes 

políticos neoliberais na virada do milênio parece ter sido a principal preocupação que serviu 

de válvula propulsora para a internacionalização desta ressignificação da compreensão de 

pobreza nos moldes citados. No entanto, o foco na pobreza, e nos pobres pode ter gerado o 

acirramento das desigualdades sociais. A tentativa de dirimir as possibilidades de ruptura da 

ordem capitalista através do alardeado combate à pobreza, ao mesmo tempo em que deixa 

inebriada e atônita parte da classe trabalhadora, aprofunda as contradições internas ao sistema, 

aproximando-o de seu fim. 

 No exemplo da realidade brasileira, vê-se que aquilo que se gesta a partir deste 

contexto é um discurso formal de redução da pobreza e de elevação do quantitativo de 

indivíduos com perfil de “classe média” no país. De fato, o que por vezes se reitera nos 

aparelhos de hegemonia nacionais é o que Brasil adquiriu status de país de classe média. Luce 

(2013) destaca que falar em classe média é propor a ideia de classe econômica intermediária, 

uma parcela intermediária entre proprietários do capital e trabalhadores – dizer que este 

estrato é majoritário no Brasil, não corresponde à realidade do país após o governo Lula da 

Silva. Em meio a esta disparidade entre o discurso formal e a realidade, Potyara Pereira 

(2012, p.746) afirma que, se por um lado o governo Lula da Silva melhorou as condições de 

vida de muitos brasileiros, por outro lado e ao mesmo tempo, “melhorou muito mais a 

remuneração do capital financeiro, industrial e do agronegócio que operam no país”. A autora 

assevera: “se a pobreza absoluta ou extrema diminuiu a desigualdade, não sofreu decréscimo; 

e se a pobreza absoluta ou extrema preocupou o governo, o combate à concentração de 

riqueza não foi alvo desta preocupação”.  

 Como esclareceram Marx e Engels (2012, 62), “uma parte da burguesia procura 

remediar os males sociais para consolidar a sociedade burguesa”. De certa maneira é disso 

que se tratou neste trabalho: da análise de um esforço internacional para amenizar uma das 
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sequelas do sistema e, ao mesmo tempo, retirar do operariado qualquer ânsia de mudança 

revolucionária (por naturalizar sua condição pauperizada e responsabiliza-lo por esta). Às 

mentes pensantes que formulam e colocam em prática este plano, podemos alcunhar, 

remetendo-nos uma vez mais a Marx e Engels, de socialistas burgueses, pois são aqueles que 

“querem as condições de vida da sociedade moderna sem as lutas e os perigos que delas 

decorrem fatalmente”, e que procuram “fazer os operários perderem o gosto por todo 

movimento revolucionário, mostrando-lhes que não seria esta ou aquela transformação 

política [...] que poderia lhes ser proveitoso” e, sim, reformas administrativas na mesma base 

das relações de produção já vivenciadas. (MARX; ENGELS, 2012, p.62) 

 Ainda com base no Manifesto do Partido Comunista, refletimos que quando políticas 

neste viés são implantadas o que ocorre é o chamamento à classe trabalhadora para que se 

enquadre no sistema social vigente e renuncie, consciente ou não, à perspectiva classista, de 

modo que se reduz os custos  da dominação burguesa e se simplifica o posicionamento, 

mesmo orçamentário, do Estado que funciona como um comitê da burguesia. 
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