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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo analisar a atuação do Estado frente a criação e 

aplicação de políticas públicas de combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil, 

demonstrando sua responsabilidade de regular sobre a matéria. Para a realização desta 

pesquisa, utilizamos a literatura relacionada com a temática e a investigação documental. 

Dessa forma, analisamos primeiramente as particularidades sócio-históricas brasileiras, 

trazendo um debate sobre o desenvolvimento desigual e combinado, imperialismo e o 

capitalismo dependente para compreendermos o processo de mercantilização da força de 

trabalho no Brasil e o seu papel na divisão internacional do trabalho com as atuais disputas 

internas e externas pelo fundo público. É possível afirmar que, embora os inúmeros esforços 

realizados durante os governos do PT, o presente governo ameaça diretamente a promoção e 

a proteção dos direitos humanos, através da política ultraneoliberal, desfinanciando 

diretamente a rede de combate a escravidão contemporânea. Anteriormente, as políticas 

públicas já caminhavam para um processo de desmonte e, por sua vez, não cumpriam 

plenamente seus objetivos, hoje esta situação tende a piorar frente às contrarreformas em 

curso. A erradicação do trabalho escravo contemporâneo no Brasil requer, mais do que uma 

mudança política, articulação, organização de ações e estabelecimento de objetivos, é 

necessário reconhecer o nosso contexto socioeconômico e a dinâmica do capitalismo 

dependente que demanda essa disputa acirrada pelo fundo público para visionarmos a 

superação do capitalismo e, assim, políticas públicas inseridas em um novo modelo de 

sociabilidade que atue na raiz do problema. 

 

Palavras-chave: Trabalho escravo contemporâneo. Responsabilidade estatal. Políticas 

públicas. 
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ABSTRATCT 

 

This dissertation aims to analyze the performance of the State regarding the 

creation and application of public policies to combat contemporary slave labor in Brazil, 

demonstrating its responsibility to regulate the matter. To carry out this research, we used the 

literature related to the theme and documentary research. In this way, we first analyze the 

Brazilian socio-historical particularities, bringing a debate about uneven and combined 

development, imperialism and dependent capitalism to understand the process of 

commodification of the labor force in Brazil and its role in the international division of labor 

with current internal and external disputes over the public fund. It is possible to affirm that, 

despite the innumerable efforts made during the PT governments, the present government 

directly threatens the promotion and protection of human rights, through ultraneoliberal 

policy, directly de-financing the network to combat contemporary slavery. Previously, public 

policies were moving towards a dismantling process and, in turn, did not fully meet their 

objectives, today this situation tends to worsen in the face of ongoing counter-reforms. The 

eradication of contemporary slave labor in Brazil requires, more than a political change, 

articulation, organization of actions and establishment of objectives, it is necessary to 

recognize our socioeconomic context and the dynamics of dependent capitalism that 

demands this fierce dispute for the public fund to envision the overcoming of capitalism and, 

thus, public policies inserted in a new model of sociability that acts at the root of the problem. 

 

Keywords: Contemporary slave labor. State responsibility. Public policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

As transformações sociais ocorridas nas últimas décadas no mundo do trabalho 

a partir do neoliberalismo no Brasil, expressam a precarização do trabalho como regra desse 

novo contexto social, ao qual se fortalece pela reformulação produtiva do capital e pela 

composição do Estado neoliberal. Dessa forma, identifica-se como suporte direto da 

precarização do trabalho, o crescimento da exploração da força de trabalho, o 

desmantelamento dos direitos trabalhistas, assim como o desfinanciamento de várias 

políticas públicas que visam minimizar o desemprego e garantir condições dignas de 

trabalho. 

A presente dissertação tem por objetivo analisar a atuação do Estado frente a 

criação e aplicação de políticas públicas de combate ao trabalho escravo contemporâneo no 

Brasil, demonstrando sua responsabilidade de regular sobre a matéria. 

É importante destacar que o tema trabalho escravo não é quotidianamente 

discutido pela sociedade brasileira, sendo apresentado muitas vezes apenas aos/às alunos/as 

do ensino fundamental e médio como fator superado de nossa história. Dessa forma, 

equivocadamente, o trabalho escravo é compreendido pela massa como algo que só consta 

em livros de história e já não faz mais parte da realidade brasileira. 

No entanto, atualmente ainda é possível encontrarmos práticas escravagistas 

enraizadas em nossa sociedade, herança de nosso passado colonial, mas também resultante 

da acumulação capitalista neste país. Portanto, apresentar-se-á o tema, a partir do 

entendimento de que a consolidação do capitalismo no Brasil, através da formação 

econômica, social e política brasileira, determinou a prática dessa forma de exploração da 

força de trabalho. 

Apesar das demandas e exigências reivindicadas pela pressão da sociedade civil 

e dos/as próprios/as trabalhadores/as com o objetivo de garantir uma política de combate ao 

trabalho escravo contemporâneo, ainda é possível também identificarmos um índice alto de 

reincidência dessa prática no Brasil e constatar que a quantidade de denúncias recebidas 

sempre ultrapassam a quantidade de fiscalizações realizadas. 

Com base no exposto, a pesquisa propõe-se a responder o seguinte problema: 

Qual a responsabilidade do Estado acerca da criação e aplicação de políticas públicas para a 

erradicação do trabalho escravo no Brasil? 

Parto da hipótese de que a falta de implementação das políticas públicas 

existentes, de capacitação profissional, de reinserção do trabalhador escravizado no mercado 

de trabalho, de eficiente punição aos empregadores que submetem esses/as trabalhadores/as 
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a condições análogas à de escravo, além da própria dinâmica do capitalismo em sua fase 

contemporânea que promove o desfinanciamento e a expropriação de direitos, são os maiores 

estimulantes da prática escravagista hoje no Brasil. A atuação do Estado burguês brasileiro 

através do desfinanciamento de várias políticas públicas imputa a este responsabilidade 

objetiva, uma vez que o Poder Público se revela o detentor das mais amplas capacidades de 

combater o problema da escravidão contemporânea no país. 

Ressalta-se que a progressão da pesquisa e o desenvolvimento dos estudos 

demonstraram que a responsabilidade do Estado e as políticas públicas de combate ao 

trabalho escravo contemporâneo se apresentam como componente de ligação das situações 

propostas e, portanto, um ponto relevante para se ponderar a resposta dos problemas, numa 

abordagem que compreendeu a associação interdisciplinar do Direito e do Serviço Social1, 

numa concepção crítico-reflexiva. 

O tema que motivou a pesquisa foi escolhido diante de toda a minha trajetória 

acadêmica e profissional voltado a militância ao direito do trabalho e na advocacia 

trabalhista, buscando garantir os direitos humanos e fundamentais de todos/as os/as 

trabalhadores/as, bem como pelo meu interesse de continuidade da pesquisa que vem sendo 

realizada desde 2015, no meu Trabalho de Conclusão de Curso, a respeito dessas condições 

desumanas de trabalho sofridas pelos/as escravizados/as na contemporaneidade. 

Além disso, a análise da responsabilidade do Estado na criação de políticas 

públicas para o combate ao trabalho escravo contemporâneo se mostra relevante e 

indispensável em virtude das suas implicâncias na história brasileira, sobretudo pelo racismo 

estrutural2 e pela pobreza.  

A pesquisa ganha também magnitude pelo atual contexto de reestruturação e a 

consequente flexibilização dos direitos trabalhistas através das várias fases da contrarreforma 

trabalhista ocorridas, como a de novembro de 2017, que contribuíram para o aumento das 

jornadas exaustivas e das condições degradantes de trabalho (KREIN; OLIVEIRA, 2019, p. 

151). 

Diante das especificidades do objeto e do progresso dessa pesquisa almeja-se 

realizar uma crítica a atuação dos poderes públicos na criação e manutenção de políticas 

públicas e sociais no combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil, bem como na 

criação de normas e decisões. 

                                                 
1
 Importante lembrar que o Serviço Social enquanto profissão, não é uma ciência e não possui uma teoria 

própria, amparando-se em princípios teóricos e metodológicos críticos apoiados na tradição marxista, ao qual 

possibilitam a realização de pesquisas que produzem conhecimentos vinculados pelas ciências sociais e 

humanas (NETTO, 1999, p. 12). 
2
 Como complemento a essa ideia sugiro a leitura da obra “Racismo Estrutural” do Sílvio de Almeida. 
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Para a realização desta pesquisa utiliza-se a literatura relacionada com a temática 

e a investigação documental de instituições governamentais e não governamentais nacionais 

e internacionais. Em especial examinamos os relatórios de fiscalização do Ministério do 

Trabalho, as peças da Lei Orçamentária Anual e os orçamentos do Ministério do Trabalho, 

bem como as políticas públicas mais relevantes de combate ao trabalho escravo do período 

de 2003 à 2020.  

Quanto à abordagem, segundo Gil (2008), trata-se de uma pesquisa qualitativa. 

Os dados serão coletados e analisados considerando a relação dinâmica entre o mundo 

objetivo e a subjetividade dos sujeitos, interpretando seus fenômenos e a eles dando 

significados. 

A pesquisa qualitativa responde a questões com um nível de realidade que não 

pode ou não deveria ser quantificado – tais como significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes – uma vez que os seres humanos se distinguem não somente por agirem, 

mas por pensarem sobre o que fazem e por interpretarem suas ações. Ainda assim, a 

interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são básicos no processo qualitativo. 

Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas (SILVA; MENEZES, 2001, p. 20). 

No que diz respeito aos procedimentos e técnicas de trabalho utilizadas na 

pesquisa, é considerada bibliográfica, pois é aquela realizada a partir “do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses 

etc”. Dessa forma, apresenta-se dados e categorias teóricas já levantadas por outros 

pesquisadores e que se encontram regularmente catalogadas (SEVERINO, 2007, p. 122). 

Já a pesquisa documental é utilizada devido à análise realizada em documentos e 

dados em fontes primárias. Dessa forma, Severino (2007, p. 122) disserta que a pesquisa 

documental é entendida como uma fonte de documentos no sentido amplo, no qual os 

conteúdos dos textos ainda não possuem nenhum tratamento analítico e que o pesquisador 

vai desenvolver sua pesquisa. 

Assim, definimos como técnicas a serem utilizadas na execução deste trabalho a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. 

O desenvolvimento do presente estudo foi pensado em uma estrutura de 3 

capítulos e, portanto, com 3 objetivos específicos. 

O primeiro capítulo analisar-se-á a configuração atual do capitalismo, tendo 

como estrutura a apreensão de desenvolvimento desigual e combinado, capitalismo 

dependente e o de imperialismo, com o propósito de evidenciarmos a mercantilização da 

força de trabalho e que o trabalho escravo contemporâneo no Brasil está diretamente 

vinculado ao regime econômico vigente e a sua inerente contradição capital/trabalho. 
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Portanto, refletiremos sobre o capitalismo dependente e a sua compatibilidade 

com o trabalho escravo contemporâneo, visto que, o capital busca sempre por novas áreas de 

exploração a fim de aumentar a extração de mais-valia e o seu domínio burguês, preservando 

a reprodução da dependência latino-americana e da divisão internacional do trabalho. 

O segundo capítulo tem por foco resgatar a formação do Estado brasileiro e 

verificar as influências do desenvolvimento capitalista no aparelho estatal para 

compreendermos o crescimento da superexploração da força de trabalho e consequentemente 

o surgimento de novas formas de trabalho, como o trabalho escravo contemporâneo que 

apesar de carregar elementos da escravidão colonial, desenvolveu-se como uma 

particularidade do capitalismo dependente. 

Demonstrar-se-á que a evolução do capitalismo dependente brasileiro se 

estabeleceu através da atuação direta e indireta do Estado, especialmente pela natureza das 

formações sociais ajustadas nas ações autoritárias e de transição tardia, onde desde a década 

de 1990 vem se fortalecendo no Brasil o padrão de acumulação capitalista designado 

neoliberal, que possui a financeirização como um dos seus pilares fundamentais, ao qual 

possibilitou diversas contrarreformas no próprio aparelho Estatal e intensificou a disputa pelo 

fundo público. 

Por fim, no terceiro capítulo pretende-se analisar a responsabilidade do Estado 

frente à criação e aplicação de políticas públicas de erradicação do trabalho escravo 

contemporâneo no Brasil. Apresentar-se-á os principais órgãos e políticas de combate hoje 

existentes, bem como os possíveis impactos das contrarreformas trabalhistas ocorridas nos 

últimos anos e dos desfinanciamentos dessas políticas que visam garantir as necessidades 

básicas da classe trabalhadora e o extermínio dessa prática no país. 
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CAPÍTULO 1 – CAPITALISMO DEPENDENTE, IMPERIALISMO E O 

DESENVOLVIMENTO DESIGUAL E COMBINADO: Bases de análise da 

mercantilização do trabalho no Brasil 

 

Este capítulo tem por objetivo condicionar a temática da escravidão 

contemporânea ao capitalismo dependente brasileiro. Visto que, apesar da ideologia 

assumida na sociedade brasileira ser essencialmente burguesa, ela, contudo, não se manifesta 

igualmente ao modelo clássico justamente devido às particularidades latino-americanas. 

Desta maneira, pretende-se demonstrar que o desenvolvimento desigual e 

combinado e o imperialismo são chaves analíticas para compreendermos a mercantilização 

da força de trabalho no Brasil e as relações que articulam o capitalismo brasileiro ao padrão 

específico de reprodução da acumulação do capital em escala ampliada. 

 

1.1 O desenvolvimento desigual e combinado 

 

A lei do desenvolvimento desigual e combinado possui um caráter dual, se 

referindo às distintas proporções no crescimento da vida social, como também à correlação 

concreta destes fatores desigualmente desenvolvidos no processo histórico (NOVACK, 

2008, p. 1). 

Portanto, é extremamente importante entendermos o seu conceito a fim de 

analisarmos as particularidades latino-americanas e do seu padrão de reprodução do capital, 

uma vez que, a Lei do desenvolvimento desigual e combinado vai explicar a relação de 

subordinação dos países periféricos perante o desenvolvimento dos países imperialistas. Na 

qual, se manifesta fortemente ainda até os dias atuais através do uso da superexploração da 

força de trabalho em sociedades de capitalismo dependente em virtude da crise de 

lucratividade do grande capital iniciada desde 1970 (PASSOS, 2020, p. 87). 

Seu aspecto fundamental pode ser denominado como o fato mais importante do 

progresso humano, é o domínio do homem sobre as forças de produção. As diferenças de 

crescimento das forças produtivas, seja por questões naturais ou históricas, possibilitam 

distintas proporções de desenvolvimento aos diferentes países, povos, classes, economias, 

entre outros setores, sendo essa então a essência da lei do desenvolvimento desigual 

(NOVACK, 2008, p. 1).  

Compreender o tipo de dominação que o capital exerce nas formações sociais e 

assimilar a teoria do desenvolvimento desigual e combinado é de extrema relevância pelas 

suas reflexões acerca do imperialismo, mas também como um esforço a fim de romper com 
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o evolucionismo e o euro-centrismo. Afinal, a teoria do desenvolvimento desigual e 

combinado é uma tentativa de explicar as contradições econômicas e sociais dos países do 

capitalismo periférico ou dominados pelo imperialismo (LOWY, 1995, p. 1). 

Segundo Marx (2008, p.266): 

 

Em todas as formas de sociedade se encontra uma produção determinada, 

superior a todas as demais, e cuja situação aponta sua posição e sua 

influência sobre as outras. É uma iluminação universal em que atuam todas 

as cores, e às quais modifica em sua particularidade. É um éter especial, 

que determina o peso específico de todas as coisas às quais põe em relevo. 

 

Para Michael Löwy (1995, p. 6) “uma das consequências do desenvolvimento 

desigual é aquilo que poderíamos chamar o privilégio dos retardatários”, ou seja, aqueles 

denominados como periféricos e atrasados economicamente, socialmente e/ou culturalmente, 

podem se tornar os primeiros da transformação seguinte. 

Alguns exemplos mais notórios do impacto da teoria do desenvolvimento 

desigual e combinado nos países considerados periféricos, principalmente na Ásia e na 

América Latina, são as particularidades das formações sociais em questão, e das raízes sócio-

econômicas dos movimentos de liberação, bem como a natureza capitalista ou “semi-feudal” 

da economia colonial (LÖWY, 1995, p. 7). 

Se analisarmos o enquadramento histórico dessa teoria, percebemos que a lei foi 

aplicada primeiramente por Marx e Engels, sendo uma das contribuições mais expressivas 

do marxismo para a compreensão da análise histórica. No entanto, ela só foi nomeada e teve 

a sua primeira formulação explícita com Trotsky ao escrever o livro “História da Revolução 

Russa”, publicado pela primeira vez em 1930 (NOVACK, 2008, p. 3). 

O estudo de Trotsky das peculiaridades do desenvolvimento histórico russo, à luz 

dos novos problemas que se apresentaram ao socialismo mundial na época do imperialismo, 

percebeu que essas dificuldades eram intensificadas e mais alarmantes em países atrasados, 

onde a revolução democrático-burguesa não tinha ocorrido e exigiam a solução de suas 

tarefas fundamentais em um momento em que estava colocada a revolução proletária, 

contribuindo dessa forma para a formação da lei do desenvolvimento desigual e combinado 

(NOVACK, 2008, p. 3). 

A desigualdade do desenvolvimento entre os Estados por todo o mundo é seguida 

por um crescimento desigual dos distintos elementos dentro de cada grupo social, fazendo 

Trotsky uma análise disso para explicar as particularidades do desenvolvimento russo que 

manteve as forças feudais, a lentidão do avanço do país e um padrão inferior de instrução que 

propiciaram sua precariedade social e política (NOVACK, 2008, p. 4). 

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/t/trotsky.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/t/trotsky.htm
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A situação de extremo atraso da Rússia desencadeou problemas agrários e 

nacionais que não foram simples de resolução e proporcionaram fome de terra no 

campesinato, anseio de liberdade nas nacionalidades oprimidas e fortalecimento da indústria 

capitalista e da dominação do capital financeiro estrangeiro, fornecendo como o estopim para 

os acontecimentos revolucionários que levaram ao poder o proletariado e o partido 

bolchevique (NOVACK, 2008, p. 4). 

Além disso, a brilhante análise de Trotsky (2017, p. 31) do processo 

revolucionário russo demonstrou como seus argumentos sobre o desenvolvimento capitalista 

e as promessas revolucionárias da Rússia possuíam comprovação pelos eventos históricos. 

Logo no primeiro capítulo, intitulado “Peculiaridades do desenvolvimento da Rússia”, expõe 

que a evolução histórica do país é marcada pela morosidade do seu desenvolvimento 

econômico, ingressando tardiamente na sua modernização industrial, e pela criação de uma 

estrutura social arcaica de baixo nível cultural e intelectual. 

Segundo Trotsky (2017, p. 33): 

 

Um país atrasado assimila as conquistas materiais e ideológicas dos países 

adiantados. Não significa isto, porém, que siga servilmente estes países, 

reproduzindo todas as etapas de seu passado. A teoria da repetição dos 

ciclos históricos – a de Vico e, mais tarde, de seus discípulos – baseia-se na 

observação dos ciclos percorridos pelas estruturas pré-capitalistas e, 

parcialmente, sobre as primeiras experiências do desenvolvimento 

capitalista. O caráter provincial e transitório de todo processus admite, 

efetivamente, certas repetições das fases culturais em meio ambiente 

sempre novos. O capitalismo, no entanto, marca um progresso sobre tais 

condições. Preparou e, em certo sentido, realizou a universalidade e a 

permanência do desenvolvimento da humanidade. Fica, assim, excluída a 

possibilidade de uma repetição das formas de desenvolvimento em diversas 

nações. Na contingência de ser rebocado pelos países adiantados, um país 

atrasado não se conforma com a ordem de sucessão: o privilégio de uma 

situação historicamente atrasada – e este privilégio existe – autoriza um 

povo ou, mais exatamente, o força a assimilar todo o realizado, antes do 

prazo previsto, passando por cima de uma série de etapas intermediárias. 

Renunciam os selvagens ao arco e a flecha e tomam imediatamente o fuzil, 

sem que necessitem percorrer as distâncias que, no passado, separaram 

estas diferentes armas. Os europeus que colonizaram a América não 

recomeçaram ali a História desde seu início. Se a Alemanha e os Estados 

Unidos ultrapassaram economicamente a Inglaterra, isso se deveu 

exatamente ao atraso na evolução capitalista daqueles dois países [...] O 

desenvolvimento de uma nação historicamente atrasada conduz, 

necessariamente, a uma combinação original das diversas fases do 

processus histórico. A órbita descrita toma, em seu conjunto, um caráter 

irregular, complexo, combinado.  

 

A perspectiva de superação das etapas de evolução do capitalismo que visam 

alcançar o desenvolvimento do Estado está diretamente ligado e automaticamente restrito a 
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capacidade econômica e cultural de um país. Portanto, um país historicamente atrasado busca 

regularmente um empréstimo no exterior pretendendo adequar sua própria civilização 

ultrapassada. Foi esse o pretexto utilizado pela Rússia para realizar os empréstimos à Europa 

visando seguir seus moldes de armamentos, já que eram considerados mais avançados. 

Contudo, impactou negativamente para o declínio do desenvolvimento do país (TROTSKY, 

2017, p. 33-34). 

A desigualdade no desenvolvimento dos Estados pode ser representada pela lei 

universal do processus histórico, sendo exposta com maior intensidade e complexidade nos 

países atrasados, onde se vê a necessidade de um progresso ágil. Desta lei universal da 

desproporção dos padrões de desenvolvimento origina-se a lei do desenvolvimento 

combinado, que expressa a proximidade das diversas etapas e todas as combinações dos 

modelos atrasados de Estados com os avançados. Sendo, por isso, essencial o seu domínio 

para a apreensão da história da Rússia ou de outros países periféricos como o Brasil 

(TROTSKY, 2017, p. 34). 

Portanto, utilizando-se dessas reflexões teórico-históricas com base na 

Revolução Russa de 1917, Trotsky (2017, p. 34) retrata como as ligações entre o Estado, o 

desenvolvimento econômico e as classes sociais se diferem completamente na história da 

Rússia em comparação com os países oriundos do capitalismo dominante. 

Ademais, conforme a imposição da Europa mais desenvolvida, o Estado russo 

esgotava uma extensa parcela da riqueza pública, e, portanto, não somente excluía e 

sentenciava a classe trabalhadora a pobreza e a miséria, como também debilitava a estrutura 

da sua própria burguesia nacional. Desfrutando, apesar disso, esse último de apoio do 

aparelho estatal para impulsionar e normatizar sua formação. Como consequência, a 

burguesia nacional em nenhum momento no poder alcançou um desenvolvimento pleno do 

Estado, assimilando-se aos regimes opressores da Ásia (TROTSKY, 2017, p. 34). 

Se relacionarmos essa teoria ao processo histórico brasileiro a partir dos últimos 

governos, especificamente no governo Lula até o impeachment de Dilma Rousseff, 

percebemos um percurso de revolução passiva baseado na recepção de algumas 

reivindicações da população subalternizada, porém com subvenções específicas e limitadas 

que abrangem ineficientemente suas demandas e sem o devido protagonismo de classe. 

Portanto, impossibilitando o fortalecimento da democracia no país e afastando o Partido dos 

Trabalhadores – PT dos movimentos sociais e de sua estrutura de apoio (BIANCHI, 2017). 

Afinal, a sustentação que ergueu esse governo e outros conceituados como de 

esquerda em toda América Latina era totalmente debilitada e suscetível a rápida decadência, 

liquidando ainda conjuntamente com vários direitos que haviam sido conquistados pela luta 



21 

 

da classe trabalhadora. No Brasil, isso ocorre perante a crise de exportação de commodities, 

o crescimento da corrupção, a imposição dos interesses imperialistas, dentre outros fatores 

(PASSOS, 2020). 

O Estado brasileiro intensificou, no domínio de todo esse sistema, a sua 

particularidade dependente e agroexportadora, inserido diretamente na lógica do 

desenvolvimento desigual e combinado. O que não é apenas um acontecimento 

contemporâneo, visto que se apresenta uma disposição histórica levantada por vários autores, 

como Prado Jr. (1942) e Fernandes (2006), desde a reprodução do sistema colonial brasileiro. 

A revolução bolchevique na Rússia, impulsionada pelo partido ao qual Trotsky 

fez parte, dependia de vários fatores que possibilitassem a tomada de poder pelos/as 

trabalhadores/as. Um deles é que essa revolução alcançasse também os países avançados, 

pois a estruturação do socialismo no interior do Estado russo dependia completamente do 

sucesso das revoluções dos trabalhadores em outros Estados, principalmente na Europa 

(TROTSKY, 2017).  

O socialismo em nenhum momento poderia reduzir-se às limitações de um 

Estado nacional. Muito menos em um Estado atrasado economicamente, visto que, a duração 

que um Estado operário, proveniente de uma revolução vencedora, conseguiria se manter no 

poder com suas estruturas e princípios é consideravelmente ínfimo se comparado com um 

Estado avançado ou com o apoio deste através de seu potencial produtivo (TROTSKY, 

2017). 

Dessa maneira, com a derrota das revoluções dos trabalhadores na Europa, graças 

a política social democrata, a segregação da Rússia foi integralizada e a inexistência de novas 

revoluções fez com que poucos anos depois o regime soviético se fortalecesse e tomasse o 

poder até então ocupado pelo proletariado (TROTSKY, 2017). 

O ponto é que se anteriormente a revolução visava a tomada do Estado pela classe 

trabalhadora, a partir desse momento necessitaria que as ações estatais guiassem para um 

novo sentido, que só seria executável através de uma conformação internacionalista do 

Estado soviético e com a destituição da divisão burocrática do poder (TROTSKY, 2017). 

Segundo Trotsky (2017, p 31-32) a agricultura é a base fundamental para o 

desenvolvimento eficaz do Estado. Destaca, por sua vez, que a prolongada estagnação que 

passava a agricultura russa é principalmente devido às condições climáticas, como o seu 

clima rigoroso e o vento leste, e pelas migrações asiáticas realizadas por todo seu território 

russo. Na medida em que os “bárbaros” ocidentais se introduziam sobre a antiga civilização 

romana e manuseavam suas pedras para a edificação de seu povoamento, os eslavos do 

Oriente não tinham a mesma sorte para auxiliar a estruturação de sua civilização. 



22 

 

Contrapondo os componentes, econômicos, climáticos e sociais, Trotsky (2017, 

p. 32) constata as principais razões do desequilíbrio do desenvolvimento da Europa Ocidental 

e da Rússia: 

 

Os povos da Europa Ocidental, cedo bloqueados em suas fronteiras 

naturais, criavam as aglomerações econômicas e culturais das cidades 

industriais. A população da planície oriental, tão logo se sentia comprimida, 

embrenhava-se nas florestas ou então emigrava para a periferia, nas estepes. 

Os elementos camponeses mais dotados de iniciativa e mais 

empreendedores transformavam-se, no lado oeste, em cidadãos, artífices, 

mercadores. No leste, certos elementos nativos, audaciosos, estabeleceram-

se como comerciantes, porém em maior número fizeram-se cossacos, 

guarda-fronteiras ou colonos. O processus de diferenciação social, intenso 

no Ocidente, retardava-se no Oriente e se difundia por expansão. “O czar 

da Moscóvia – apesar de cristão – governa um povo de espírito preguiçoso”, 

escrevia Vico, contemporâneo de Pedro I. O espírito “preguiçoso” dos 

moscovitas era um reflexo do ritmo lento da evolução econômica, das 

relações amorfas entre as classes, da indigência de sua história anterior. 

 

Se observarmos as civilizações antigas do Egito e da China percebemos que por 

mais que esses não possuíssem grandes oportunidades de produção, eles possuíam uma 

natureza autossuficiente e ainda buscavam fortalecer suas relações sociais durante toda a 

história, independentemente de sua posição geográfica. Diferentemente do território russo 

que ocupa dois continentes, o Europeu e o Asiático, e teve total influência pelas 

particularidades de ambos, não necessariamente concomitante. O Oriente foi o grande 

impulsionador da construção do Estado russo através do jugo tártaro. Já o Ocidente impediu 

diretamente a Rússia de se formar segundo os padrões asiáticos através de sua pressão militar 

e econômica (TROTSKY, 2017, p. 32). 

Essas diversas influências e opressões às quais o Estado russo esteve submetido, 

primordialmente nas intervenções europeias, teriam proporcionado características 

fundamentais para o progresso das relações entre as classes sociais e o Estado, e, portanto, 

para a configuração das suas estruturas políticas (TROTSKY, 2017, p. 33). 

A forte atuação do Estado russo, e em especial no comando autocrático czarista, 

não se baseava no potencial das classes dominantes da sociedade, muito pelo contrário, 

amparava-se na sua fragilidade. Para Trotsky (2017, p. 34), essa dependência direta da 

burguesia russa frente ao aparelho estatal é um dos componentes necessários para se entender 

o modo que se desenvolveu a indústria moderna no país e, desse modo, a intensa fraqueza e 

limitação da própria burguesia nacional. Anteriormente a esse período, a classe dominante 

russa, em razão do baixo desenvolvimento econômico do Estado e das próprias ligações 

externas comerciais, também se encontrava sujeita ao capital estrangeiro europeu. 
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De acordo com Trotsky (2017, p. 35): 

 

A indigência, traço característico não somente do feudalismo russo, porém, 

de toda a história da antiga Rússia, encontrou sua mais triste expressão na 

falta de cidades do verdadeiro tipo medieval, como centro de artífices e 

mercadores. O artesanato, na Rússia, não conseguiu desvincular-se da 

agricultura e conservou o caráter de pequenas indústrias locais. As cidades 

russas de outrora eram centros comerciais, militares, administrativos, 

centros, portanto, de consumo, e não de produção [...]. É verdade que as 

pequenas indústrias rurais, espalhadas pelas diversas regiões do país, 

exigiam os serviços intermediários de um comércio bastante extenso. Os 

mercadores nômades, porém, não podiam de modo algum ocupar, na vida 

social, um lugar idêntico ao ocupado no Ocidente pela pequena e média 

burguesia das corporações de artífices, de comerciantes e de industriais, 

burguesia que estava indissoluvelmente ligada à periferia rural. Além disso, 

as principais vias de comunicação do comércio russo conduziam ao 

estrangeiro, garantindo, desde séculos remotos, um papel dirigente ao 

capital comercial externo e emprestando um caráter semicolonial a 

qualquer movimento de negócios nos quais o mercador russo servia apenas 

de intermediário entre as cidades do Ocidente e as aldeias russas. Tais 

relações econômicas continuariam a se desenvolver na época do 

capitalismo russo e encontraram sua mais alta expressão na guerra 

imperialista. 

 

Já na realidade brasileira pode-se dizer que a vinculação de dependência não é 

um efeito restrito à dominação imperialista, mas também uma combinação entre as 

economias centrais e as dependentes. Considerando que esse vínculo também foi definido 

através dos interesses da própria burguesia nacional em almejar uma dominação local, 

enfraquecendo a conformação da classe trabalhadora e preservando seus interesses 

burgueses. Houve, portanto, uma associação da burguesia brasileira com a burguesia 

internacional, formando-se um “padrão compósito de hegemonia burguesa” (FERNANDES, 

2009, p. 107). 

Esse modelo de domínio burguês estimula uma lógica e um raciocínio 

profundamente conservador em que predomina o pensamento de defesa dessa organização, 

da propriedade e da iniciativa privada, do livre mercado, da vinculação dependente, cujo 

objetivo é justamente a manutenção do superprivilegiamento econômico, social, cultural e 

político (FERNANDES, 2009, p. 108). 

Portanto, é essencial compreendermos que no Brasil o problema não é apenas na 

existência de duas burguesias, mas propriamente na essência dessa hegemonia burguesa que 

é duplamente formada. Na prática, a burguesia brasileira não pode ser considerada debilitada, 

dado que tem certa liberdade para buscar ajustes e negociações nas disposições da 

dependência estabelecida com os Estados industriais, possuindo o comando político, social 

e econômico direto do próprio Estado nacional (FERNANDES, 2009). 
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Com a cooperação externa, através do progresso da própria opressão e da 

sociabilização específica da dominação burguesa, o desenvolvimento desigual e combinado 

e o capitalismo dependente é mantido e preservado em nosso país através do mercado pelas 

orientações dos Estados industriais e com o gerenciamento da própria burguesia nacional 

brasileira (FERNANDES, 2009). 

A Rússia, antes do processo revolucionário e através da imposição europeia, viu-

se forçada a buscar uma industrialização capitalista moderna, ao qual destacou diversas 

limitações através das particularidades históricas do país. Devido à fraqueza já mencionada 

da burguesia nacional, o Estado autocrático czarista russo foi o principal impulsionador do 

desenvolvimento das forças produtivas industriais do país. O Estado, no entanto, só 

alcançaria esse progresso por meio de empréstimos ao capital estrangeiro que desencadeou 

não apenas a dependência política da Rússia aos Estados europeus, como também no 

aperfeiçoamento da conjuntura de submissão de sua classe possuidora ao regime czarista e 

especialmente aos países de capitalismo central (TROTSKY, 2017, p. 38). 

 A associação do capital industrial com o capital bancário russo ocorreu de 

maneira plena, tanto que a indústria ao se subordinar aos bancos corroborou também para a 

sua dependência ao mercado monetário da Europa Ocidental. Isso proporcionou a dominação 

do capital internacional nas indústrias leves e pesadas na Rússia, ultrapassando a marca de 

40%, bem como possibilitou a criação de uma rede de bancos colaboradores e negociadores 

para o capital estrangeiro no país (TROTSKY, 2017, p. 38). 

De fato, o processo histórico da Rússia concebe um grande exemplo da lei do 

desenvolvimento desigual e combinado. O progresso de sua industrialização sob a influência 

de sua essência atrasada é totalmente desigual ao processo percorrido pelos Estados oriundos 

do capitalismo. O percurso próprio seguido pela modernização industrial russo é o segredo 

para compreendermos a formação social específica de um Estado atrasado que contribuiria 

para o nascimento da primeira revolução da classe trabalhadora vitoriosa da história mundial 

(TROTSKY, 2017, p. 37). 

Sobre as especificidades da industrialização russa, provenientes do seu atraso 

histórico, Trotsky (2017, p. 37-38) afirma que: 

 

A lei do desenvolvimento combinado está demonstrada como sendo a mais 

incontestável na história e no caráter da indústria russa. Tardiamente 

nascida, essa indústria não percorreu, desde o início, o ciclo dos países 

adiantados, porém, neles se incorporou, adaptando ao seu estado atrasado 

as conquistas mais modernas. Se a evolução econômica da Rússia, em 

conjunto, passou por cima de períodos do artesanato corporativo e da 

manufatura, muitos de seus ramos industriais pularam parcialmente alguma 

etapa da técnica, que exigiram, no Ocidente, dezenas de anos. Como 
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consequência, a indústria russa desenvolveu-se em certos períodos com 

extrema rapidez. Entre a primeira revolução [1905] e a [primeira] guerra a 

produção industrial da Rússia quase dobrou. Julgaram alguns historiadores 

russos ser isto motivo suficiente para concluir que era necessário abandonar 

a lenda de um país atrasado e de lento progresso econômico do país. Na 

realidade, a possibilidade de um progresso assim tão rápido era 

precisamente determinada pelo estado atrasado do país, que, infelizmente, 

não apenas subsistiu até a liquidação do antigo regime, mas, que, como sua 

herança, perdura até hoje. 

 

O atrasado e, ao mesmo tempo, acelerado desenvolvimento industrial da Rússia 

definido pela isenção de diversas etapas e ciclos que ocorreram no crescimento industrial 

europeu é motivador para o protagonismo da classe trabalhadora na formação histórica e 

social russa a partir do século XX. Portanto, é mais uma evidência que a história dos Estados 

centrais do capitalismo não é reproduzida igualmente nas formações históricas, sociais e 

econômicas dos Estados periféricos. De fato, a Rússia buscou sua modernização industrial 

sem nunca ter realizado uma revolução democrático burguesa, como também o progresso do 

capitalismo no país compatibilizava totalmente com o seu suporte arcaico e com a sua 

estrutura fundiária (TROTSKY, 2017, p. 38). 

É importante observarmos também que mesmo com o crescimento econômico da 

Rússia e com a sua industrialização, as relações políticas que a burguesia nacional exerce em 

um país periférico sempre continuarão precárias graças a manutenção de sua dependência 

perante ao capitalismo europeu e aos Estados centrais. Consequentemente, essa burguesia 

necessitava de uma formação social mais sólida, estável e aliada aos proprietários rurais do 

país, sendo caracterizada pelo extremo oposto e totalmente inabilitada a comandar os/as 

trabalhadores/as em qualquer confronto por reformas agrárias (TROTSKY, 2017, p. 38).  

No entanto, é a capacidade da configuração do crescimento industrial da Rússia 

que impediria qualquer oportunidade dessa burguesia nacional comandar um evento 

revolucionário na história do país. Ao compreendermos os componentes mais desenvolvidos 

da tecnologia industrial europeia, a modernização capitalista russa, comandada pelo Estado 

e proporcionada economicamente pelo capital estrangeiro, provocou um contexto no qual  

essa fraca burguesia nacional russa encontrou-se prematuramente com uma classe 

trabalhadora já relacionada aos setores mais desenvolvidos da economia, acumulada nos 

principais centros industriais (TROTSKY, 2017, p. 39). 

Portanto, a burguesia russa ao entrar mais tarde no contexto histórico de 

industrialização do Estado, diversamente de muitos países centrais, encontrou-se, durante o 

seu período de definição como classe, um operariado já evoluído e detentor de um 

considerável pensamento político e econômico, em busca de uma concepção revolucionária. 
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Para Trotsky (2017, p. 39-40) a inserção desses princípios do marxismo revolucionário entre 

os trabalhadores russos também aponta como uma evidência que a lei do desenvolvimento 

desigual e combinado alcança a história do país, ressaltando que:  

 

De acordo com a evolução do país, o reservatório de onde saía a classe 

operária russa não era um artesanato corporativo: era o meio rural; não a 

cidade, mas a aldeia. É preciso notar que o operariado russo não se formou 

paulatinamente, no decurso dos séculos, arrastando o enorme fardo do 

passado, como na Inglaterra, mas sim aos saltos, por meio de 

transformações bruscas das situações, de ligações, acordos e, ainda, por 

meio de rupturas com tudo o que, na véspera, existia. Foi precisamente 

assim – sobretudo durante o regime de opressão concentrada do czarismo – 

que os operários russos puderam assimilar as deduções mais ousadas do 

pensamento revolucionário da mesma forma que a retardatária indústria 

russa era capaz de compreender a última conquista da organização 

capitalista. 

 

Outra característica gerada graças a esse contraste entre a burguesia e os 

trabalhadores da Rússia, determinada justamente pelo subdesenvolvimento do país, é a 

ausência de uma divisão da própria burguesia nacional. Isto é, não existia um setor médio 

burguês nas próprias cidades. Dessa forma, esses burgueses industriais encontraram também 

outros impasses, já que destituída de uma pequena e média burguesia urbana não 

conseguiram impulsionar uma revolução democrático-burguesa como em outros Estados que 

se apoiaram fortemente nelas (TROTSKY, 2017, p. 39). 

 Na Rússia, a incompatibilidade de classes declarava um contexto bem rígido de 

disputa. Afinal, não existia intermediários ou negociantes que seriam capazes de chegar a 

uma resolução para essa disputa ou de auferir o interesse para ambos os lados. Destacando 

Trotsky (2017, p. 39) que:  

 

As condições em que se organizou a indústria russa, a própria estrutura 

dessa indústria, determinaram o caráter social da burguesia do país e sua 

fisionomia política. A forte concentração da indústria demonstra por si 

mesma que entre as esferas dirigentes do capitalismo e as massas populares 

não existia hierarquia intermediária. A isto se soma o fato de serem as mais 

importantes empresas industriais, bancárias e de transportes propriedade de 

estrangeiros, que não somente auferiam lucros sobre a Rússia, mas ainda 

fortaleciam a própria influência política nos parlamentos de outros países, 

razão pela qual, em vez de fomentar a luta pelo regime parlamentar na 

Rússia, a tal se opunham não raras vezes. Basta lembrar aqui o papel 

abominável desempenhado pela França oficial. Foram estas as causas 

elementares e irredutíveis do isolamento político da burguesia russa e de 

sua atitude contrária aos interesses populares. Se na aurora de sua história, 

mostrou-se muito pouco amadurecida para realizar uma reforma, ainda 

mais se encontrava quando chegou o instante de dirigir a revolução. 
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A inaptidão política da burguesia russa era prontamente definida pela 

especificidade de suas vinculações com a classe trabalhadora, principalmente com os 

agricultores. Sendo totalmente impraticável deslocar ou conduzir os trabalhadores pela sua 

forte oposição aos seus princípios e objetivos que já foram traçados no interior de sua própria 

classe. Outro fato que a burguesia se tornaria inapta é devido à associação de interesses junto 

aos proprietários rurais. Logo, a revolução russa foi procrastinada não apenas por motivo 

temporal, mas também devido à estrutura social e política do próprio Estado (TROTSKY, 

2017, p. 40). 

De fato, a burguesia russa pode ser considerada debilitada e totalmente 

distanciada da classe trabalhadora, comprovando no decorrer de cada etapa da luta de classes 

sua personalidade fundamentalmente contrarrevolucionária. Assim que derrotado o regime 

czarista pelos trabalhadores em 1917, a burguesia nacional russa se demonstrou plenamente 

inapta a efetuar qualquer ação democrática considerável no Estado russo. Preservando a 

disputa imperialista, defendendo seus privilégios de propriedade fundiária e criando o acesso 

para a revolução dos trabalhadores sem nunca ter acontecido uma revolução burguesa no país 

(TROTSKY, 2017, p. 41). 

Conforme Trotsky (2017, p. 42):  

 

A revolução de 1917 tinha ainda como fim imediato derrubar a monarquia 

burocrática. Diferenciava-se, entretanto, das antigas revoluções burguesas, 

pelo fato de o elemento decisivo que se manifestava agora ser uma nova 

classe constituída sobre a base de uma indústria concentrada, possuidora de 

uma nova organização e novos métodos de luta. A lei do desenvolvimento 

combinado se revela agora em sua expressão mais alta: começando por 

derrubar o edifício medieval apodrecido, a Revolução eleva ao poder, em 

poucos meses, o proletariado, encabeçado pelo Partido Comunista. 

 

Portanto, a partir das considerações de Trotsky percebemos que a teoria do 

desenvolvimento desigual e combinado não se limita apenas na aplicabilidade de análise da 

revolução russa. É possível com essa teoria compreendermos também o desenvolvimento 

latino-americano pois funda-se na apreensão de que o desenvolvimento do capitalismo nas 

regiões “atrasadas” continha sua própria especificidade, somando características arcaicas e 

modernas (TROTSKY, 2017). 

Além disso, a criação dessa teoria configura a possibilidade de seguir um novo 

rumo, se comparado ao apresentado por grande parte da esquerda no século XX que buscava 

uma tática de progresso por estágios para o desenvolvimento do processo de revolução 

socialista nos Estados de capitalismo dependente. A estratégia baseada na Lei do 

Desenvolvimento Desigual e Combinado, compreendendo o fluxo mundial do capital de 
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maneira dialética, incorporou dentro da conduta da classe trabalhadora russa a oportunidade 

de se desempenhar, nesses países periféricos, uma revolução fundamentada com o 

rompimento com o capitalismo apoiada em progressos já realizados pelos centros 

desenvolvidos (TROTSKY, 2017). 

A conformação particular como o capital se manifesta nos países periféricos, 

conservando as condições arcaicas, não demonstraria uma posição ou período histórico 

inferior aos países centrais. Essa percepção é baseada no ponto de vista em que se forma o 

capitalismo mundial como uma totalidade paradoxal e não apenas um conjunto de Estados 

apartados. Exatamente por tornarem-se Estados reunidos em um capitalismo mundial, os 

países periféricos não poderiam desenvolver a sua história isoladamente e, 

consequentemente, não se torna concebível vencer o atraso e avançar para uma etapa elevada 

dentro dos limites do capital (TROTSKY, 2017). 

Desde o período imperialista, o sistema capitalista, impossibilitaria espaço para 

o desenvolvimento dos Estados independentemente, reprimindo que a história dos países 

periféricos refizesse a história dos países precursores. Da mesma forma, o crescimento e o 

desenvolvimento dos Estados centrais necessitou e necessita totalmente dos vínculos criados 

com as formações econômicas, políticas e sociais periféricas. Esse ponto de vista abrangente 

de Trotsky era o fundamento de seu internacionalismo e se rebatia totalmente à teoria do 

“socialismo em um só país” defendida pelos estalinistas (TROTSKY, 2017). 

Ademais, toda nação, mesmo que “atrasada”, foi integrada a ótica do capital e se 

viu inserida nas suas leis de funcionamento, participando cada país de forma distinta na 

expressão e no desenvolvimento do capitalismo. De fato, o fraco desenvolvimento capitalista 

nas colônias foi produto e condição do superdesenvolvimento das metrópoles, ou seja, na 

medida em que o capitalismo ia estendendo sua abrangência, aumentavam-se as diferenças 

entre os países (NOVACK, 2008, p. 6).  

Conforme expõe George Novack (2008, p. 10): 

 

O marxismo não nega a existência e a importância das peculiaridades 

nacionais. Seria teoricamente estúpido e praticamente sem valor se o 

fizesse, dado que as diferenças nacionais podem ser decisivas para orientar 

a política do movimento operário, de uma luta nacional ou de um partido 

revolucionário, durante um certo período num dado país. Por exemplo, a 

maior parte dos ativistas operários da Grã-Bretanha seguem o partido 

trabalhista. 

 

Portanto, o marxismo considera quais são suas raízes nas condições materiais de 

vida e demonstra suas origens históricas para explicar que as particularidades nacionais são 
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criadas como consequência da modificação de leis gerais, ou seja, “as peculiaridades 

nacionais são o produto mais geral do desenvolvimento histórico desigual” (NOVACK, 

2008, p. 14). 

Entretanto, por mais que essas peculiaridades possam ter forte influência na 

estrutura social nacional, elas são limitadas na ação e tem limites historicamente definidos, 

não substituindo o processo superior da economia e política mundial e podendo ser extintas 

ou até transformadas em seus opostos (NOVACK, 2008, p. 15). 

É possível notar que o desenvolvimento desigual e combinado se manifesta 

principalmente através do advento de “saltos” na história pela coexistência de povos de 

diferentes níveis de organização social, afirmando George Novack, (2008, p. 21) que: 

 

Quanto mais amplas são as diferenças do desenvolvimento e maior o 

número de etapas presentes num dado período, mais dramáticas são as 

possíveis combinações de condições e forças, e mais rápida a natureza dos 

saltos Algumas combinações produzem extraordinárias erupções e rápidos 

movimentos na história. O transporte fez evoluir lentamente a locomoção 

humana e animal, desde os veículos de rodas até o trem, automóveis e 

aviões. Recentemente, contudo, os povos da América do Sul e da Sibéria 

passaram diretamente, e de um só salto, do animal ao uso de aviões. [...] 

Nestes saltos históricos as etapas do desenvolvimento são algumas vezes 

comprimidas e outras omitidas, o que depende das condições e das forças 

particulares. 

 

Do ponto de vista da história mundial, o sistema capitalista que numa etapa de 

seu desenvolvimento atentou ao crescimento da escravidão colonial, em outra criou uma 

combinação de fatores que a eliminou. “A formação combinada do velho e do novo, do mais 

baixo e do mais alto, da escravidão e do capitalismo demonstrou não ser permanente nem 

indissolúvel; foi condicional, temporária, relativa” (NOVACK, 2008, p. 23). 

Ademais, a obra de Florestan Fernandes (2006) sobre a revolução burguesa no 

Brasil expressa nitidamente, a partir das análises de Lênin e Trotsky, o desenvolvimento 

desigual e combinado em nosso país. Afinal, debater a revolução burguesa na conjuntura 

nacional representa reconhecer os atores das transições históricas e sociais que derivaram na 

passagem do período colonial escravocrata para a sociedade de classes. 

 A Revolução Burguesa estabelece um fenômeno estrutural, apresentando-se 

através de diversas condutas pela conjuntura estipulada no padrão de civilização da sociedade 

nacional. Logo, ela abrange e se desdobra por meio de escolhas e procedimentos coletivos, 

por meio de inúmeros interesses da burguesia, dando origem no Brasil “a novas formas de 

organização do poder em três níveis concomitantes: da economia, da sociedade e do Estado” 

(FERNANDES, 2006, p. 37-38). 
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Na prática, não ocorreu no Brasil todos os estágios e ciclos realizados nos países 

industriais como Inglaterra e França, até porque não existe um modelo ou uma “evolução” a 

ser seguida pelas formações sociais, logo a fixação da sociedade capitalista em nosso país 

ocorreu de maneira diversa e particular. O processo econômico e social brasileiro possibilitou 

a dominação patrimonialista, onde somente após o fim do período colonial foi possível que 

uma parcela de mais-valia proveniente da agricultura fosse voltada ao desenvolvimento do 

Estado nacional (FERNANDES, 2006). 

Uma vez sistematizado o Estado nacional brasileiro considerou-se concebível o 

progresso para a materialização de uma revolução burguesa, tendo em vista que o 

crescimento econômico modificava o padrão de sociabilidade vigente e carregava a 

indispensabilidade por transformações em outros setores. Podendo-se exemplificar no 

próprio sistema escravagista que passou a se constituir como uma barreira para o avanço dos 

interesses capitalistas. Desse modo, “o abolicionismo foi transformado em uma revolução 

social dos brancos para os brancos, condenando-se os efeitos do escravismo em uma 

sociedade que precisava rumar para a expansão da economia de mercado” (FERNANDES, 

2006, p. 35-36).  

A composição da república brasileira se transformou em uma exigência para as 

ambições da burguesia que objetivava o crescimento do mercado competitivo, 

consequentemente, essa elite optava por uma decisão política que ajustava toda a sociedade 

as suas demandas burguesas. “Agiram de modo inverso, mas segundo o mesmo estilo e 

inspiração que orientaram, politicamente, os estamentos senhoriais e suas elites na época da 

emancipação nacional” (FERNANDES, 2006, p. 185). 

Além disso, a impulsão dessa burguesia nacional promoveu nitidamente traços 

de uma classe com privilégios, se distinguindo significativamente do modelo clássico de 

revolução burguesa, visto que, em países como Inglaterra, França e Estados Unidos, existiu 

um progresso radical de modificação nas estruturas públicas, políticas, sociais e econômicas, 

onde sua ascensão ao poder político ocorreu apenas após a criação de bases de dominação 

socioeconômica. No Brasil, atingimos o capitalismo sem grandes transformações e a nossa 

burguesia nacional manuseou primeiramente o Estado para se juntar na estratégia política 

sem mesmo antes sustentar o domínio socioeconômico (FERNANDES, 2006). 

Portanto, os Estados de capitalismo dependente, como os países latino-

americanos provenientes do regime colonial, preservam uma “arcaica” estrutura econômica, 

política e social sem modificações em tais âmbitos ou meramente ajustando pequenas 

particularidades pelas imposições vigentes do capital. Destacando Fernandes (2006, p. 179) 

que: 
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Nas “sociedades nacionais” dependentes, de origem colonial, o capitalismo 

é introduzido antes da constituição da ordem social competitiva. Ele se 

defronta com estruturas econômicas, sociais e políticas elaboradas sob o 

regime colonial, apenas parcial e superficialmente ajustada aos padrões 

capitalistas de vida econômica. Na fase de ruptura do regime colonial, tais 

estruturas alimentam e tornam possível a adaptação aos dinamismos 

econômicos do mercado mundial, que na realidade desencadeiam e 

condicionam a transição, e servem de base à gradual formação de uma 

economia nacional “independente”. 

 

De fato, com a integração dependente do Brasil no cenário internacional de 

dominação pelos países centrais a captação da configuração social e econômica capitalista 

no país ocorria conforme a demanda e do desenvolvimento do continente europeu e dos EUA, 

concentrando o poder e a riqueza nas instituições burguesas da sociedade e excluindo 

totalmente a classe trabalhadora (FERNANDES, 2009). 

Observamos que o Brasil expressa uma profunda característica dependente, 

mesmo se equiparado com outros países latino-americanos, associando particularidades 

primitivas e avançadas de desigualdades sociais. Logo, para compreendermos o 

desenvolvimento desigual e combinado no país devemos ter em mente que a formação social 

brasileira se derivou através da própria expansão ocidental e na função que a colonização 

portuguesa exerceu em território nacional, ou seja, por meio da combinação da agricultura, 

do trabalho escravo e de toda a extração, exploração e exportação realizada (FERNANDES, 

1972). 

Essa aglutinação de fatores no período colonial estabeleceu diretamente a 

conformação da sociedade brasileira, como também traçou a capacidade e a abrangência do 

movimento econômico consumido do mercado internacional. A organização de nosso 

aparelho estatal, consequentemente, se apresentou moldável à prática de importação e 

exportação conduzidas economicamente pelos Estados centrais e administrada politicamente 

pelo próprio Estado nacional. Contudo, coincidentemente se revelava intransigente a própria 

apreensão dos elementos econômicos necessários ao crescimento interno do capital, seguindo 

concomitantemente a lentidão da ultrapassagem das características coloniais (FERNANDES, 

2006). 

O avanço interno do capitalismo ocorreu de maneira tardia e paulatina, conforme 

a dissipação da própria essência escravocrata colonial, proporcionando a reestruturação das 

condições de produção, pois essas limitações eram derivadas tanto da oposição aristocrática 

senhorial quanto da particularidade econômica dependente de ascendência colonial 

(FERNANDES, 2006). 
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Frisa-se que a debilidade da admissão do regime de classes em nosso país e sua 

característica aristocrata atrapalhou totalmente a configuração da luta de classes que poderia 

possibilitar uma revolução nacional e democrática. De fato, não obtemos os elementos 

necessários para a construção de uma nova sociedade, a luta da burguesia nacional brasileira 

e da classe trabalhadora não buscava uma personalidade própria, sendo influenciada por um 

modo de produção que iria se desenvolver e impor seus princípios reacionários 

(FERNANDES, 2006).  

De acordo com Fernandes (1972, p. 21) a formação do Estado brasileiro após a 

independência sucedeu sem que ocorresse o rompimento com o regime estamental, 

destacando que: 

 

[...] esse processo histórico-social, que vinculou o destino da Nação 

emergente ao neocolonialismo, provocou consequências de enorme monta 

para a estruturação e a evolução do capitalismo dentro do país. Em um 

nível, como revolução política, ele culminou na eliminação das formas 

preexistentes de expropriação colonial, de fundamento “legal”; na 

reorganização do fluxo interno do excedente econômico, o qual deixou de 

ser estritamente regulado a partir de fora; e na transferência de poder 

político institucionalizado para as elites nativas (ou seja, as elites dos 

estamentos senhoriais). No nível econômico, ele não teve o mesmo sentido 

revolucionário. As estruturas sociais e econômicas do mundo colonial 

ficaram intactas, como condição mesma, seja para o controle do poder pelas 

elites senhoriais nativas, seja por causa das necessidades do mercado 

mundial, em relação ao qual a economia tropical preenchia uma função 

especializada, de natureza heteronômica. 

 

Como já percebemos, o fim do antigo período colonial não declarou uma 

independência econômica no Brasil, uma vez que, a ausência de recursos, investimentos e de 

capital impediu a sua admissão no mercado internacional e nas próprias organizações de 

poder. Contribuindo, portanto, diretamente para o desenvolvimento desigual e combinado de 

nosso país em comparação com os países imperialistas (FERNANDES, 1972). 

Apesar de nos encontrarmos independentes politicamente, preservava-se as 

condições socioeconômicas atreladas à exportação de nossos produtos primários através da 

imposição do capitalismo dependente. O progresso que começou a se realizar no Brasil expôs 

uma europeização das pretensões da burguesia, regulando suas ambições às disposições 

exigidas pelo capitalismo em todas as esferas da vida (FERNANDES, 1972). 

Além disso, perante essa estrutura capitalista dependente e o seu 

desenvolvimento econômico ocorrendo de forma diversa dos países de capitalismo avançado, 

em virtude da maior parcela do excedente econômico derivar da exportação de produtos 
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primários para o mercado externo, transmitiu-se o encargo para a classe trabalhadora, com 

base na superexploração da força de trabalho (FERNANDES, 1972). 

Devido a tais modelos desiguais de desenvolvimento e de produção, ressalta-se 

que os traços “arcaicos” da economia brasileira desempenham um papel próprio, conforme 

sua própria colocação no sistema econômico mundial. Isto é, ao exportar o excedente 

econômico e atender limitadamente o mercado interno propiciando um determinado 

crescimento, ele opera em contribuição com o domínio “moderno” externo, não trazendo 

uma liberdade ou emancipação que possibilite a ruptura da dependência com o capital externo 

(FERNANDES, 1972). 

Portanto, o processo de modernização do Brasil, definido por essa “modernização 

do arcaico” e “arcaização do moderno”, simboliza a concretização da Lei do 

Desenvolvimento Desigual e Combinado em nosso país.  O nosso sistema econômico 

ajustou-se às estruturas e aos encargos de uma economia capitalista diferenciada, periférica 

e dependente, uma vez que apenas nessas condições é permitido e exige-se tal combinação 

(FERNANDES, 2006, p. 208-209). 

Em virtude de todos esses aspectos apresentados, como o desenvolvimento 

capitalista gradativo e desigual e o processo de modernização preservando disposições 

“arcaicas” que rememorava ao antigo regime, definiu-se uma “condição colonial 

permanente”, ressaltando Fernandes (1972, p. 25) que: 

  

Está claro que essa condição se altera continuamente: primeiro, se prende 

ao antigo sistema colonial; depois se associa ao tipo de colonialismo criado 

pelo imperialismo das primeiras grandes potências mundiais; na atualidade, 

vincula-se aos efeitos do capitalismo monopolista na integração da 

economia internacional. Ela se redefine no curso da história, mas de tal 

modo que a posição heteronômica da economia do país, em sua estrutura e 

funcionamento, mantém-se constante. O que varia, porque depende da 

calibração dos fatores externos envolvidos, é a natureza do nexo da 

dependência, a polarização de hegemonia e o poder de determinação do 

núcleo dominante. 

 

Dessa forma, percebe-se que o aporte teórico criado por Trotsky sobre a 

Revolução Russa dispõe de vários pontos de partida nas concepções posteriormente 

apontadas por Florestan Fernandes e pela teoria marxista da dependência por Ruy Mauro 

Marini na obra Dialética da Dependência. Ambos os autores, por meios distintos, apoiavam 

uma perspectiva comum revolucionária da classe trabalhadora, expondo não apenas a 

possibilidade, mas a indispensabilidade dos Estados periféricos serem cenário de processos 

transformadores que rompessem com o capitalismo para exterminar efetivamente com a 
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desigualdade social e econômica que assola os países dependentes, especialmente os latino-

americanos. 

 

1.2 O imperialismo 

 

Para uma maior compreensão das características atuais do capitalismo, 

examinaremos também a categoria de imperialismo, constituindo-se para muitos autores 

marxistas um novo estágio do capitalismo, geralmente sendo denominado como capitalismo 

financeiro ou como capitalismo monopolista. 

Lênin destaca que o velho capitalismo é definido pelo processo de dominação da 

exportação de mercadorias e da livre concorrência, enquanto o capitalismo moderno domina-

se o monopólio e a exportação de capital. Dessa forma, é visível que o capitalismo converte 

a força de trabalho em mercadoria e se torna inevitável o desenvolvimento desigual de 

diferentes indústrias, setores e países (LENIN, 2012, p. 177). 

No fim do século XX, através das premissas básicas do modo de produção 

capitalista, aumentou-se a acumulação do capital e do seu excedente nos países 

desenvolvidos, crescendo exorbitantemente o desenvolvimento desigual e o aumento de 

miserabilidade das massas. Afinal, enquanto existir o capitalismo irá se encontrar o excedente 

de capital que visa o aumento dos lucros para os capitalistas e condições de 

subdesenvolvimento de vida nesses países atrasados ao qual o preço da terra e dos salários 

são relativamente baixos, e as matérias-primas baratas (LENIN, 2012, p. 177).  

Lenin (2012, p. 155) ainda destaca que: 

 

O capitalismo, na sua fase imperialista, conduz à socialização integral da 

produção nos seus mais variados aspectos; arrasta, por assim dizer, os 

capitalistas, contra sua vontade e sem que disso tenham consciência, para 

um novo regime social, de transição entre a absoluta liberdade de 

concorrência e a socialização completa. A produção passa a ser social, mas 

a apropriação continua a ser privada. Os meios sociais de produção 

continuam a ser propriedade privada de um reduzido número de indivíduos. 

Mantém-se o quadro geral da livre concorrência formalmente reconhecida, 

e o jugo de uns quantos monopolistas sobre o resto da população torna-se 

cem vezes mais duro, mais sensível, mais insuportável. 

 

Já o capitalismo contemporâneo apresenta determinadas relações com base na 

partilha econômica dos Estados, com a consequente partilha territorial e luta pelo território 

econômico, afinal o capital financeiro possui uma potência expressiva nas relações 

econômicas e internacionais que é capaz de subordinar os Estados ao ponto em que ocasione 

a perda da independência política dos países e dos povos submetidos (LENIN, 2012, p. 190). 
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É importante frisar que a política colonial e o imperialismo já existiam antes do 

capitalismo, sendo Roma um dos seus maiores exemplos, no entanto “a política colonial 

capitalista das fases anteriores do capitalismo é essencialmente diferente da política colonial 

do capital financeiro”, expondo Lenin (2012, p. 190) que: 

 

A particularidade fundamental do capitalismo moderno consiste na 

dominação exercida pelas associações monopolistas dos grandes patrões. 

Estes monopólios adquirem a máxima solidez quando reúnem nas suas 

mãos todas as fontes de matérias-primas, e já vimos com que ardor as 

associações internacionais de capitalistas se esforçam por retirar ao 

adversário toda a possibilidade de concorrência, por adquirir, por exemplo, 

as terras que contêm minério de ferro, os jazigos de petróleo, etc. A posse 

de colônias é a única coisa que garante de maneira completa o êxito do 

monopólio contra todas as contingências da luta com o adversário, mesmo 

quando este procura defender-se mediante uma lei que implante o 

monopólio do Estado. Quanto mais desenvolvido está o capitalismo, quanto 

mais sensível se torna a insuficiência de matérias-primas, quanto mais dura 

é a concorrência e a procura de fontes de matérias-primas em todo o mundo, 

tanto mais encarniçada é a luta pela aquisição de colônias. 

 

Apesar disso, o capital financeiro não está interessado apenas nas fontes de 

matérias-primas, mas também nas novas técnicas e tecnologias que avançam a cada dia e 

possibilitam transformar terras que são hoje inapropriadas para o cultivo para terras que 

possuam algum valor imensurável futuramente. A tendência atual do capital financeiro é 

clara no sentido de ampliar o seu território econômico e alcançar as últimas áreas 

inexploradas do mundo ou ainda conseguir novos espaços que já são explorados (LÊNIN, 

2012, p. 191). 

O imperialismo manifestou-se como a evolução e o seguimento das 

particularidades do capitalismo em geral, todavia o capitalismo apenas se tornou 

imperialismo capitalista quando alcançou níveis altos do seu desenvolvimento. “O que há de 

fundamental neste processo do ponto de vista econômico, é a substituição da livre 

concorrência capitalista pelos monopólios capitalistas” (LÊNIN, 2012, p. 192).  

O imperialismo, dessa forma, pode ser denominado de forma breve como a fase 

monopolista do capitalismo, no entanto Lênin (2012, p. 193) destaca que devemos nos ater 

aos cinco traços fundamentais para a sua definição, quais sejam: 

 

1) a concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de 

desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um 

papel decisivo na vida econômica; 2) a fusão do capital bancário com o 

capital industrial e a criação, baseada nesse “capital financeiro” da 

oligarquia financeira; 3) a exportação de capitais, diferentemente da 

exportação de mercadorias, adquire uma importância particularmente 

grande; 4) a formação de associações internacionais monopolistas de 
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capitalistas, que partilham o mundo entre si, e 5) o termo da partilha 

territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes. O 

imperialismo é o capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou 

corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu 

marcada importância a exportação de capitais, começou a partilha do 

mundo pelos trustes internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre 

os países capitalistas mais importantes. 

 

Dessa forma, podemos dizer que o monopólio é a base econômica mais profunda 

do imperialismo e é certo que ele estando sujeito ao capitalismo nunca irá exterminar 

permanentemente a concorrência do mercado mundial (LÊNIN, 2012, p. 201). 

Além disso, o capital financeiro e toda sua concentração em uma parcela ínfima 

da população criaram relações e vínculos que sujeitaram ao seu poder não apenas os grandes 

capitalistas como também aqueles mais insignificantes, ingressando dessa forma a ideologia 

imperialista no interior da classe trabalhadora (LÊNIN, 2012, p. 206). 

O monopólio origina-se da livre concorrência, sendo ele a transição do 

capitalismo para uma estrutura econômica e social mais desenvolvida. Podendo-se destacar 

quatro particularidades essenciais. A primeira é que o monopólio é consequência da 

concentração da produção, já a segunda destaca-se que os monopólios contribuíram 

diretamente para a luta pela dominação das mais importantes fontes de matérias-primas. A 

terceira e a quarta dizem respeito à origem do monopólio através da união de bancos, se 

tornando monopolistas do capital financeiro, e também da política colonial (LÊNIN, 2012, 

p. 215). 

Podemos destacar como características específicas do imperialismo os 

monopólios, a oligarquia, a propensão à hegemonia e à dominação de pequenos Estados por 

outros desenvolvidos e de grande potência mundial, podendo dessa forma identificá-lo como 

capitalismo parasitário (LÊNIN, 2012, p. 216). 

Lênin (2012, p. 2017), ainda define a essência econômica do imperialismo como 

um capitalismo de transição e agonizante, destacando que: 

 

A obtenção de elevados lucros monopolistas pelos capitalistas de um entre 

muitos ramos da indústria, de um entre muitos países, etc., oferece-lhes a 

possibilidade econômica de subornarem certos setores operários e, 

temporariamente, uma minoria bastante considerável destes últimos, 

atraindo-os para o “lado” da burguesia desse ramo ou dessa nação, contra 

todos os outros. O acentuado antagonismo das nações imperialistas pela 

partilha do mundo aprofunda essa tendência. Assim se cria a ligação entre 

o imperialismo e o oportunismo, ligação que se manifestou, antes que em 

qualquer outro lado e de uma forma mais clara, na Inglaterra, devido ao fato 

de vários dos traços imperialistas de desenvolvimento aparecerem nesse 

país muito antes de aparecerem noutros. 
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Dessa forma, é de extrema importância compreender que a luta contra o 

imperialismo é ilusória e impraticável se não for inteiramente associada à luta contra o 

oportunismo. 

Já as características da fase imperialista podemos evidenciar no setor econômico, 

através do crescimento industrial, a concorrência gradativamente maior entre as grandes 

instituições e empresas, requerendo um acúmulo cada vez maior de recursos ao seu serviço. 

Nessa concepção, constata-se que a combinação entre o capital industrial com o capital 

bancário na produção do capital financeiro, possibilitou a potencialização industrial e 

incentivou a conquista dos meios de produção, colaborando para a ultrapassagem das 

barreiras criadas para o crescimento das forças produtivas (ARRUDA, 2012, p. 22). 

No período de transformação do capitalismo concorrencial para o monopolista 

nos países centrais podemos destacar os seguintes aspectos: 1) a acumulação de capitais,  2) 

o fim da livre concorrência conforme a criação dos trustes, onde se funde duas empresas de 

um mesmo setor ou de setores diferentes, 3) a formação de cartéis, unindo-se empresas, sem 

uma divulgação ou conhecimento, visando ajustar o preço de suas mercadorias e regular o 

mercado, 4) a união do capital bancário com o capital industrial, que retrata a conformação 

mais desenvolvida de capital: o capital financeiro (ARRUDA, 2012, p. 22-23). 

Portanto, as particularidades essenciais do imperialismo se estampam nos 

dispositivos de atividade da economia capitalista no seu ciclo de desenvolvimento do capital 

monopolista.  

De fato, o desenvolvimento da formação orgânica do capital na etapa do 

capitalismo monopolista é um aspecto importante a se frisar, tendo em vista que nesta fase o 

crescimento orgânico do capital é muito superior em comparação a constituição presente nas 

indústrias representativas do capitalismo concorrencial, em que se requer maiores 

investimentos em ferramentas e máquinas de última geração, com a ligação dos diversos 

capitais anteriormente separados (ARRUDA, 2012). 

Constata-se que nesse estágio do capitalismo as aplicações no capital constante 

progrediram visivelmente, alcançando um montante que está muito mais a frente da 

capacidade financeira das grandes indústrias presentes no mercado. Com base nesse aspecto, 

evidencia-se que na fase imperialista ou monopolista do capitalismo, os bancos se tornaram 

os dominadores do mercado industrial, tornando sua atuação determinante para o processo 

de industrialização. Logo, o desenvolvimento da relação de dependência entre o capital 

bancário e o capital industrial expôs a forte atuação do capital financeiro na dominação das 

indústrias e cartéis neste período. (ARRUDA, 2012, p. 23). 
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Enquanto a luta de classes, ressalta-se que o desenvolvimento capitalista 

colaborou diretamente para uma alteração qualitativa no capital, a qual se atribui ao 

crescimento da exploração da classe trabalhadora, a remoção ampliada de mais-valia e ao 

surgimento de novas características de complexidade para a luta de classes (FONTES, 2010). 

Nessa perspectiva, Fontes (2010, p. 105) ressalta que: 

 

A luta de classes se multiplicava com o enfrentamento entre trabalho e 

capital, a luta entre países centrais e entre eles e os demais países; estes 

últimos, reduzidos a colônias ou semicolônias. O cerne coerente e central 

de seu argumento procurava o fio da luta de classes que permitia explicar a 

guerra entre países. 

 

Ademais, percebe-se que o crescimento da concentração de capitais e a própria 

internacionalização das empresas nacionais conduziram o Estado brasileiro a compor, 

mesmo que em um posicionamento subalterno, o conjunto de países imperialistas. 

Destacando Fontes (2010) que a atual fase do capitalismo pode ser designada também como 

capital-imperialismo. 

A expressão capital-imperialismo é atribuída por esse ciclo de desenvolvimento 

do capitalismo moderno que começa após a Segunda Guerra Mundial e se amplia nas últimas 

décadas devido às próprias mudanças que o imperialismo sofreu em suas características 

fundantes. Nesse novo ciclo apresenta-se o capital fictício, porém o suporte de acumulação 

permanece preservado através da exploração da força de trabalho. Suas principais 

particularidades são o crescimento do capital e a globalização da produção através do suporte 

de várias multinacionais (FONTES, 2010, p. 14). 

É importante compreender o capital-imperialismo não só como uma política, mas 

como uma “totalidade que somente pode existir em processo permanente de expansão e que, 

tendo ultrapassado determinado patamar de concentração, se converte em forma de extração 

de mais-valor dentro e fora das fronteiras nacionais”. Portanto, essa concepção pode ser 

considerada uma nova definição para as alterações do imperialismo formulado por Lênin 

(FONTES, 2010, p. 152). 

No Brasil o método de acumulação monopólica começou a partir da ditadura 

militar em 1964, onde desde então temos um crescimento progressivo da exportação de 

produtos industrializados e de capital para outros Estados. Na década de 1980 inicia a 

hegemonia do capital monetário no país, concebendo a conformação capital-imperialismo, 

podendo-se exemplificar através da própria transnacionalização de empresas brasileiras, ou 

seja, do capital nacional através da exploração do trabalho e de nossos recursos primários 

(FONTES, 2010). 
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Segundo Fontes (2010, p. 257-258): 

 

A intensa crise social na qual foram lançados os trabalhadores aplainou o 

terreno para a expansão das relações sociais capital-imperialistas na 

sociabilidade corrente da vida social brasileira – expropriações massivas, 

primárias e secundárias, ao lado de uma concentração de capitais de novo 

porte, sob o predomínio monetário – e implicou uma impactante 

reconfiguração da classe trabalhadora. Sua implementação pode ser 

observada através do crescimento de variadas formas de convencimento 

(produção de consenso) no Brasil, expandindo a sociedade civil, ao lado da 

manutenção e crescimento da coerção (criminalização das resistências e das 

organizações contra-hegemônicas), correspondendo à internalização do 

capital-imperialismo na própria estruturação da vida social. 

  

O encargo do Estado brasileiro tem contribuído também para a 

internacionalização da nossa economia, todavia, concomitantemente passa-se por um 

procedimento de desnacionalização do setor produtivo em razão da abertura comercial e das 

privatizações dos serviços públicos, transformando-se junto a dependência e a 

subalternização da burguesia brasileira em uma estrutura de valorização do capital externo 

através da plataforma de expansão do capital multinacional aqui estabelecida (FONTES, 

2010). 

Portanto, a expansão capital-imperialismo acompanha um processo de redução 

de direitos e de conquistas para a classe trabalhadora, bem como uma opressão para a própria 

democracia, submetendo-se cada vez mais ao mercado e aos interesses do capital, 

propendendo a oprimir a própria vida humana. Isso ocorre devido às múltiplas formas de 

expropriação ligadas a um grande apassivamento forçado do/a trabalhador/a através do uso 

de violência e de imposição ideológica (FONTES, 2010).  

Ademais, o processo de exportação de capitais brasileiros e de 

transnacionalização está especialmente voltado para própria a América Latina, ou seja, para 

os países de capitalismo dependente, transportando características contraditórias como a 

tomada de recursos naturais e a exploração da classe trabalhadora fora do Brasil, 

complexificando a própria base da luta de classes (FONTES, 2010). 

Virgínia Fontes (2010, p. 364) traz críticas essenciais para compreendermos e 

enfrentarmos óbices existentes no que tange a integração do Brasil ao capital-imperialismo, 

destacando por sua vez que apesar da dependência brasileira não nos impossibilitar a 

reprodução do imperialismo nos padrões dos países centrais, de não possuirmos potencial 

militar para suportarmos possíveis combates e guerras interimperialistas e de nossas 

indústrias serem consideradas de baixo potencial em comparação com empresas 

multinacionais sediadas em países centrais, “a histórica dependência da burguesia brasileira 
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não a faz menos burguesia, isto é, necessitada de valorizar o valor”, estabelecendo, portanto, 

costumes e práticas exploratórias com a classe trabalhadora e nas variadas esferas sociais da 

sociedade. 

Além disso, se analisarmos as últimas décadas, a presença do imperialismo norte-

americano no governo do PSDB impactou diretamente a soberania e a economia brasileira. 

Na própria candidatura de Fernando Henrique Cardoso obteve-se um grande apoio político e 

financeiro dos EUA para as suas campanhas eleitorais, ao qual garantiu-se após a sua eleição 

o cumprimento das orientações do FMI e a abertura do mercado através das privatizações das 

empresas estatais para o capital norte americano. Logo, priorizou-se “a criação da ALCA em 

detrimento de uma maior integração com os países do MERCOSUL” (SILVA, 2016, p. 240). 

Já nos governos do PT, de Lula e Dilma, é necessário deixar claro que, ao 

contrário do que acredita parte da população, eles não podem ser considerados contra-

hegemônicos e antiimperialistas, visto que os mesmos preservavam uma política de 

maximização de lucros do capital financeiro e dos bancos (PASSOS, 2020). 

No Governo Lula, além da desindustrialização, dessubstituição de importações e 

reprimarização, há também o processo de maior dependência tecnológica, portanto, não há 

“grandes transformações”, reversão de tendências estruturais e políticas desenvolvimentistas. 

Muito pelo contrário, há uma “crescente vulnerabilidade externa estrutural em função do 

aumento do passivo externo financeiro; maior concentração de capital; e crescente 

dominação financeira”, caracterizando a nossa subordinação política de desenvolvimento à 

política monetária focalizada no controle da inflação (GONÇALVES, 2011, p. 15). 

De acordo com Maciel (2010, p. 132): 

 

Atendendo aos interesses do grande capital presente ou atuante no país, o 

governo Lula favorece a acumulação capitalista, mediada pela especulação 

financeira e pelo imperialismo, ao mesmo tempo em que estimula a 

crescente unificação de interesses entre o capital financeiro internacional e 

o grande capital privado nacional, este cada vez mais imperialista e 

multifacético, atuando, de forma organicamente articulada, nos setores 

industrial, agrícola, comercial e bancário, além de operar na especulação 

financeira, como mecanismo normal de valorização. 

 

Nesse seguimento, os governos de Dilma Rousseff representaram para a 

população brasileira uma total incoerência perante os seus respectivos discursos propagados 

durante as eleições. De fato, o seu governo teve a função de garantir os “interesses da classe 

dominante, em especial no que diz respeito a estabilidade da ordem capitalista no Brasil” 

(MATTOS, 2013, p. 1). 
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Em nenhum momento houve ruptura com o neoliberalismo3, ressaltando Borges 

Neto (2013, p. 2) que: 

 

[...] com a manutenção e a radicalização dos pilares da política 

macroeconômica do segundo governo de F. H. Cardoso: regime de metas 

de inflação e compromisso com a manutenção de um superávit fiscal 

primário elevado, ambos tipicamente neoliberais. Até pelo menos 2011, o 

Banco Central do Brasil praticou uma política monetária especialmente 

conservadora (depois, houve uma redução do grau de conservadorismo, 

mas seu quadro geral foi mantido. 

 

Ainda assim, a percepção do imperialismo não se limita a um comportamento 

intervencionista por responsabilidade do Estado, é um cenário muito mais extenso em que a 

totalidade histórica é imperialista. Na prática, o governo Temer transformou uma 

predisposição histórica constatada nas últimas cinco décadas. Seguindo, portanto, a política 

externa brasileira, através da própria burguesia nacional, para uma direção em que se visa 

uma diversificação política de nossas relações, afastando-se parcialmente dos EUA em prol 

de associações primeiramente com a Europa e subsequentemente com a China (PASSOS, 

2020). 

Já no governo atual, por mais que a dependência em relação à China continue, é 

nítido como Jair Bolsonaro acentua essa tendência e institui também uma propensão 

beneficente aos EUA trazendo uma política submissa sem precedentes à hegemonia e ao 

imperialismo norte-americano. As consequências são ainda maiores, aniquilando o que 

sobrou dos direitos trabalhistas em favor de uma política neoliberal, seguindo para uma 

direção e para uma mudança mais profunda que visa o beneficiamento da burguesia e do 

capital, contrapondo as poucas conquistas que a classe trabalhadora obteve com os governos 

anteriores do PT (PASSOS, 2020). 

Bolsonaro mostra nitidamente, sem qualquer constrangimento, sua subordinação 

integral a Donald Trump, aos EUA e a sua política de exceção que visa a fragilidade das 

instituições democráticas. Manifesta ainda uma inclinação autoritária atribuída pelo seu 

aspecto burguês autocrático, demonstrando como sua desconsideração a qualquer decoro 

deriva da sua ignorância e de sua falta de articulação diante do cenário nacional atual 

pertencente à crise do capital (PASSOS, 2020). 

Sabemos que as exportações brasileiras ainda se condensam em sua maior parte 

nas commodities e em mercadorias com um raso grau tecnológico. O Brasil se insere de fato 

                                                 
3
 Aprofundar-se-á sobre cada período histórico da política neoliberal no Brasil no segundo capítulo desta 

dissertação. 
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no quadro da hegemonia estadunidense e transpôs o fordismo a sua própria realidade. Dessa 

forma, considero que o Estado e a própria economia brasileira são totalmente dependentes 

frente ao imperialismo, o que não impossibilita de se utilizar o crescimento do capital 

brasileiro para dominar outros Estados com economias mais enfraquecidas. 

Nessa perspectiva, é nítido que o imperialismo simboliza uma intermediação 

fundamental no estudo do capitalismo dependente, uma vez que suas características 

concebem uma lógica entre o sistema capitalista e a economia mundial, e, portanto, assimilar 

as particularidades da economia periférica e dependente brasileira. 

 

1.3 A inserção capitalista dependente do Brasil na economia mundial 

 

No processo de estruturação e formação do Estado, bem como na definição da 

política estatal brasileira, é explícita a sua ligação direta ao capitalismo cuja ação foi 

organizada pela própria burguesia nacional e sem a participação das demais classes e grupos 

sociais (MASCARO, 2013, p. 58).  

Se existia política antes do capitalismo, no entanto, não havia forma política 

estatal. O Estado moderno não pode ser estabelecido como a única organização política de 

poder possível às sociedades. Afinal, nas sociedades pré-capitalistas o poder político e o 

econômico geralmente são indistintos (MASCARO, 2013, p. 59). 

Florestan Fernandes (2006, p. 23-24) destaca que a política capitalista refletia 

suas perspectivas econômicas já dentro do Brasil-Colônia, destacando possíveis 

“deformidades” em três vertentes simultâneas: 

 

Primeiro, em consequência da própria natureza do sistema colonial, a parte 

da renda gerada pelo processo que ficava em mãos do agente econômico 

interno era, comparativamente à absorvida de fora (pela Coroa; pelos 

agentes de financiamento da produção, dos negócios com o produto bruto, 

de refinação ou da comercialização final), demasiado pequena. [...] 

Segundo, o que esse montante de renda representava, não obstante, como 

produto de atividades econômicas, dificilmente poderia ser compreendido 

mesmo à luz dos padrões do capitalismo comercial. O típico senhor de 

engenho da era pioneira era, de um lado, agente humano da conquista [...] 

e, de outro, agente potencialmente econômico (servindo nessa qualidade, à 

Coroa, às companhias comerciais e a si próprio). [...] Terceiro, o sistema 

colonial organizava-se, tanto legal e política, quanto fiscal e 

financeiramente, para drenar as riquezas de dentro para fora. 

 

O sistema colonial concentrava obrigações que retiravam da grande lavoura 

qualquer comando incentivador da economia interna, tendo a mesma que se qualificar como 

uma parte econômica vedada para prover suas necessidades básicas fundamentais e ao 
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mesmo tempo ser uma entidade exportadora. Todo esse sistema foi apoiado no trabalho 

escravo, pela agricultura extensiva e pela exuberância de terras (FERNANDES, 2006, p. 25). 

Isto posto, o principal fator da inércia econômica da Colônia não advém das 

atividades econômicas desenvolvidas, mas sim da conjuntura socioeconômica e política que 

a exauria. Dessa forma, com o fim do Brasil-colônia e com a criação de um Estado nacional 

o primeiro movimento econômico capitalista foi ligar-se a grande lavoura visando o 

desenvolvimento urbano e a ampliação de novas formas de atividades econômicas 

(FERNANDES, 2006, p. 27). 

Contudo, conforme exposto anteriormente, mesmo com o fim do período colonial 

o Brasil ainda exportava seus bens primários para a Europa em troca de produtos de consumo, 

sendo a partir dessa relação que se definiu a estrutura da divisão internacional do trabalho e 

do seu desenvolvimento dependente. Desse modo, essa relação de dependência pode ser 

compreendida como um vínculo de submissão entre países categoricamente independentes, 

onde a relação de produção dos Estados subordinados são alteradas ou reinventadas conforme 

as exigências para a manutenção desse regime (MARINI, 2017, p. 327). 

Além disso, é notório que as características coloniais não são as mesmas da 

situação sucessiva de dependência brasileira, ou seja, apesar de serem contínuas elas não são 

homogêneas. O capitalismo dependente latino-americano proporcionou através dos meios de 

subsistência de origem agropecuária o crescimento da classe trabalhadora industrial nos 

países europeus. Portanto, a capacidade de oferta mundial de alimentos da América Latina 

surgiu como requisito necessário para a sua inclusão na economia internacional capitalista e 

como meio de proporcionar aos países industriais serem considerados produtores mundiais 

de manufaturas (MARINI, 2017, p. 328). 

O encargo do Brasil na economia capitalista mundial além de auxiliar no 

desenvolvimento dos países industriais também proporcionará que a acumulação busque o 

crescimento da capacidade produtiva do trabalho ao invés de meramente da exploração do/a 

trabalhador/a nesses países. Contudo, essa perspectiva nos países centrais ocorreu 

principalmente através do apoio de uma maior exploração do/a trabalhador/a nos países 

latino-americanos (MARINI, 2017, p. 328). 

Dessa forma, fica nítido que a inclusão do Brasil na economia capitalista visava 

atender às demandas impostas pelos países industriais que buscavam aumentar sua produção 

de mais-valia relativa, gerando necessariamente a exploração do trabalho assalariado e uma 

prática de desvalorização da força de trabalho nos países periféricos. Esclarecendo Marini 

(2017, p. 329) a diferenciação do conceito de mais-valia relativa e o de produtividade: 
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De fato, se bem constitui a condição por excelência da mais-valia relativa, 

uma maior capacidade produtiva do trabalho não assegura por si só um 

aumento da mais-valia relativa. Ao aumentar a produtividade, o trabalhador 

só cria mais produtos no mesmo tempo, mas não mais valor; é justamente 

esse fato o que leva o capitalista individual a procurar o aumento de 

produtividade, já que isso permite reduzir o valor individual de sua 

mercadoria, em relação ao valor que as condições gerais de produção lhe 

atribuem, obtendo assim uma mais-valia superior à de seus competidores, 

ou seja, uma mais-valia extraordinária.  
 

Conforme o desenvolvimento do mercado mundial, as imposições políticas 

visando a exploração da América Latina se tornam dispensáveis, pois a exploração 

internacional e o atraso desses Estados ainda se mantiveram e se fortaleceram através da 

estrutura econômica criada que consagra essa subordinação. Na prática, a ampliação do 

mercado mundial é a fundação que preserva a divisão internacional do trabalho entre os 

Estados (MARINI, 2017, p. 329). 

O que é importante frisar aqui é que para gerar um crescimento na quantidade de 

valor produzida no capitalismo, demanda-se uma maior exploração da força de trabalho, seja 

através do acréscimo de sua intensidade, piora em suas condições, aumento da jornada de 

trabalho ou na associação de todos esses elementos (MARINI, 2017, p. 330).  

Ademais, os Estados latino-americanos não buscam mecanismos para alterar a 

desarmonia entre os valores de seus produtos exportados, buscando suprimir essa perda 

apenas através da ampliação da exploração do/a trabalhador/a. Logo, a América Latina 

auxiliou nitidamente o aumento de mais-valia e da taxa de lucro nos países industriais, 

resultando em implicações totalmente distintas e rigorosamente opostas à realidade desses 

países (MARINI, 2017, p. 330). 

Apesar da independência política, nossas organizações sociais e econômicas se 

mantiveram idênticas ao mundo colonial o que concerne o comando do poder pela burguesia 

senhorial nativa, seja, portanto, pelas exigências do mercado internacional, destacando 

Florestan Fernandes (1972, p. 26) que o padrão compósito de hegemonia burguesa e o padrão 

dual de expropriação do excedente econômico ganha materialidade a partir do que chama de 

“condição colonial permanente”: 

 

Está claro que essa condição se altera continuamente: primeiro, se prende 

ao antigo sistema colonial; depois se associa ao tipo de colonialismo criado 

pelo imperialismo das primeiras grandes potências mundiais; na atualidade, 

vincula-se aos efeitos do capitalismo monopolista na integração da 

economia internacional. Ela se redefine no curso da história, mas de tal 

modo que a posição heteronômica da economia do país, em sua estrutura e 

funcionamento, mantém-se constante. O que varia, porque depende da 

calibração dos fatores externos envolvidos, é a natureza do nexo da 
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dependência, a polarização da hegemonia e o poder de determinação do 

núcleo dominante. 

 

Logo, pode-se dizer que nas economias capitalistas clássicas o período colonial 

foi um dos grandes elementos formadores da acumulação de capital, já nas economias 

dependentes a passagem para capitalismo ocorreu de modo diverso, tendo o desvio contínuo 

de parte considerável de seu excedente econômico e apresentando aspectos estruturais de sua 

própria condição heteronômica (FERNANDES, 1972). 

Na realidade brasileira a acumulação capitalista não obteve uma acumulação 

originária capaz de suprir um desenvolvimento econômico autônomo e também não eliminou 

nossas estruturas econômicas e sociais “arcaicas”, mesmo com a independência política. 

Florestan cria sob a definição de capitalismo dependente uma conjunção particular, que só 

pode ser denominada através de uma economia de mercado capitalista duplamente 

polarizada, que não possui auto-suficiência e com uma autonomia limitada (FERNANDES, 

1972). 

Segundo Fernandes (1972, p. 31-32): 

 

Em outras palavras, a semelhança com o modelo original começa e termina 

naquilo que se poderia designar como organização formal do sistema 

econômico. Nos planos da estrutura, funcionamento e diferenciação do 

sistema econômico, a dupla polarização do mercado suscita uma realidade 

histórica nova e inconfundível. Trata-se de uma economia de mercado 

capitalista constituída para operar, estrutural e dinamicamente como uma 

entidade especializada, no nível da integração do mercado capitalista 

mundial; como entidade subsidiária e dependente, no nível das aplicações 

reprodutivas do excedente econômico das sociedades desenvolvidas; e 

como entidade tributária, no nível do ciclo de apropriação capitalista 

internacional, no qual aparece como fonte de incrementação ou de 

multiplicação do excedente econômicos das economias capitalistas 

hegemônicas. 

 

Frisa-se que a dependência não é apenas um modo de relação de partes distintas 

de um mesmo sistema, mas obtêm a proporção de um formato próprio, particular e específico 

do desenvolvimento capitalista. Além disso, a formulação de Fernandes (1972) acerca da 

dependência não tem como referência o Estado nação, ou seja, as relações de dependência 

dentro da fase monopolista do capitalismo não são relações entre Estados-nações. Não é um 

Estado inserindo o outro Estado em uma situação de dependência, mas sim uma luta de 

classes. “As classes se constituem como classes no interior daquelas relações e por meio 

delas. Todas operam, direta ou indiretamente, como esteios mais ou menos importantes desse 

processo mesmo, mas só algumas se beneficiam dele” (CARDOSO, 1996, p. 115). 
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Essa percepção que estabelece o vínculo da ordem econômica capitalista com a 

ordem social local dos Estados dependentes, através das classes sociais, possibilita 

compreender as composições ideológicas que fazem parte também desse vínculo. Afinal, a 

mentalidade da burguesia nacional nasce da mentalidade dos grandes proprietários rurais do 

século XIX, preservando vários aspectos de seus pensamentos como a homofobia, o racismo, 

a exploração da classe trabalhadora e “apegam-se ao subterfúgio do desenvolvimentismo 

como aqueles apelaram para o liberalismo: para disfarçar uma posição heteronômica e 

secundária” (FERNANDES, 1972, p. 101). 

Ademais, sabemos que a construção de uma Nação não é feita de uma hora para 

outra, ela se compõe e se complementa paulatinamente. Foi exatamente assim que ocorreu 

no Brasil, evidenciando Fernandes (2006, p. 28) que esse processo conteve duas etapas: a 

primeira foi a suspensão da homogeneidade da “aristocracia agrária” e a segunda o 

surgimento de novos operadores econômicos, sob a influência da divisão nacional e 

internacional do trabalho. 

Uma vez ampliada a grande lavoura sob as condições econômicas, sociais e 

políticas viabilizadas pela formação de um Estado nacional, progressivamente foi traçada 

uma parcela burguesa de “senhores rurais” para administrar esse contexto econômico e 

vincular essa soberania patrimonialista para o crescimento do capitalismo (FERNANDES, 

2006, p. 28). 

Denominados primeiramente como burgueses da aristocracia agrária, 

posteriormente transformam-se em uma elite mais consolidada e radical que tentam 

estabelecer no Brasil as condições econômicas, jurídicas e políticas necessárias para a 

abertura de uma ordem social competitiva, desconsiderando qualquer proteção pelos direitos 

básicos da população (FERNANDES, 2006, p. 29). 

Essa mudança no papel dos “senhores rurais” levou ao seu “aburguesamento”, 

impondo suas idealizações políticas, econômicas e sociais, mas, ao mesmo tempo, existiam 

grupos sociais que não estavam estabelecidos e nem eram aceitos pelos princípios éticos e 

morais senhoriais (FERNANDES, 2006, p. 28). 

Segundo Florestan Fernandes (2006, p. 29): 

 

Não era a sociedade nacional que, apesar da Independência, manteve-se 

(por causa da escravidão e da dominação patrimonialista), esclerosada 

pelos componentes do mundo colonial que subsistiam, indefinidamente 

com renovada vitalidade. Contra o “antigo regime”, assim percebido e 

concebido, o “espírito burguês” era espontânea e substancialmente 

revolucionário. 
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A independência brasileira pode ser interpretada como uma operação 

revolucionária, mas ao mesmo tempo conservadora. O elemento revolucionário foi disposto 

quando buscava-se tomar e transformar a ordem social para que constituísse uma sociedade 

nacional. Já o elemento conservador é quando pretende-se manter uma ordem social que não 

tinha disposições suficientes para compor a autonomia necessária para o desenvolvimento de 

uma Nação (FERNANDES, 2006, p. 32-33). 

Ademais, a absorção do liberalismo pelas elites nacionais possui um evidente 

caráter instrumental em virtude da busca pela emancipação colonial e do redirecionamento 

das relações de dependência do Brasil com o mercado externo. No entanto, esbarrou na 

complexa dificuldade de conceber uma Nação em um país desprovido de elementos 

essenciais de uma sociedade nacional (FERNANDES, 2006, p. 35). 

Fernandes (2006, p. 35) ressalta que era necessário que os “senhores rurais” 

aprendessem a pensar e a agir sobre si próprios, ou seja, interagir sobre a nossa forma política 

“sem a mediação dos nexos coloniais, mas com a mesma eficácia ou sob as mesmas garantias 

de continuidade que as referidas Nações encontravam nos nexos coloniais formais”.  

Perante esse semblante o liberalismo integrava um encargo nítido, perpetrando 

diversas intervenções sociais, competindo-lhe “suscitar e ordenar, a partir de dentro e 

espontaneamente, através do estatuto nacional, mecanismos econômicos, sociais e políticos 

que produzissem efeitos equivalentes aos que eram atingidos antes”. Afinal, o liberalismo 

atendia diretamente os Estados que dominavam o mercado externo e as estruturas 

internacionais desde o período colonial, propiciando a decomposição lenta e heterogênea da 

própria ordem colonial e desenvolvendo uma ordem social nacional mais dependente. 

(FERNANDES, 2006, p. 35 e 36). 

Importante frisar que o liberalismo não atingiu o poder patrimonialista, 

mantendo-se a escravidão como o centro da vida social, econômica e política. Sua atuação 

principal teve base na separação e na superposição dos setores de organização de poder, 

criando um Estado Nacional que reunia o princípio da representação a um forte Poder 

Executivo (FERNANDES, 2006, p. 37). 

Fernandes (2006, p. 40) ainda destaca que as formas de poder político, originadas 

após a composição do Estado brasileiro foram apropriadas pela burguesia local, com o 

seguinte quadro: 

 

As normas constitucionais que regulavam os direitos de escolha e de 

representação, através das eleições primárias e das eleições indiretas bem 

como o poder de decisão inerente aos diferentes mandatos eletivos e a 

possibilidade aberta ao poder moderador de recrutar ministros e 



48 

 
conselheiros de Estado entre deputados e senadores condicionavam uma tal 

concentração do poder político ao nível dos privilégios senhoriais, que 

“sociedade civil” e estamentos sociais dominantes” passaram a ser a mesma 

coisa. 

 

Dessa forma, não apenas a maioria da população ficou rechaçada da sociedade 

civil, como também separada conforme a construção racial, social e econômica definida na 

época colonial. A burguesia brasileira objetivava que o Estado preenchesse duas funções 

sociais, a primeira manter suas estruturas privilegiadas de poder social e político e a segunda 

expandir cada vez mais as condições econômicas, sociais e culturais formadoras de uma 

identidade social nacional (FERNANDES, 2006, p. 43). 

Portanto, era nesse sentido que o Estado brasileiro se desenvolvia 

economicamente, sendo formado sobre um sistema econômico agrário, escravista, racista e 

dependente. 

Essa organização estatal ainda mantinha uma fração de trabalhadores/as 

considerada a “franja marginal” da sociedade brasileira com salários ínfimos, onde sua 

preponderância era ocupada por negros já que foram convertidos os senhores de escravos em 

latifundiários que objetivavam posicionar os ex-escravos nesses espaços precários de vida e 

de trabalho de um capitalismo dependente (MOURA, 1983, p. 133). 

Expondo ainda Clovis Moura (1983, p. 133) que: 

 

As classes dominantes necessitavam para manter esses ex-escravos nessa 

franja marginal de um aparelho de Estado altamente centralizado e 

autoritário. Essa franja marginal foi praticamente seccionada do sistema 

produtivo naquilo que-ele tinha de mais significativo e dinâmico. Tal fato, 

segundo pensamos, reformula a alocação das classes no espaço social e o 

seu significado, estabelecendo uma categoria nova que não é o exército 

industrial de reserva, não é o lumpenproletariat, mas transcende a essas 

duas categorias. É uma grande massa dependente de um mercado de 

trabalho limitado e cujo centro de produção foi ocupado por outro tipo de 

trabalhador, um trabalhador injetado. Nesse processo o negro é descartado 

pelas classes dominantes como modelo de operário. Não é aproveitado. 

Nenhuma tentativa se fez neste sentido, enquanto se vai buscar, em outros 

países aquele tipo de trabalhador considerado ideal e que irá, também, 

corresponder ao tipo ideal de brasileiro que as classes dominantes 

brasileiras escolheram como símbolo: o branco. 

 

Portanto, junta-se as características de um capitalismo dependente a uma 

ideologia que insere o/a negro/a como um elemento negativo de nossa sociedade para formar 

o nosso sistema de exploração econômico capitalista e aniquilar qualquer possibilidade do/a 

negro/a de competir igualmente no mercado de trabalho brasileiro. Com isso, nossa trajetória 

histórica é marcada por esses dois modelos sucessivos, primeiramente o escravista 
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comandado pelo sistema colonialista e logo após o capitalismo dependente dominado pelo 

sistema imperialista (MOURA, 1983, p. 134). 

De fato, a formação colonial escravista foi dissolvida mas preservou seus traços 

nas próprias relações de produção do capitalismo dependente brasileiro, fazendo deles alguns 

elementos mediadores da economia subdesenvolvida. “Desta forma, os vestígios escravistas 

são remanejados e dinamizados na sociedade de capitalismo dependente em função do 

imperialismo dominante” (MOURA, 1983, p. 135). 

Além disso, o Estado no capitalismo dependente, ao qual o Brasil está inserido, 

está atrelado a duas particularidades. A primeira se refere à condição dependente das 

formações sociais em que ele é formado. A segunda se atribui a espécie de exploração do 

capitalismo dependente que é a superexploração, ao qual estabelece as ligações entre classes 

e setores (OSÓRIO, 2014, p. 205). 

O Estado submetido a esse sistema de dependência gera uma concentração nas 

relações de poder e dominação para as classes soberanas do mundo imperialista, provocando 

uma precariedade estrutural do Estado dependente. Dessa forma, desconsidera-se as 

necessidades da maioria da população trabalhadora por meio da sua base fundante que é a 

superexploração da força de trabalho (OSÓRIO, 2014, p. 207 e 208). 

O surgimento da superexploração do trabalho ocorre, nessa concepção, como 

uma ampliação da mais-valia, alcançada através do aumento da intensidade de trabalho do/a 

empregado/a ao invés do desenvolvimento de sua capacidade produtiva. Visto que, a reação 

da América Latina ao inserir-se na troca desigual com os países industriais é de suprir esse 

aspecto no mercado de produção nacional (MARINI, 2017, p. 333). 

Nessa corrente, Ruy Mauro Marini (2017, p. 334) reconhece três características 

que representam esse modo de produção baseado na superexploração do/a trabalhador/a: o 

prolongamento da jornada de trabalho, a intensificação do trabalho e a expropriação de parte 

do trabalho necessário para restituir sua força de trabalho. Portanto, esses aspectos têm total 

ligação com o baixo grau de desenvolvimento das forças produtivas na economia latino-

americana e as espécies de serviços que ali são executadas. 

Além disso, essas três características são consolidadas pela inexistência das 

condições necessárias para o/a trabalhador/a restituir a degradação gerada pela sua força de 

trabalho, expondo Marini (2017, p. 334) que:  

 

nos dois primeiros casos, porque lhe é obrigado um dispêndio de força de 

trabalho superior ao que deveria proporcionar normalmente, provocando 

assim seu esgotamento prematuro; no último, porque lhe é retirada 

inclusive a possibilidade de consumo do estritamente indispensável para 
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conservar sua força de trabalho em estado normal. Em termos capitalistas, 

esses mecanismos (que ademais podem se apresentar, e normalmente se 

apresentam, de forma combinada) significam que o trabalho é remunerado 

abaixo de seu valor e correspondem, portanto, a uma superexploração do 

trabalho. 

 

É importante deixar claro que o modo de produção capitalista pressupõe o 

comando e a utilização direta da força de trabalho e das mercadorias dela proporcionada. 

Logo, o trabalho escravo4 é um modo de exploração do trabalho que se adequa totalmente ao 

capital e justifica a conexão direta das empresas coloniais com os Estados capitalistas 

europeus que aproveitavam desse regime para extrair e importar ouro e prata das minas do 

México e de cana-de-açúcar do Brasil (MARINI, 2017, p. 335). 

Todavia, a partir da segunda metade do século XIX, o trabalho escravo passou a 

se tornar um empecilho para os países industriais, visto que, era essencial a modificação das 

relações de trabalho e do mercado consumidor para a ampliação de mercados e da 

produtividade. Impondo, portanto, o fim do tráfico de escravos em 1850 e fazendo com que 

esse regime não se tornasse mais vantajoso para os proprietários rurais que preferiram aderir 

o regime assalariado visando a superexploração do trabalhador (MARINI, 2017, p. 335). 

Verificou-se esse aspecto, tendo em vista que o trabalho escravo passou a ser 

inflexível, no ponto em que, salvo em condições excepcionais do mercado de mão de obra, 

ele é inconciliável com a superexploração do trabalho. “Não ocorre o mesmo com o trabalho 

assalariado e, em menor medida, com o trabalho servil” (MARINI, 2017, p. 335). 

A superexploração do escravo, ao qual prorroga-se a sua jornada de trabalho para 

além dos limites físicos possíveis e ocasiona a sua morte ou a sua incapacidade, só pode 

ocorrer caso seja possível a restituição com facilidade da força de trabalho exaurida. Além 

disso, a dominação capitalista sobre os meios de produção mercantil consiste em tudo aquilo 

que se transforma em mercadoria, importando apenas o tempo produtivo do/a trabalhador/a. 

Portanto, essa é a justificava para a exploração intensa do escravizado, já que não interessa 

para o capital o seu tempo morto, buscando reduzi-lo para que o tempo produtivo seja o maior 

possível e aproximado ao tempo total de vida do trabalhador (MARINI, 2017, p. 336). 

Uma vez convertida a América Latina no centro produtor de capital para os países 

industriais, dando lugar o sistema colonial ao capitalismo dependente, é importante também 

compreendermos a particularidade do ciclo do capital que estabelece dois momentos 

fundamentais: a produção e a circulação de mercadorias. Portanto, surge nesse momento “a 

                                                 
4
 Importante lembrar que existem diferenças substanciais entre o trabalho escravo colonial e o trabalho escravo 

contemporâneo. 
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contradição inerente à produção capitalista em geral, ou seja, a que opõe o capital ao 

trabalhador enquanto vendedor e comprador de mercadorias” (MARINI, 2017, p. 337). 

Esse paradoxo é essencial para compreendermos as particularidades econômicas 

da América Latina. A superexploração não é somente o crescimento da força de exploração, 

mas uma condição estrutural da dependência, proporcionada pela junção entre o ciclo do 

capital, o lapso tecnológico e o exército industrial de reserva (MARINI, 2017, p. 337). 

Nos Estados com economias industrializadas o mercado nacional tem um 

encargo estimulador na capacidade de consumo de sua classe trabalhadora, tornando-se seu 

elemento central. Já na América Latina, sendo uma região agrário-exportadora, o ciclo do 

capital ocorre de forma diversa, uma vez que o consumo ocorre sobretudo no mercado 

externo, faz com que o consumo individual do trabalhador não interfira na realização do 

produto. A consequência disso é a compensação já apresentada de superexploração do 

trabalho (MARINI, 2017, p. 338). 

Ademais, essa diferença no ciclo do capital com o crescimento do exército 

industrial de reserva nos países latino-americanos produz também um encolhimento no 

salário, não proporcionando o valor mínimo necessário para a subsistência desses/as 

trabalhadores/as. Teoricamente esse contexto aparenta não coincidir, visto que salários 

abaixo do valor da mercadoria guiam a extinção dos proprietários dessa mercadoria. Todavia, 

Marini (2017, p. 338) nos mostra que o crescimento exacerbado do exército mundial de 

reserva na América Latina é o que colabora para que isso ocorra. 

Esse cenário é proporcionado desde o século XVIII, através da primeira 

revolução industrial, quando a Inglaterra impôs obstáculos para a preservação da escravidão 

já que ambicionava um mercado consumidor para o seu processo de industrialização. Na 

perspectiva brasileira, esse exército de reserva aumentou no século XIX com a imigração 

europeia, antecedente a abolição, mantendo uma oferta de trabalho totalmente flexível, 

permitindo assim, a superexploração, pela facilidade de substituir trabalhadores e pela oferta 

da força de trabalho ser maior que a empregabilidade (MARINI, 2017, p. 338). 

Segundo Marini (2017, p. 338): 

 

A harmonia que se estabelece, no nível do mercado mundial, entre a 

exportação de matérias primas e alimentos, por parte da América Latina, e 

a importação de bens de consumo manufaturados europeus, encobre a 

dilaceração da economia latino-americana, expressa pela cisão do consumo 

individual total em duas esferas contrapostas. Quando, chegado o sistema 

capitalista mundial a um certo grau de seu desenvolvimento, a América 

Latina ingressar na etapa da industrialização, deverá fazê-lo a partir das 

bases criadas pela economia de exportação. A profunda contradição que 

terá caracterizado o ciclo do capital dessa economia e seus efeitos sobre a 
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exploração do trabalho incidirão de maneira decisiva no curso que tomará 

a economia industrial latino-americana, explicando muitos dos problemas 

e das tendências que nela se apresentam atualmente. 

 

Os aspectos que compõem o ciclo do capital, baseado na superexploração, 

contribuirá de maneira massiva para o fraco desempenho industrial da América Latina. 

Afinal, a indústria preservou ali a subordinação de sua atividade ligada à produção e 

exportação de bens primários, que firmavam o centro vital do processo de acumulação 

(MARINI, 2017, p. 339). 

A possibilidade de se impulsionar veio apenas entre a Primeira e a Segunda 

Guerra Mundial, quando as crises econômicas externas possibilitaram uma política de 

substituição de importações. O ambiente de circulação, baseada na oferta externa de bens 

manufaturados de consumo, conduz seu foco para o mercado interno, acreditando diversas 

correntes desenvolvimentistas, na década de 1950, que o capitalismo dependente seguia na 

direção de uma conformação semelhante à dos países industriais clássicos. Portanto, 

considerava-se que as dificuldades econômicas e sociais que compunham a formação social 

latino-americana se motivavam na carência do desenvolvimento capitalista e que o 

desenvolvimento deste seria capaz de aniquilá-las (MARINI, 2017, p. 339). 

No entanto, é importante esclarecer que a industrialização na América Latina 

ocorre sobre parâmetros distintos. O controle definitivo que operava a economia exportadora 

sobre o consumo individual do trabalhador não possibilitou nada além de uma indústria fraca 

e limitada, ao qual só se expandia perante crises comerciais externas ao travar parcialmente 

o acesso da esfera alta de consumo para o comércio de importação (MARINI, 2017, p. 340). 

De fato, a industrialização latino-americana não reproduz sua própria demanda 

como nas economias clássicas. Ela surge com o objetivo de servir a uma necessidade pré-

existente, e se organizará em função das reivindicações de mercado oriundas dos Estados 

avançados (MARINI, 2017, p. 340). 

Ademais, a produção de bens na América Latina não é também focada na 

formação do consumo popular, sendo sua produção totalmente independente das condições 

de salário dos próprios/as trabalhadores/as, visto que não é um produto essencial para o seu 

consumo. O preço das manufaturas não estabelece o valor da força de trabalho e não impacta 

na taxa de mais-valia, sendo mais interessante buscar-se o aumento do lucro através da 

superexploração e da diminuição dos salários (MARINI, 2017, p. 341). 

A submissão dos Estados de capitalismo dependente no ciclo do capital perante 

os Estados imperialistas se materializa em todas as etapas do processo de reprodução do 

capital. A relação de dependência se estabelece no financiamento, no investimento, na 
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superexploração da força de trabalho, ou seja, em toda dependência mercantil, científica, 

tecnológica e financeira. Gerando, portanto, um modo de reprodução em que o consumo 

dos/as trabalhadores/as, na economia dependente, não se torne um elemento essencial para a 

composição das mercadorias (MARINI, 2017, p. 341). 

Na prática, os Estados dependentes exercem uma função fundamental no 

desenvolvimento direto no ciclo da economia com os países industriais, auxiliando 

conjuntamente com o capital estrangeiro a preservação do padrão de reprodução do capital 

(MARINI, 2017, p. 342). 

A industrialização da América Latina ocorreu por interesse direto dos Estados 

centrais, uma vez que se percebeu um desenvolvimento exacerbado no setor de bens de 

capital nas economias centrais, surgiu o interesse na criação de um mercado para a sua 

indústria pesada. Portanto, mostrou-se a necessidade de exportação de equipamentos, 

maquinários e tecnologia, que já eram ultrapassados, para os Estados dependentes antes que 

tivessem sido liquidados (MARINI, 2017, p. 342). 

Expressa-se a industrialização latino-americana uma inovação na divisão 

internacional do trabalho, onde são transmitidos aos Estados dependentes etapas inferiores 

da produção industrial, sendo destinado aos Estados imperialistas os estágios modernos e o 

controle da tecnologia avançada. “O que temos aqui é uma nova hierarquização da economia 

capitalista mundial, cuja base é a redefinição da divisão internacional do trabalho ocorrida 

nos últimos 50 anos” (MARINI, 2017, p. 343). 

O desenvolvimento industrial preservou a exploração da classe trabalhadora 

através da amplificação do ritmo de trabalho e da sua produtividade, bem como permaneceu 

a predisposição do recebimento de salários inferiores a seu valor real. Isso ocorre devido à 

acumulação continuar subordinada essencialmente mais ao aumento da massa de valor e, 

portanto, de mais-valia do que da taxa de mais-valia (MARINI, 2017, p. 344). 

Todo esse processo ganha particularidades conforme os próprios padrões de 

reprodução do capital nos diferentes períodos históricos, cujo aumento minimiza o número 

de trabalhadores/as empregados/as e aumenta o número de subempregos e de 

desempregados. Destaca Jaime Osorio (2014, p. 208-209) que: 

 

Se o capitalismo é um sistema com dimensões civilizatórias, são as 

dimensões da barbárie, porém, que tendem a prevalecer no capitalismo 

dependente. Sociedades atravessadas por esses processos geram altos níveis 

de conflito social, alguns latentes e muitos outros manifestos. A reprodução 

do capital sustentada na superexploração gera agudas fraturas sociais: ilhas 

de riqueza no meio de um mar de pobreza, trabalhadores esgotados 

prematuramente, miséria e desemprego. Tudo isso tende a criar condições 

para potencializar os enfrentamentos sociais e a luta de classes. 
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O Estado no capitalismo dependente esteve em evidência nas mudanças 

econômicas e políticas nos regimes ditatoriais impostos e mesmo após o fim desses regimes, 

com o advento das democratizações, percebeu-se que os grupos políticos anteriores haviam 

se tornado mais fortes e mantido o poder, tornando a América Latina o território com maiores 

índices de desigualdade do mundo (OSÓRIO, 2014, p. 221). 

Dessa forma, em oposição às normativas neoliberais, é necessário contestar a 

concepção de que já não há intervenção estatal. Afinal, essa ação apenas se redirecionou de 

acordo com as inclinações prevalecentes no Estado, como acontece quando os Estados latino-

americanos perdoam dívidas de grandes banqueiros e empresários (OSÓRIO, 2014, p. 223). 

Conforme expõe Alysson Mascaro (2013, p. 14) o Estado é um instrumento 

especialmente capitalista na qual desassocia-se produtores diretos dos meios de produção, 

instituindo-se uma classe necessária de trabalho assalariado e a troca de mercadorias. Sendo 

assim, desponta o Estado como o terceiro vinculado da relação capital e trabalho, visto não 

como suplemento e sim como parte necessária da própria propagação do capitalismo. 

Nessa perspectiva, o Estado não é um mecanismo neutro a serviço da burguesia, 

ele é um proveniente necessário da própria acumulação capitalista. O Estado colabora para 

determinar o explorador e o explorado como sujeitos de direito, sob o mesmo regime político 

e jurídico (MASCARO, 2013, p. 15). 

“Se há uma relação direta entre capitalismo e Estado, não é o Estado, como um 

aparato de poder aparentemente soberano, que dá origem à dinâmica do capitalismo, mas sim 

o contrário”. Contudo, o Estado não é o único ou maior condutor dos padrões de reprodução 

capitalista, é um encadeamento global e organizado que promove a sua própria reprodução 

(MASCARO, 2013, p. 16-17). 

Além de todos os pretextos já expostos, o capitalismo se propaga ainda mais pela 

forma instaurada de multiplicidade de Estados, destacando Alysson Mascaro (2013, p. 105) 

que: 

 

Em razão dos interesses externos do capital, é proveitoso que haja um 

sistema de Estados, e não um Estado geral mundial. A forma política 

capitalista há de se revelar como estatal e inexoravelmente plural: somente 

com a multiplicidade de Estados se estabelecem e se cimentam plenamente 

os mecanismos da reprodução do capital, porque a concorrência entre 

Estados dá unidade estrutural e ideológica ao acoplamento entre a 

exploração da força de trabalho e o interesse do capital nacional. Nesta 

unidade estatal mergulhada em um sistema de Estados, cada ente constitui 

um amálgama de interesses e de junções de exploração que se põe em 

competição com outros entes. A funcionalidade capitalista da pluralidade 

dos Estados nacionais se revela como a possibilidade de que a competição 
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estabeleça uma específica junção de classes e interesses dentro do território 

de cada Estado, aumentando o grau de exploração interna diante das 

variáveis exteriores. 

 

Apesar de ainda existirem muitas convicções econômicas e políticas de esquerda 

de que o Estado é o responsável por minimizar os impactos do capitalismo, é evidente com 

tudo o que já foi exposto que o Estado não pode ser designado como opositor ou freio à lógica 

econômica capitalista. Todavia, também não pode ser compreendido como um componente 

prejudicial ao equilíbrio sublime dos mercados, como correntes de direita persistem em 

difundir (MASCARO, 2013, p. 116).  

Ademais, para uma maior compreensão do desenvolvimento do capitalismo e sua 

configuração atual no Brasil é importante também abordar o conceito de contrarrevolução 

apresentado nas obras de Florestan Fernandes que parte da análise do golpe de Estado 

estabelecido em 1964 no Brasil, como uma evidência clara de uma contrarrevolução. Afinal, 

não se objetivava defender a democracia contra o comunismo internacional e sim impedir a 

transformação de uma democracia restrita para uma democracia de participação ampliada, 

preservando-se então o regime democrático burguês e impedindo a classe trabalhadora de 

atuar direta ou indiretamente do espaço político e implementar a revolução dentro da ordem 

(FERNANDES, 2011, p. 157). 

De fato, o golpe de Estado fez parte de um plano maior e internacional que 

acarretou o sistema do desenvolvimento com segurança do centro para a periferia do mundo 

capitalista. Consequentemente, essa fase é marcada pela expansão possível da democracia 

burguesa no Brasil, cujo país de origem colonial havia abolido há pouco tempo o regime de 

trabalho escravo e estava sujeito a dominação imperialista (FERNANDES, 2011, p. 158). 

É importante frisar que a opressão da ditadura de classe e do Estado ditatorial 

nunca tiveram forças para impedir as mudanças históricas, ressaltando Fernandes (2011, p. 

158) que: 

 

Por sua natureza mesma, a autocracia burguesa não pode “durar para 

sempre”: o capitalismo, no centro ou na periferia, impõe ritmos rápidos à 

transformação da sociedade. Tais ritmos acabam sendo mais rápidos (e 

dramáticos) na periferia, onde as contradições internas do regime de classes 

são agravadas pelas contradições inerentes à dominação imperialista, que 

impõe às burguesias associadas e aos Estados que formam as suas bastilhas 

uma dependência que os inibe na cena história e os entrava no plano 

estrutural. O que produz um efeito paradoxal: as mesmas condições que 

precipitam a contrarrevolução contêm os germes de sua fraqueza e 

derrocada. Independente da pressão direta das classes trabalhadoras e das 

massas populares [...], e antes mesmo que essa pressão direta faça sentir os 

seus efeitos frontais, as contradições internas e externas minam a 

articulação e o poder de controle relativo das forças contrarrevolucionárias. 
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Dessa forma, a degradação da contrarrevolução era certa pois ela não solucionou 

nenhum dos grandes problemas enfrentados pelo Brasil naquele período, focando suas ações 

em tentar inibir a revolução nacional e atender ao padrão de acumulação capitalista 

determinado pelo capital monopolista, tornando-se então nossa burguesa em antissocial e 

antinacional (FERNANDES, 2011, p. 162). 

A característica antissocial é aplicada em virtude da notória e crescente 

desigualdades sociais e econômicas, à exportação do excedente econômico e a expropriação 

do trabalho. Já o aspecto antinacional é posto pela exclusão de grupos radicais, dos 

movimentos sociais como o próprio movimento sindical e dos representantes diretos da 

classe trabalhadora visando impedir a participação ampliada de operários em lugares de 

poder no Estado (FERNANDES, 2011, p. 162). 

É importante ressaltar que o Fernandes (2011, p. 164) parte da categoria 

contrarrevolução a partir dos ensinamentos de Lenin, caracterizando-a como uma repartição 

política e militar ao qual as classes dominantes e burguesas através da conciliação dos seus 

espaços políticos e de interesses buscavam a proteção da propriedade privada e da iniciativa 

privada, gerando o autoprivilegiamento e a autoproteção. No entanto, era questão de tempo 

para gerar o desgaste dessa base que era ao mesmo tempo frágil e heterogênea. 

Florestan (2011, p. 165), destaca que esses aspectos políticos impostos não 

objetivavam atender os interesses da Nação ou até mesmo de todas as classes burguesas, 

salientando que: 

 

Ao revés, o que se equacionou, em todos os continentes da periferia do 

mundo capitalista, foi como impelir a modernização acelerada, com sua 

típica “revolução por incorporação”, de modo a resguardar: 1º) o controle 

dessa periferia pelas nações capitalistas hegemônicas e por sua 

superpotência; 2º) a estabilidade política exigida pelas multinacionais (ou 

as grandes corporações) para operar em escala mundial e para crescer nas 

nações capitalistas dependentes “estratégias”; 3º) os setores hegemônicos 

das classes possuidoras nessas nações, como e enquanto uma comunidade 

“nacional” de negócios, como empresários associados ao imperialismo e 

como os “quadros” administrativos e políticos do Estado. Em regra, as 

maiores nações capitalistas da periferia conheceram um enlace que apanha 

todas essas determinações. 

 

A conciliação da burguesia nacional nunca foi homogênea e manteve seus 

privilegiamentos também de forma desigual, criando-se um Estado com vários semblantes e 

ao mesmo tempo instável. Essa instabilidade gerou um Estado autocrático burguês 

enfraquecido pelos conflitos internos e que não são simplesmente solucionados. Afinal, sua 
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base econômica é extremamente limitada e fechada na defesa dos seus privilégios 

(FERNANDES, 2011, p. 167). 

 Essa minoria de privilegiados e ultraprivilegiados em comparação com a massa 

da população e a extensão do território nacional faz também mais uma fragilidade que 

contribui para a ruína da contrarrevolução (FERNANDES, 2011, p. 168). 

 Ademais, o capitalismo apresenta apenas alternativas catastróficas diante o 

combate contra o socialismo, onde em regra nos países de periferia as burguesias desses 

Estados desprezam o autogoverno por vias democráticas e conservam-se através da 

manutenção da ordem já existente. Logo, há de fato um crescimento desordenado do 

capitalismo, do consumo de massa e da poluição generalizada onde nada se mantém 

intocável. O capitalismo selvagem de nações periféricas atravessa então do tradicionalismo 

para uma modernização ultrarreacionária. (FERNANDES, 2011, p. 170). 

Florestan Fernandes propõe-se também a problematizar e pensar o Brasil e o seu 

subdesenvolvimento em termos de capitalismo dependente e nega pensamentos recorrentes 

como a de subdesenvolvimento enquanto atraso e o da superação do subdesenvolvimento 

através da celeridade do crescimento econômico (CARDOSO, 1995, p. 1). 

A concepção de capitalismo dependente colabora diretamente para a teoria do 

desenvolvimento capitalista, no entanto ela por si só não é rotulada por Fernandes como uma 

“teoria da dependência”. O sistema de classes sociais é um dos fatores que impulsionam esse 

movimento e a dependência não é elencada apenas devido à hegemonia externa, mas como 

também pela dominação interna que possui um papel importante nessa vinculação 

(CARDOSO, 1995, p. 3). 

Conforme explicita Florestan Fernandes (2009, p. 45): 

 

O modelo concreto de capitalismo que irrompeu e vingou na América 

Latina reproduz as formas de apropriação e expropriação inerentes ao 

capitalismo moderno com um componente adicional específico e típico: a 

acumulação de capital institucionaliza-se para promover a expansão 

concomitante dos núcleos hegemônicos externos e internos (ou seja, as 

economias centrais e os setores sociais dominantes). Em termos abstratos, 

as aparências são de que estes setores sofrem a espoliação que se monta de 

fora para dentro, vendo-se compelidos a dividir o excedente econômico 

com os agentes que operam a partir das economias centrais. De fato, a 

economia capitalista dependente, está sujeita, como um todo, a uma 

depleção permanente de suas riquezas (existentes ou potencialmente 

acumuláveis), o que exclui a monopolização do excedente econômico por 

seus agentes privilegiados. Na realidade, porém, a depleção de riquezas se 

processa à custa dos setores assalariados e destituídos da população, 

submetidos a mecanismos permanentes de sobreapropriação e 

sobreexpropriação capitalistas.  
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Dessa forma, no capitalismo dependente não é suficiente a reprodução apenas da 

apropriação e da expropriação, mas como também da sobreapropriação e sobreexpropriação 

capitalistas através da duplicação da dominação externa sobre a dominação interna e 

consequentemente no aumento da superexploração da classe trabalhadora (CARDOSO, 

1995, p. 3). 

Ainda assim, duas questões são ponderadas por Fernandes para o seguimento da 

dependência. A primeira diz respeito à relevância da burguesia local, mesmo que subordinada 

e com menor poder de decisão. Já o segundo ponto retrata a exploração capitalista dos 

trabalhadores e do acúmulo de pessoas que não conseguem nem mesmo se inserir no mercado 

de trabalho ou permanecer nele (CARDOSO, 1995, p. 4). 

A classe social apenas manifesta-se onde o capitalismo desenvolveu-se 

consideravelmente e atingiu todas as esferas, sejam elas sociais ou legais e na formação de 

um Estado nacional diretamente emblemático. Dessa forma, o sistema de classes através da 

regulação de privilégios econômicos gera implicações sociais, culturais e políticas 

(FERNANDES, 2009, p. 33). 

Segundo Miriam Limoeiro Cardoso (1995, p. 5), a expropriação do trabalho e a 

democracia burguesa sustentam o capitalismo enquanto modo de produção, já o capitalismo 

dependente se solidifica pela expropriação e pela autocracia qualificando-se como 

“capitalismo selvagem” que é marcado pela perda de direitos pela classe trabalhadora. 

Portanto, as classes sociais no Brasil são incapazes de ocupar totalmente suas 

funções sociais devido a essa especificidade de capitalismo selvagem, diferente dos modelos 

europeus e norte-americano que alcançaram o direito de serem ouvidas e participar 

diretamente dos fluxos de renda e de poder (FERNANDES, 2009, p. 42). 

De fato, as classes sociais na América Latina não exercem seus encargos 

construtivos e nem desintegradores que visam a composição de um Estado integrado e 

autônomo. As burguesias locais focalizam suas ações apenas no acúmulo de capital e na 

partilha do excedente econômico com as burguesias hegemônicas, desenvolvendo e 

conservando a sua dependência (CARDOSO, 1995, p. 6). 

Afinal, para as burguesias latino-americanas o fundamental continua sendo seus 

privilégios inerentes a essa aliança e o equilíbrio de poder a qualquer custo ao qual não 

garante o desenvolvimento eficaz da ordem social inerente à sociedade de classes e a 

universalidade dos direitos humanos (CARDOSO, 1995, p. 7). 

Segundo Florestan Fernandes (2009, p. 57 e 58): 
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Por paradoxal que pareça, o que mais debilitou as burguesias latino-

americanas, reduzindo sua capacidade de ação econômica e de atuação 

política, foi a maneira pela qual pretenderam fortalecer-se, excluindo ou 

enfraquecendo outros protagonistas sociais. [...] para avançar e construir, 

as burguesias latino-americanas necessitavam de adversários capazes de 

desafiá-las. Tem-se pensado que o que faltou foi uma aristocracia 

reacionária, suficientemente forte para ameaçar a ascensão social da 

burguesia. Esse raciocínio é incongruente [...] as nações que importaram 

uma economia de mercado moderno não podiam forjar a repetição da 

história [...] as inconsistências das burguesias latino-americanas procedem 

do fato de que elas resistem à plebeização e instigam a proletarização sem 

querer aceitar a democratização correspondente da ordem social 

competitiva. Proscrevendo o destituído da ordem civil e limitando (ou 

anulando) a participação econômica, cultural e política das classes 

trabalhadoras, aquelas burguesias enfraqueceram a si próprias, reduzindo 

suas alternativas, empobrecendo sua visão do mundo e liquidando-se como 

agente histórico e revolucionário. 

 

Logo, para se seguir para um processo de transformação da ordem social, a 

burguesia nacional necessitaria ultrapassar os seus interesses específicos ao qual lhe 

proporcionam seus privilégios para apresentar propósitos universais. No entanto, percebe-se 

que na América Latina as perspectivas são baixas de se acontecer devido à subordinação 

exercida pelas burguesias hegemônicas e pela precária pressão realizada pela classe 

trabalhadora (CARDOSO, 1995, p. 8). 

Importante frisar que o obstáculo não ocorre pela existência de duas burguesias 

e sim pela junção de interesses burgueses internos e externos que proporcionam a 

reestruturação da dependência e o bloqueio para uma revolução nacional, mantendo-se dessa 

forma as grandes desigualdades sociais (CARDOSO, 1995, p. 9). 

Afinal, a submissão da burguesia brasileira perante a burguesia hegemônica é 

algo consentido pela nossa própria burguesia. A natureza desigual do regime de classes 

brasileiro cujo padrão de estratificação social insere uma profunda desigualdade entre ricos 

e pobres e representa um sistema maciço de segregação social (SAMPAIO JR, 2001). 

Segundo Sampaio Jr. (2001, p. 01): 

 

As revoluções burguesas "atrasadas" caracterizam-se pelo fato de que a sua 

direção política foi monopolizada por burguesias ultraconservadoras e 

dependentes que, ao fechar o circuito político à participação das massas 

populares e selar uma associação estratégica com o imperialismo, acabaram 

por associar capitalismo e subdesenvolvimento. O drama das revoluções 

burguesas que eclodem dentro dos marcos da dependência é que as 

condições históricas externas e internas restringem muito da possibilidade 

de conciliar capitalismo e integração nacional. É este último caso que se 

enquadra o Brasil. 
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Portanto, a burguesia brasileira apenas foi capaz de estabelecer o seu padrão de 

dominação e conquistar um mínimo de gerência sobre o desenvolvimento dependente em 

razão do cenário histórico peculiar, definido pela internacionalização da luta de classes e pelo 

forte dinamismo do processo de industrialização. No tempo em que tais circunstâncias 

existirem, o capitalismo dependente desfrutaria da tocante estabilidade (SAMPAIO JR, 

2001). 

Além disso, no cenário internacional a capacidade de negociação da burguesia 

hegemônica não pode ser desassociada da necessidade de obter parceiros estáveis no Brasil. 

As imposições do processo de internacionalização dos mercados nacionais para sua melhor 

delimitação e proteção contra as pressões nacionalistas e redistributivas, bem como a 

inevitabilidade de aumento de suas influências visando impedir qualquer ameaça de 

revoluções socialistas, concebiam um apoio mútuo para a preservação dos interesses 

burgueses nacionais e estrangeiros na consolidação da revolução burguesa no Brasil 

(SAMPAIO JR, 2001).  

Florestan Fernandes (2006, p. 73) nos traz que:  

 

"(...) a “fraqueza” das burguesias submetidas e identificadas com a 

dominação imperialista é meramente relativa. Quanto mais se aprofunda a 

transformação capitalista, mais as nações capitalistas centrais e 

hegemônicas necessitam de “parceiros sólidos” na periferia dependente e 

subdesenvolvida – não só de uma burguesia articulada internamente em 

bases nacionais, mas de uma burguesia bastante forte para saturar todas as 

funções políticas autodefensivas e repressivas da dominação burguesa. Essa 

necessidade torna-se ainda mais aguda sob o imperialismo total, inerente 

ao capitalismo monopolista, já que, depois da Segunda Guerra Mundial, ao 

entrar numa era de luta pela sobrevivência contra os regimes socialistas, 

tais nações passaram a depender das burguesias nacionais das nações 

capitalistas dependentes e subdesenvolvidas para preservar ou consolidar o 

capitalismo na periferia. As burguesias nacionais dessas nações 

converteram-se, em consequência, em autênticas “fronteiras internas” e em 

verdadeiras “vanguardas políticas” do mundo capitalista. 

 

A burguesia brasileira e de outros Estados de capitalismo dependente 

apresentam-se como classes destituídas de qualquer aspecto político revolucionário. Cedem 

a sua dominação e impõem seus interesses particulares como se fossem interesses gerais da 

Nação. Portanto, estamos diante de um poder burguês em sua forma histórica mais extrema 

e brutal, cujas alternativas apresentadas pela mesma são fantasiosas, como a própria alegação 

de que a ampliação do desenvolvimento industrial possibilitaria a liquidação do atraso 

econômico e o extermínio da nossa dependência, removendo, portanto, as formas pré-

capitalistas de relações econômicas e a dominação imperialista (FERNANDES, 2006). 



61 

 

De fato, a classe trabalhadora não possui hoje condições objetivas e subjetivas 

para alcançar uma revolução dentro da ordem existente, mas necessita aspirar sempre para 

uma mudança dentro da ordem capitalista ou contra ela. Acredita-se que há de fato uma 

revolução silenciosa a caminho, afinal a exploração, expropriação e opressão excedentes 

progressivamente proporcionam condições iminentemente reformadoras (CARDOSO, 1995, 

p. 10). 

 

1.4 A mercantilização da força de trabalho no Brasil 

 

Para um melhor entendimento do processo de exploração e mercantilização da 

força de trabalho no Brasil, se fez essencial a compreensão dos conceitos anteriormente 

abordados, ao qual passamos agora a abordar sobre a força de trabalho enquanto mercadoria 

e suas consequências no capitalismo dependente brasileiro. 

A mercadoria pode ser caracterizada como a forma elementar da produção 

capitalista, ressaltando que a acumulação de riqueza da sociedade mercantil estabeleceu as 

estruturas para o próprio modo de produção capitalista. Portanto, a mercadoria pode ser 

designada como um componente que impulsiona a sociedade do capital (MARX, 2008). 

Marx (2013, p. 113) ressalta que onde se impera a sociedade capitalista, se 

demonstra uma “enorme coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como sua forma 

elementar”. [...] A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio 

de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer”. 

Dessa forma, compreende-se a mercadoria como tudo aquilo que se produz para 

o mercado, sendo tudo no capitalismo transformado em mercadoria, inclusive o trabalho 

humano, ao qual foi sistematizado pela relação contratual de compra e venda da força de 

trabalho e intermediada pela mercadoria salário (MARX, 2013). 

Contudo, é importante mencionar que nesse vínculo de compra e venda da força 

de trabalho, o trabalhador não é o proprietário de sua mercadoria, uma vez que ele é separado 

do processo de produção e do seu produto gerado. O trabalhador não se observa como artífice 

de seu trabalho, mas sim enquanto suplemento da máquina (MARX, 2013). 

Segundo Rodrigues (2007, p. 30-31): 

 

Para ter salário, o trabalhador vai dispor da sua própria capacidade de 

trabalho. Mas, a venda da força de trabalho, vista em si, não diferencia 

essencialmente essa época do passado. A diferença fundamental em 

comparação a épocas passadas são as relações hegemonizadas pelo capital: 

de um lado, os compradores (os capitalistas), e, de outro lado, os 

vendedores (os trabalhadores enquanto sujeitos), nas condições 
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estabelecidas para o exercício dessa relação, em princípio, realizada por 

livre contrato entre as partes. Contudo, é sabido que os trabalhadores estão 

submetidos ao controle por parte dos compradores, proprietários dos meios 

de produção, através de uma série de gradações e posições intermediadoras 

entre as classes sociais, que reforçam ou demonstram a polarização 

fundamental. 

 

Portanto, funda-se um modo de sociabilidade em que o trabalhador perde a 

oportunidade de sobrevivência enquanto produtor apartado desse processo, por não existir 

mais mecanismos para tal.  A venda da sua própria força de trabalho se torna uma imposição 

para a sua subsistência, perdendo o comando da sua própria realidade, tendo em vista que os 

modos de existência vão se restringindo dentro dessas relações regidas pelo mercado, ao qual 

são conduzidas pela própria burguesia (RODRIGUES, 2007, p. 31). 

No processo histórico, o trabalhador torna-se assalariado vendendo a sua força 

de trabalho como mercadoria. No entanto, a força de trabalho nem sempre foi uma 

mercadoria. Os escravos, por exemplo, eram vendidos junto a sua força de trabalho, ou seja, 

ele próprio era a mercadoria e não a sua força de trabalho em si, ainda que o principal 

interesse do senhor feudal não era propriamente essa mercadoria, mas sim o que ela poderia 

produzir (RODRIGUES, 2007, p. 32). 

De fato, acredito que o conceito de liberdade do trabalhador hoje no capitalismo 

seja uma completa ilusão. Nos Estados-Nação de capitalismo dependente não há outra opção 

a não ser a própria superexploração já apresentada, muito menos do/a trabalhador/a possuir 

o que é produzido e reproduzido pelo seu próprio trabalho, estando totalmente sujeitos/as e 

limitados/as pelo próprio modo de produção capitalista. 

Afinal, o propósito principal da força de trabalho no capitalismo é a produção de 

mais-valia. Sendo ela o mecanismo utilizado para a reprodução das próprias relações 

dominantes, estando submissa e inserida cada vez mais ao controle do capital. “As mudanças 

existentes no trabalho, no desenvolvimento das forças produtivas, estão mais radicalizadas 

na direção da dominação do capital sobre o trabalho”. Essa ideia é primordial para a 

compreensão da totalidade histórica que determina o próprio surgimento das novas formas 

de trabalho, como o trabalho escravo contemporâneo (RODRIGUES, 2007, p. 38). 

Portanto, necessitamos fortalecer a luta da classe trabalhadora para o 

enfrentamento direto desse modelo de mercantilização da força de trabalho, através da 

estruturação de estratégias que encaminhem para a extinção do modelo mercantil da 

capacidade de trabalho e na própria luta anticapitalista, visando a idealização de uma nova 

sociedade. 
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Ademais, Florestan Fernandes (2009, p. 80) nos traz importantes considerações 

que certificam a essência da relação imperialismo/dependência do Brasil ao demonstrar que 

a sociedade de classes em nosso país dispõe de suas próprias ações econômicas, sociais e 

culturais, bem como apresenta particularidades acerca da mercantilização da força de 

trabalho em países de capitalismo dependente. 

Primeiramente há de se ressaltar o paradoxo existente na América Latina, ao qual 

o surgimento e o estabelecimento das classes acentuaram as desigualdades e os problemas 

sociais, ao invés de reduzi-los ou produzir um espaço igualitário comum de participação 

econômica, sociocultural e política.  Visto que, a sociedade de classes que é concebível sob 

o capitalismo dependente possui seus próprios dinamismos, cujos padrões de acumulação 

originária de capital e de mercantilização do trabalho revelam como se originam e operam 

tais dinamismos (FERNANDES, 2009, p. 80). 

Segundo Fernandes (2009, p. 81): 

 

O padrão dual de acumulação originária de capital, com o correspondente 

modelo de apropriação repartida do excedente econômico nacional, 

engendra dinamismos que são convergentes e interdependentes, mas 

intrinsecamente contraditórios. Os grupos que conseguem privilegiar sua 

posição econômica, social e política “a partir de fora" ou “a partir de dentro" 

possuem interesses e motivações similares quanto ao desenvolvimento por 

associação dependente e por incorporação às formas de estabilidade 

econômica, sociocultural e política decorrentes e às modalidades de 

transição que elas exijam. No entanto, os interesses e as motivações, 

relacionados com a expansão do mercado interno, a integração da economia 

em escala nacional e a diferenciação ou o fortalecimento do sistema de 

produção “voltado para dentro", constituem focos de divergência relativa. 

Em termos típico-ideais, a coincidência de interesses e motivações, entre os 

pólos econômicos “interno" e “externo", só é possível quando o grau de 

incorporação é suficientemente elevado e extenso para permitir a 

associação dependente também no "crescimento voltado para dentro". 

 

Portanto, esse padrão dual de acumulação e o capitalismo dependente 

culminaram nas particularidades da mercantilização do trabalho no Brasil, estabelecendo o 

nosso mercado de trabalho nacional quando da extinção do sistema colonial e da prática do 

trabalho livre, ao qual é vendido como mercadoria. De fato, no Brasil o mercado de trabalho 

opera totalmente divergente se comparado aos Estados imperialistas, não integrando sequer 

toda força de trabalho disponível, afinal, a mercantilização do trabalho aqui sobrevém dos 

marcos da sobrevivência das economias de subsistência e formas extra capitalistas de sua 

mercantilização (FERNANDES, 1972). 

Nessa perspectiva, o salário é idealizado como um privilégio econômico e social, 

visto que ele não está incluído igualmente ao capitalismo avançado, necessitando compensar 
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as estruturas econômicas em diferentes níveis de desenvolvimento econômico e não resulta 

em uma estabilidade estruturada no todo. Logo, as transformações econômicas não foram 

seguidas de transformações necessárias na estrutura social que possibilitaram a distribuição 

de renda nas diversas camadas sociais, revelando a concentração racial da renda, da 

influência e do poder para os brancos (FERNANDES, 1972). 

Ademais, a própria estruturação do trabalho livre representou um processo de 

transição para o/a negro/a liberto/a que não significava uma fonte de libertação do homem e 

da mulher negra, os inserindo em competição com os imigrantes em condições totalmente 

desiguais (FERNANDES, 1989, p. 21). 

Afinal, a abolição da escravidão formou um excesso de mão-de-obra não 

qualificada fazendo-os competir no mercado de trabalho brasileiro em um cenário de forte 

imigrações, principalmente europeia e qualificada, proporcionando através da ordem 

competitiva um agravamento na desigualdade racial e uma condição perversa de 

expropriação e dominação do/a negro/a. Destacando Fernandes (2007, p. 25) que: 

 

Esse mecanismo adaptativo só se tornou possível porque as transformações 

da estrutura da sociedade, apesar da extinção da escravidão e da 

universalização do trabalho livre, não afetaram de modo intenso, contínuo 

e extenso o padrão tradicionalista de acomodação racial e a ordem racial 

que ele presumia. 

 

Esse processo de passagem do período colonial e da escravidão para o 

capitalismo dependente ocasionou três realidades estruturais no Brasil: 1) a concentração de 

renda e poder na burguesia que possuem destaque para o núcleo hegemônico da dominação 

externa; 2) “a coexistência de estruturas econômicas externas, socioculturais e políticas em 

diferentes ‘épocas históricas’, mas interdependentes e igualmente necessárias para a 

articulação e expansão de toda a economia”; e 3) a exclusão da classe trabalhadora da ordem 

econômica, política e social como condição estrutural do desenvolvimento do sistema 

capitalista. Portanto, é nesse cenário que o Brasil se desenvolve, estabelecendo uma política 

que favorece os interesses externos e preserva as estruturas de poder arcaicas e antissociais 

(FERNANDES, 1972, p. 20). 

No Brasil, as classes “altas” e “médias” apenas dedicam-se na resolução dos 

“problemas nacionais” quando estão relacionados com os seus próprios interesses de classes, 

as ações da ordem social competitiva podem ser consideradas inoperantes diante desses 

empasses que se unem aos interesses médios da população ou a interesses específicos das 

classes "baixas" (FERNANDES, 2009, p. 81). 
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Apesar de todas as sociedades capitalistas terem suas especificidades regionais e 

setoriais de desenvolvimento, podendo repercutir com maior ou menor força nas relações das 

classes "baixas", é perante o capitalismo dependente que essas distinções geram as 

reproduções mais extremas. Já que “o padrão dual de acumulação originária de capital, com 

a modalidade correspondente de apropriação repartida do excedente econômico nacional, 

reduz aquelas funções ao que é essencialmente instrumental”, possibilitando o 

desenvolvimento das atividades econômicas organizadas "a partir de fora" ou por meio das 

"repartições desenvolvidas da economia interna" (FERNANDES, 2009, p. 81). 

A apropriação repartida é justamente o processo de transferência de valor dos 

países de economia dependente latino-americanas, como o Brasil, para os países centrais, 

determinada por essa subordinação estrutural cujas condições são consentidas pela própria 

burguesia nacional. As distinções entre as várias “idades econômicas” das economias latino-

americanas e dentro delas, marcadas pelo desenvolvimento desigual, das forças produtivas 

nos diversos Estados possibilitam o que Florestan chama de “complexo padrão de 

mercantilização do trabalho” no que se refere às “funções classificadoras” do mesmo e das 

oportunidades de inserção da classe trabalhadora nessas funções (FERNANDES, 2009, p. 

81).  

É específico desse modo de mercantilização do trabalho a existência de vários 

graus de condensação funcional. Nos casos de pólo positivo, por exemplo, onde estão os 

Estados com maior modernização urbano-industrial, “que atuam como metrópoles e 

"comandam o crescimento interno", o trabalho assalariado classifica socialmente, faculta 

condições mínimas de participação econômica, social e cultural”, e compete para 

proporcionar a incorporação dos seus agentes humanos ao sistema nacional de poder 

(FERNANDES, 2009, p. 81).  

Já o pólo neutro consiste no pólo negativo extremo ao qual invalida as ligações 

que o trabalho poderia ter como meio de classificação social, de participação socioeconômica 

e política. Por fim, nos pólos intermediários, apesar de existir uma expropriação do produto 

trabalho intermediado pela acumulação do capital, as massas trabalhadoras são 

definitivamente marginalizadas ou excluídas da ordem social competitiva e das 

oportunidades de inclusão ao mercado capitalista (FERNANDES, 2009, p. 81). 

Segundo Fernandes (2009, p. 82): 

 

É claro que o referido padrão de mercantilização do trabalho é específico 

do capitalismo dependente e subdesenvolvido (embora possa aparecer, 

eventualmente, nos focos "extremamente atrasados" das sociedades 

capitalistas hegemônicas), pois ele se constitui como conexão da 
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acumulação dual de capital e da apropriação repartida do excedente 

econômico nacional. Introduz, na sociedade de classes produzida por esse 

tipo de capitalismo, dinamismos econômicos, socioculturais e políticos que 

não aparecem da mesma maneira sob o capitalismo maduro "avançado". Da 

perspectiva latino-americana, parece evidente que tal padrão de 

mercantilização do trabalho bloqueia ou dificulta a consciência social de 

interesses de classe similares, comuns ou equivalentes, e solapa ou 

enfraquece disposições e motivações que poderiam conduzir a formas mais 

ou menos ativas de solidariedade de classes. Assim, as classes "baixas' são 

cronicamente debilitadas em suas potencialidades de agir como classes, 

através dos próprios dinamismos que determinam a configuração e a 

evolução da ordem social competitiva sob o capitalismo dependente. 

 

Esses dinamismos ainda contribuem para que os/as trabalhadores/as absorvam 

algumas utopias inerentes a “condição burguesa” como a proletarização, a mobilidade 

ocupacional e a profissionalização que se revelam como possíveis “alternativas” de solução 

particulares e de pequenos grupos, de problemas que a ordem social competitiva não pode 

resolver em escala ampliada e coletiva da sociedade. Gerando, portanto, uma conduta 

conformista, apaziguando possíveis conflitos nas relações das classes "baixas" com as classes 

privilegiadas (FERNANDES, 2009, p. 81). 

De fato, o contexto em que se encontra a classe trabalhadora, no capitalismo 

dependente, inserida na essência do desenvolvimento desigual que é imposto pela dominação 

externa, revela não apenas a imensa desigualdade que condena através da superexploração 

da força de trabalho as camadas mais empobrecidas, mas também nos mostra a criação de 

novas formas de trabalho conjuntamente com a permanência de velhas práticas escravistas, 

como o trabalho escravo contemporâneo. 

Pode-se dizer que diante da histórica dominação externa no Brasil, em particular 

na sua última fase imperialista, a autonomia, a integração nacional e a possibilidade de 

distribuir a riqueza produzida são os grandes dilemas brasileiros que não podem ser 

solucionados se preservada a lógica imperialista. Portanto, necessitamos intensificar a luta 

anti-imperialista objetivando a criação de uma sustentação para um novo padrão mais 

elevado de sociabilidade em nosso país (FERNANDES, 2009). 

Enquanto preservarmos os padrões de reprodução social impostos pela 

dominação imperialista, a realidade brasileira representará a essência da dinâmica do 

capitalismo dependente, que é a constante sobreapropriação do produto do trabalho, a 

sobreexpropriação dos recursos produtivos e da riqueza e a habitual dominação burguesa 

sobre a classe trabalhadora. Dessa forma, temos deparado que, mesmo com o 

desenvolvimento econômico e a modernização das últimas décadas, caminhamos para a 

preservação e agravação de nossa dependência, intensificando a concentração social da 



67 

 

riqueza na mesma medida em que cresce a população desempregada e a pobreza de nosso 

país (FERNANDES, 2009). 

Afinal, o aumento do desemprego e sobretudo a existência do exército industrial 

de reserva concebe a submissão da classe trabalhadora a formas degradantes de trabalho, 

somado a esse processo particular de mercantilização da força de trabalho, possibilita que 

formas pré-capitalistas de exploração da força de trabalho sejam reinventadas atualmente, 

como o próprio trabalho escravo contemporâneo (SOARES, 2019). 

Nessa perspectiva, ressalta Soares (2019, p. 74) que: 

 

[...] verifica-se uma diversidade de relações de trabalho, tais como: o 

trabalho assalariado permanente, o colono, os fornecedores de cana, 

contrato por safra/produção e os peões de trecho. E nas unidades industriais: 

os operários por tempo determinado e os operários em trânsito, o contrato 

zero hora, entre outras modalidades. 

 

Portanto, é evidente que a superexploração da força de trabalho prepondera em 

nossa história e está diretamente associada as atuais formas de exploração da força de 

trabalho, apoiada pela “flexibilização da legislação trabalhista”, como a terceirização 

irrestrita que contribui diretamente para o acréscimo dos casos de escravidão contemporânea 

(SOARES, 2019). 

De fato, atualmente, há uma pressão contínua para se “flexibilizar” e expropriar 

direitos em detrimento do capital. Estamos vivenciando uma jornada longa de retrocessos 

sociais que podem contribuir diretamente para a naturalização dessas formas de exploração, 

como próprio trabalho escravo contemporâneo, que veremos nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 2 – ESTADO BRASILEIRO, TRABALHO E FUNDO PÚBLICO 

 

Para compreendermos a responsabilidade do Estado frente a criação de políticas 

de combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil, que se constitui objetivo deste 

estudo, parte-se de um referencial teórico crítico de análise que apreende a política pública 

como um desdobramento do Estado capitalista, apoiando-se em autores marxistas. 

Desse modo, este capítulo tem como centro da discussão um resgate da 

configuração do Estado brasileiro, trazendo-se as suas funções, as particularidades sócio-

históricas da formação social do Brasil e da disputa pelo fundo público, para 

compreendermos a permanência do trabalho escravo contemporâneo e os possíveis limites 

das políticas públicas criadas no Estado capitalista dependente brasileiro. 

 

2.1 As funções do Estado no capitalismo 

 

Para iniciarmos a discussão sobre as funções do Estado, cabe aqui trazer 

primeiramente o papel do Estado e da política econômica no padrão de reprodução do capital, 

ao qual Jaime Osorio (2014, p. 17) caracteriza de antemão que: 

 

[...]o Estado é muito mais do que dominação de classes. Mas é 

essencialmente dominação de classes. O Estado é muito mais do que a 

condensação de relações de poder, mas é fundamentalmente a principal 

condensação das relações de poder. O Estado é muito mais do que as 

relações que conformam uma comunidade, mas é essencialmente uma 

comunidade, porém ilusória. Enfim, o Estado é muito mais do que coerção. 

Mas é principalmente violência concentrada. 

 

Diante dos vários aspectos que se pode atribuir ao Estado, é essencial trazermos 

aqui quatro deles que simbolizam a sua importância na sociedade capitalista atual: 1) O 

Estado é a única organização que possui habilidade para fazer com que os interesses sociais 

individuais da burguesia possam configurar como interesse público de toda a sociedade. 2) 

O Estado personifica hábitos, comportamentos e condutas e planeja o trajeto e a direção que 

toda a sociedade irá seguir. 3) O Estado é considerado o ponto central do poder político, onde 

todas as ligações de poder obtêm o seu eixo de articulação. 4) As funções estatais cumprem 

um papel essencial na reprodução societária (OSÓRIO, 2014, p. 18-19). 

As três primeiras características constituem os elementos “evidentes” do Estado, 

enquanto a última nos remete a um elemento mais oculto, mas também fundamental. A 

existência de institutos, leis, normas e de servidores na estruturação da vida humana em 
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sociedade pode ser necessária pela complexidade da vida em sociedade. No entanto, “damos 

o nome de Estado apenas quando esta tarefa está atravessada pelas funções de dominação e 

poder de classes sociais” (OSÓRIO, 2014, p. 19). 

Portanto, é notório que as disposições essenciais que motivam a reprodução 

societária e o desenvolvimento da sociedade capitalista são atravessadas pelas funções 

estatais, cuja base específica e essencial do Estado é o poder e a dominação de classes. O fim 

do feudalismo e a formação dos Estados-Nação, a divisão do/a trabalhador/a dos meios de 

produção, a ascendência da burguesia e da classe trabalhadora são todos componentes que 

integram a elucidação do Estado para a sociedade moderna (OSÓRIO, 2014, p. 19).  

É importante frisar que atualmente há poucos pontos da produção e do consumo 

que não perpassam direta ou indiretamente pelas políticas do Estado. Todavia, deixa-se claro 

que o Estado sempre esteve inserido na sociedade capitalista, onde apenas suas formas e 

modos de funcionamento foram se moldando conforme o desenvolvimento do próprio 

capitalismo (HARVEY, 2005, p. 78). 

Se considerarmos o Estado sob a ótica da luta de classes, temos que a sua função 

é de extrema relevância para todas as dimensões da produção e circulação capitalista, 

destacando-se a incorporação da sua característica paradoxal que é o conflito de classes e de 

como a classe dominante assume sua direção, levando a incompatibilidade entre o capital e 

o trabalho para um outro estágio. “Da mesma maneira que o trabalhador, mediante o trabalho, 

cria o capital como instrumento para sua própria dominação, os seres humanos criam, na 

forma do Estado, um instrumento para sua própria dominação” (HARVEY, 2005, p. 78). 

“As sociedades capitalistas constituem espaços de força, territórios nos quais 

criam e se movimentam forças sociais, resultado da presença e da articulação de classes 

sociais confrontadas”. Esse processo possibilita a reprodução material da sociedade realizada 

através de toda a organização social, ou seja, classes, frações e setores que acometem ao 

capital e ao trabalho (OSÓRIO, 2014, p. 20). 

Desse modo, o Estado capitalista, mediante o poder que possui, reproduz ações 

capazes de concretizar essa relação através das próprias relações de exploração e dominação 

que são instituídas. Concretizando os interesses particulares da classe dominante com a 

difusão da ideia de um Estado para todos e o representante legal de toda a sociedade. Todavia, 

sabemos que essa visão é completamente ilusória, embora encontre respaldo em 

características existentes na forma como se constitui a sociedade capitalista (OSÓRIO, 2014, 

p. 21)  

O Estado capitalista é sempre um Estado de classes, uma vez que suas funções 

estão traçadas pelo próprio interesse da reprodução do capital. Sendo, portanto, dominado 
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direta ou indiretamente pela classe dominante, que não vê necessidade de se destacar de 

forma aparente no poder (OSÓRIO, 2014). 

Quando se trata de classes dominantes, refere-se a um conglomerado social 

eminentemente heterogêneo, formado pela burguesia e por proprietários fundiários que 

requerem privilégios específicos e desenvolvem ações para efetivá-los. Sendo que o 

enfrentamento entre as classes dominantes, suas divisões e seções para o comando do Estado 

pode alcançar níveis elevados, denominando um “bloco no poder”. Destacando Osório (2014, 

p. 46) que: 

 

Pode haver momentos de descompasso, mas geralmente o setor dominante 

que se encontra favorecido pelas tendências da reprodução do capital tratará 

de ganhar a direção do Estado no seio do bloco no poder. Seu projeto, 

portanto, aglutinará e tensionará a aliança, deixando sua marca em um 

momento histórico particular. Para alcançar esses objetivos, tal fração fará 

uso de recursos de consenso, bem como de coerção, buscando reordenar 

todos os agrupamentos das classes dominantes sob sua liderança e direção. 

Esta tarefa também se estenderá para as classes dominadas e, quando isso 

é feito, privilegiando os mecanismos consensuais, temos o estabelecimento 

de uma hegemonia social (OSÓRIO, 2014, p.47). 

 

Nesse viés, a política econômica é essencial para que o capitalismo consiga 

ultrapassar barreiras que se inserem em sua reprodução e no surgimento de um novo ciclo. 

Buscando-se estabelecer uma relação harmônica e objetiva entre o político e o econômico, é 

essencial a dominação do aparato do Estado. 

O amplo espaço de ação que possui a política econômica contribui para a 

relevância do Estado em todos os estágios do ciclo do capital, cujos relacionamentos podem 

se estabelecer em quatro grandes categorias: 1) o poder de decisão (Estado, governo, agentes 

públicos responsáveis, Congresso etc.); 2) práticas ou mecanismos de decisão; 3) os 

propósitos das decisões; 4) os destinatários das decisões (setores, classes, grupos, etc.). “A 

importância que é concedido às categorias acima mencionadas determina a relação 

dominante que define a política econômica” (LICHTENSZTEJN, 2008, p. 11). 

Ademais, Mandel (1982, p. 333) nos traz que o Estado é fruto da divisão social 

do trabalho, ao qual surge com o intuito de prover uma disposição de classe e de vínculos de 

produções. Dessa forma, estabelece que: 

 

As funções superestruturais que pertencem ao domínio do Estado podem 

ser genericamente resumidas como a proteção e a reprodução da estrutura 

social (as relações de produção fundamentais), à medida que não se 

consegue isso com os processos automáticos da economia. Por isso nem 

todas as funções do Estado são hoje “puramente” superestruturais, como 

não o eram nas formações sociais pré-capitalistas. 
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Mandel (1982, p. 334) categoriza as principais funções do Estado em três 

aspectos. O primeiro é criar as esferas essenciais de produção que não podem ser produzidas 

pelas atividades privadas da burguesia. O segundo é reprimir qualquer coação advinda da 

classe trabalhadora ao modo de produção determinado através da força de polícia, do 

exército, do sistema judiciário e penitenciário. Por fim, o terceiro abrange a integração da 

classe trabalhadora para que ela aceite ou nem perceba a exploração sofrida, ao qual é 

determinada pela própria manutenção da ideologia da sociedade burguesa. 

A função repressiva do Estado de firmar os interesses da burguesia por meio da 

opressão foi o aspecto mais analisado pelo marxismo clássico. Posteriormente, com Lukács 

e Gramsci deu-se um foco maior em sua função integradora, ao qual é estabelecida 

principalmente através da moral, lei e política, sendo propagada pela cultura, pelos meios de 

comunicação e especialmente pela estrutura de classe da sociedade capitalista (MANDEL, 

1982, p. 334). 

De fato, a função repressiva e integradora são mecanismos distintos, mas que se 

entrelaçam diretamente. Já a função integradora providencia as condições gerais de produção, 

se diferenciando das duas primeiras por associar-se diretamente com a esfera de produção, e, 

portanto, preservando uma mediação direta entre a infra e a superestrutura (MANDEL, 1982, 

p. 335). 

O Estado burguês é um produto direto do Estado absolutista, criado a partir da 

ocupação do poder político e de seu sistema institucional pela própria burguesia. No entanto, 

o governo de dominação do capital se diferencia de todas as formas pré-capitalistas de 

governo justamente pela particularidade da sociedade burguesa que é intrínseco ao próprio 

modo de produção capitalista: “o isolamento das esferas público e privada da sociedade que 

é consequência da generalização sem igual da produção de mercadorias, da propriedade 

privada e da concorrência de todos contra todos” (MANDEL, 1982, p. 335). 

Segundo Mandel (1982, p. 337): 

 

As funções econômicas asseguradas por essa “preservação da existência 

social do capital” incluem a manutenção e relações legais universalmente 

válidas, a emissão de moedas fiduciárias, a expansão do mercado local ou 

regional, e a criação de um instrumento de defesa dos interesses 

competitivos específicos do capital nativo contra os capitalistas 

estrangeiros – em outras palavras, o estabelecimento de leis, moeda, 

mercado, Exército e barreiras alfandegárias a nível nacional. 
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A passagem do capitalismo concorrencial para o imperialismo e para o 

capitalismo monopolista modificou substancialmente as ações subjetivas da burguesia em 

relação ao Estado e à função objetiva realizada pelo próprio aparelho estatal ao cumprir seus 

encargos centrais. A eclosão dos monopólios possibilitou uma tendência à superacumulação 

permanente nas metrópoles e à equivalente capacidade de exportar capital e a segmentar o 

mundo em domínios coloniais e esferas de influência sob dominação dos centros 

imperialistas (MANDEL, 1982, p. 337). 

O encargo de se preservar a dominação política foi progressivamente deslocada 

do Parlamento para os setores elevados da administração estatal, o que contribuiu para a 

atuação autônoma do Estado, com a intenção de manutenção do poder econômico da 

burguesia através da sua expropriação política enquanto classe sob a conformação de 

ditaduras militares, bonapartismo e fascismo (MANDEL, 1982, p. 338). 

É importante lembrar que a ideologia dominante de qualquer sociedade é gerida 

pela própria classe dominante, ao qual se apropria do sobreproduto social e comanda suas 

estruturas. Portanto, a função do Estado burguês de proteger a propriedade privada possibilita 

a propagação dessa estrutura nas crenças e no comportamento de grande parte da população, 

já que a ideologia burguesa inevitavelmente permanece predominando sobre a classe 

trabalhadora no interior da estrutura de divisão do trabalho, do trabalho atomizado e do 

comércio fetichizado (MANDEL, 1982). 

No capitalismo monopolista, os monopólios determinam o padrão da produção e 

circulação de mercadorias. Portanto, para o Estado burguês atender ao período imperialista 

do capital, ele assume funções econômicas e amplifica suas intervenções nas relações sociais, 

mas tendo em vista sempre a reprodução ampliada do capital. Destacando Mandel (1982, p. 

338) que: 

 

Em certo sentido tratou-se de uma concessão à crescente luta de classe do 

proletariado, destinando-se a salvaguardar a dominação do capital de 

ataques mais radicais por parte dos trabalhadores. Mas ao mesmo tempo 

correspondeu também aos interesses gerais da reprodução ampliada do 

modo de produção capitalista, ao assegurar a reconstituição física da força 

de trabalho onde ela estava ameaçada pela superexploração. A tendência à 

ampliação da legislação social determinou, por sua vez, uma redistribuição 

considerável do valor criado em favor do orçamento público, que tinha de 

absorver uma percentagem cada vez maior dos rendimentos sociais a fim 

de proporcionar uma base material adequada à escala ampliada do Estado 

do capital monopolista. 

 

Nesse seguimento, é importante apontar as contradições inerentes às relações 

sociais e dos interesses em disputa na qual estão inseridas, tendo em vista os próprios limites 
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das políticas sociais para que a classe trabalhadora alcance uma sociabilidade igualitária e 

democrática. De fato, não há como idealizar um Estado social derivado do Estado burguês, 

visto que as predisposições de intervenção social têm por objetivo a garantia da reprodução 

ampliada do capital e não a transformação social em si. É preciso compreender que o Estado 

também contribui diretamente para a despolitização da classe trabalhadora a partir de uma 

ideologia economicista (MANDEL, 1982). 

O que se pretende demonstrar aqui, é que a política social nos países centrais 

manifesta tanto as demandas da classe trabalhadora, como também condiz aos interesses do 

capital para cumprir um papel importante na expansão dos mercados e no acúmulo de mais-

valia pelos próprios capitalistas.  

Considerando esses aspectos contraditórios da política social no centro 

monopolista, é de suma importância frisar que essas contradições nos países de capitalismo 

dependente assumem um caráter particular. Visto que, como já abordado anteriormente o 

Estado possui características específicas quando inserido no capitalismo dependente, 

implicando em relações desiguais e subordinadas entre o centro e periferia, ao qual é marcada 

pela associação entre a burguesia nacional e a estrangeira, consentida pela própria classe 

dominante local, que faz com que se atenda aos interesses imperialistas e enfraqueçam 

projetos autônomos de desenvolvimento e de projetos nacionais (OSÓRIO, 2014, p. 216). 

Portanto, pode-se afirmar que o Estado brasileiro para além da função típica de 

garantir a reprodução ampliada do capital também contribui para a reprodução ampliada da 

dependência e da superexploração da força de trabalho em nosso país. Uma vez que as 

relações de classes e produção moldam esse sistema e afetam a acumulação interna de capital, 

a formulação da política econômica, entre outros fatores. 

O sistema de produção capitalista no Brasil nasce totalmente sujeito aos 

interesses do capitalismo monopolista, portanto, diferentemente da realidade dos centros 

capitalistas desenvolvidos, onde houve uma ampliação da legislação social mesmo que 

imersa nas contradições acima elencadas, as funções do Estado brasileiro no que corresponde 

à proteção social da classe trabalhadora reflete as contradições próprias do capitalismo 

dependente já apresentadas (FERNANDES, 1972). 

É importante mencionar mais uma vez sobre a superexploração do trabalho pois 

é uma característica estruturante da economia capitalista dependente brasileira, contribuindo 

para o entendimento sobre as particularidades da política social e sobre o processo histórico 

da luta de classes em nosso país. Afinal, historicamente o método operado pelo Estado 

dependente é inclinado a rejeição e exclusão da classe trabalhadora, preservando essa lógica 

de superexploração, limitando totalmente o impacto das políticas sociais e impossibilitando 
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qualquer chance de rompimento com a imensa desigualdade e da participação democrática 

em nosso país (FERNANDES, 2006). 

A propensão do Estado monopolista é justamente afastar a classe trabalhadora 

dos espaços decisórios, a partir da concentração de poder pela burguesia e da simulação da 

democracia na América Latina. Desse modo, a política social em nosso país, originada pela 

luta da classe trabalhadora, refletirá suas limitações a partir dessa própria luta que é 

consumida pela dominação econômica e política dos Estados monopolistas e pela 

manutenção desse Estado ao se estabelecer essa dominação e desigualdade como padrões 

normais de sociabilidade (FERNANDES, 2006). 

O que se quer deixar claro é que apesar da classe trabalhadora lutar contra esse 

sistema opressor, no geral, possuímos entraves enquanto nossas condições objetivas de se 

estabelecer enquanto classe. Possibilitando, portanto, a repressão do Estado dependente que 

intensifica o uso da força militar no cumprimento de suas funções de proteção à ordem 

existente. Ressaltando Fernandes (2006, p. 34) que o Estado no capitalismo dependente leva: 

 

[...] de modo quase sistemático e universal, a ações políticas de classe 

profundamente reacionárias, pelas quais se revela a essência autocrática da 

dominação burguesa e sua propensão a salvar-se mediante a aceitação de 

formas abertas e sistemáticas de ditadura de classe. 

 

De fato, os Estados centrais determinam que os Estados de capitalismo 

dependente irão desempenhar a função de fonte de excedente econômico e acumulação de 

capital para os próprios países imperialistas, fortalecendo a condensação de renda e poder, a 

existência permanente da superexploração e a exclusão da classe trabalhadora da ordem 

econômica, política e social existente (FERNANDES, 2009). 

Todo esse processo de hegemonia burguesa é consentido e conduzido pela 

burguesia nacional, sendo ampliado pelo ciclo da dependência e pelo endividamento público, 

uma vez que o Estado é visto como o maior causador dos problemas de acumulação pela elite 

financeira. Desse modo, é imposto que o Estado deve encontrar mecanismos para estabilizar 

a economia e impedir um maior endividamento, contribuindo para a sujeição do Estado aos 

interesses do capital financeiro (PAIVA; OURIQUES, 2006). 

A partir dessas contribuições é possível perceber os impactos da dependência 

brasileira na nossa economia, política e na dinâmica da luta de classes. O Estado brasileiro 

apresenta particularidades que o diferenciam daquelas originadas e desenvolvidas nos países 

centrais. 
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Percebe-se que a luta pela preservação de direitos conquistados, do direito de 

greve, da liberdade de manifestações, tem se tornando cada vez mais inadmissível para o 

capitalismo. Dessa forma, a classe trabalhadora necessita visionar uma emancipação, 

rompendo a dominação do capital na sociedade como um todo através da conquista do poder 

político e da extinção do Estado burguês. 

 

2.2 Trabalho e as particularidades da formação do Estado brasileiro 

 

Para apreender a forma como o trabalho e o Estado do Brasil estão constituídos 

hoje, necessitamos identificar suas especificidades históricas e resgatar acontecimentos que 

marcaram a construção social, econômica e política do país. 

O Estado brasileiro apesar de constituído em 1815, teve que ultrapassar vários 

ciclos após esse período para se consolidar como um Estado soberano. Isso tudo graças às 

suas especificidades do processo de colonização e de governo anteriormente realizadas 

(DALLARI, 1977, p. 1). 

Caio Prado Jr. (1942, p. 6), esclarece que o início do século XIX é marcado por 

acontecimentos relevantes, sendo eles: a passagem da sede da Monarquia portuguesa para o 

Brasil e os atos introdutórios que visavam a emancipação política do país, definindo o Brasil 

contemporâneo com o encerramento do passado colonial e com as transições que ocorreram 

nesse período até os dias atuais. 

Esse período final da colônia é chamado, por Caio Prado Júnior (1942, p. 14), 

como “ponto morto”, quando justamente ocorre a transição para Estado e é posto como o 

elemento crucial para se elucidar o processo histórico posterior resultante no Brasil de hoje. 

Na visão do autor, a evolução dessa etapa ainda carregava características coloniais que 

caracterizavam uma diferença grande do modelo europeu. 

De fato, o sistema colonial é marcado pelo mercado, com a expansão da 

exploração comercial e pelos próprios interesses mercantilistas, convertendo as áreas 

descobertas, como o Brasil, em provedores de recursos e capital para os comerciantes 

europeus. Expondo Caio Prado Jr. (1942, p. 25) o ponto fundante do sentido da colonização: 

 

No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização 

dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais 

complexa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, 

destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em 

proveito do comércio europeu. 
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É importante frisar que esse caráter colonial designado pelo autor se manteve na 

economia brasileira mesmo após o término do império português e da independência, 

estendendo-se como uma parte essencial da formação econômica do país (PRADO JR., 1942, 

p. 26). 

Ainda assim, é necessário ressaltar que as colônias de exploração 

predominantemente na região tropical e subtropical do continente americano, nas quais se 

inclui o Brasil, decorrem de uma iniciativa comercial cujo objetivo se atém a prover produtos 

ao mercado externo. Diferentemente das colônias de povoamento que se instituíram na zona 

temperada por razões econômicas e político-religiosas, evidenciando-se traços idênticos à 

sociedade europeia e podendo ser consideradas até mais que o seu prolongamento (PRADO 

JR., 1942, p. 29). 

De fato, os países da América Latina foram colônias produtoras que 

proporcionaram a progressão do fluxo de mercadorias e a amplificação dos meios de troca 

para o crescimento do capital internacional europeu, servindo como base para a criação da 

grande indústria. Portanto, com a revolução industrial determinou-se através do suporte na 

estrutura criada na época colonial que esse conjunto de países agora passariam a atender os 

interesses diretos da Inglaterra, permanecendo na produção e exportação de seus bens 

primários em troca de manufaturas de consumo, ao qual iniciou o processo de dívida externa 

desses países quando as exportações latino-americanas paralisaram e os próprios 

empréstimos estrangeiros disponibilizavam a capacidade de importação (MARINI, 2017, p. 

327). 

A distribuição demográfica da colônia se desenvolveu por meio de uma 

desproporção de concentração populacional entre litoral e o interior, privilegiando-se a 

princípio o litoral pelas terras úmidas e quentes, ocorrendo a ocupação do interior apenas no 

final do século XVIII com a exploração do ouro principalmente em Minas Gerais e por meio 

da cultura agrícola e da pecuária (PRADO JR., 1942, p. 35). 

O quadro étnico brasileiro permanecia também com diferenças regionais 

advindas principalmente da atividade econômica local preponderante e das características 

advindas da colonização e da organização populacional definida pelos portugueses (PRADO, 

1942, p. 110). 

Ainda assim, apesar da brilhante análise marxista de Caio Prado Júnior (1942, p. 

272 e 277) sobre a formação econômica brasileira, não se pode ignorar as afirmações racistas 

do autor em alguns trechos de sua obra ao tratar sobre os negros que para ele eram 

considerados a estrutura da mercadoria colonialista por intermédio do trabalho escravo. 

Ressalta-se alguns trechos: “povos de nível cultural ínfimo, comparado ao de seus 
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dominadores, [...] simples máquina de trabalho bruto e inconsciente [...] pretos boçais e 

índios apáticos”. Portanto, é explícito que o racismo, oriundo da época da escravidão, 

perpetua em nossa sociedade até os dias atuais. 

Dialogar sobre o trabalho escravo gera simultaneamente o pensamento sobre o 

negro no Brasil, afinal, a formação econômico-social dependente que substituiu o modelo 

escravocrata colonial sempre preconizou o negro como um problema social, ignorando suas 

matrizes históricas e étnicas, tornando-o a histórico na sociedade brasileira (MOURA, 1983, 

p. 125). 

Ademais, a organização econômica brasileira na Colônia se limitava ao comércio 

local e a agricultura de subsistência, sofrendo grandes taxações e barreiras comerciais por 

parte da Coroa Portuguesa e conservando-se um grande número de trabalhadores 

escravizados na agricultura e na mineração, visto que eram os maiores meios de produção e 

de lucro para a metrópole (PRADO JR., 1942, p. 123).  

Para Caio Prado Jr. (1942, p. 143) é neste processo de organização de trabalho e 

domínio que provem o acúmulo de riqueza, acrescentando que:  

 

É deste tipo de organização [...] que derivou toda a estrutura do país: a 

disposição das classes e categorias de sua população, o estatuto particular 

de cada uma e dos indivíduos que a compõem. O que quer dizer, o conjunto 

das relações sociais no que têm de mais profundo e essencial. 

 

Assim, é explícito que a economia brasileira no final do período colonial era 

totalmente escassa em relação às bases que a deveriam sustentar e estava totalmente 

subordinada ao cenário internacional. O trabalho imposto em condições desumanas aos 

escravos, o regime político e administrativo, bem como o catastrófico sistema de educação 

implementado pelo governo português, eram também motivadores para o baixo grau cultural 

e intelectual dessa época (PRADO JR., 1942, p. 125). 

Já a justiça no Brasil-colônia era considerada onerosa, morosa e inacessível para 

a maioria da população, para os/as escravos/as praticamente ilusória, a insegurança 

exorbitante, o orçamento insuficiente, os serviços públicos improdutivos e os altos índices 

de corrupção dominavam na época (PRADO JR., 1942, p. 135).   

Caio Prado Jr. (1942, p. 126) frisa que a escravidão se tornou uma característica 

forte da sociedade brasileira, pois foi extremamente relevante para a construção de todos os 

setores da vida social. Denomina esse tipo de exploração como uso de normas morais 

primitivas, sendo uma prática precursora de empecilhos para o desenvolvimento e futuro da 

nação. 
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Logo, se atentarmos para o passado colonial, o/a negro/a sempre lutou contra o 

sistema escravista, mas ao mesmo tempo batalhava por diversas outras reformas públicas e 

políticas que proporcionaram através de suas mobilizações as principais transformações 

sociais do Brasil, como a Revolta dos Alfaiates de 1798, as revoltas baianas de 1807 a 1844 

e a República de Palmares. No entanto, sua presença sempre permaneceu excluída política e 

socialmente, mesmo após a abolição da escravidão, sendo apenas aproveitados nessas 

manifestações e depois distanciados por suas lideranças (MOURA, 1983, p. 125). 

Para Caio Prado Júnior (1942, p. 127) uma das implicações mais desastrosas da 

ampla propagação do trabalho escravo, em todas as esferas da vida social e econômica do 

período colonial brasileiro, foi a demarcação de uma ética de desvalorização do trabalho, 

restando poucas atividades laborais consideradas como dignas ao homem livre. 

Se não bastasse os mais de três séculos de escravidão no Brasil, as estruturas de 

poder herdeiras da ideologia do colonizador aderiram fortemente após 1888 a política de 

substituição do/a negro/a, egresso/a das senzalas, por outra população branca vinda pela 

imigração de países europeus. O que se tentava propagar era a neutralização da consciência 

étnica do/a negro/a e promover a ideia de que a branquitude é um padrão superior a ser 

alcançado por toda a sociedade brasileira, ou seja, o branqueamento da população (MOURA, 

1983, p. 126). 

Uma divisão sócio-sexual e étnico-racial do trabalho é traçada, na qual o/a 

negro/a é tido como inferior em comparação ao branco, mas ao mesmo tempo o/a negro/a 

poderia trabalhar em serviços para os quais o branco não se interessaria ou consideraria 

inferior. Ainda assim, na própria rede escravocrata colonial já havia uma classificação de 

status, sendo baseada conforme expõe Moura (1983, p. 130) por: 

 

a) – Escravos do Eito: 1) - Na agropecuária; 2) - Em atividades extrativas 

(congonha, borracha, algodão, etc); 3) - Agricultores nos engenhos de 

açúcar; 4) Agricultores nas fazendas de café e algodão; 5) - Na pecuária. b) 

– Escravos na mineração: A - O escravo doméstico. B - O escravo do eito. 

A: Nas cidades; 1 1 - Escravo ourives; 2) - Ferreiros; 3) - Mestres de 

oficinas; 4) - Pedreiros; 5) - Taverneiros; 6) Carpinteiros; 7) - Barbeiros; 8) 

- Calafates; 9) - Escravas parteiras; 10) - Escravo correio; 11) – Escravo 

carregador em geral. B: O escravo no eito. 1) - Escravos trabalhadores nas 

minas de ouro; 2) - Escravos extratores de diamantes. C) – Escravos 

domésticos nas cidades: 1) - Carregadores de liteiras; 2) - Caçadores; 3) - 

Mucamas; 4) - Amas de leite; 5) - Cozinheiras, d) – Escravos de ganho nas 

cidades: 1 ) - Barbeiros; 2) - "Médicos"; 3) - Vendedores ambulantes; 4) - 

Carregadores de pianos, pipas e outros objetos; 5) - Escravos músicos; 6) - 

Escrava prostituta "de ganho". e) – Outros tipos de escravos: 1) - Escravos 

dos "cantos"; 2) - Escravos soldados; 3) – Escravos do Estado; 4) - Escravos 

de conventos e igrejas; 5) - Escravos reprodutores. 
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Dessa forma, essas diversas posições já preconizavam o processo da divisão do 

trabalho no ambiente social escravo, no entanto, com limitações que só poderiam ser 

alcançadas com uma possível alforria ou através das mobilizações. Além disso, é importante 

exaltar que os escravos inseridos no eixo da mineração, pecuária e agricultura eram 

justamente onde concentrava-se sua maioria devido às fugas e à própria formação de 

quilombos (MOURA, 1983, p. 130). 

É incontestável que o regime econômico brasileiro colonial era extremamente 

precário, reforçando ainda mais essa característica se comparado com o rápido crescimento 

industrial e tecnológico já experimentado em outras partes do mundo no início do século 

XIX. Logo, essa seria a principal justificativa para o episódio de que o Brasil, mesmo após o 

fim do regime colonial e com a independência, conservava a condição de subordinação de 

produção e exportação para o comércio internacional (PRADO JR., 1942, p. 127). 

Com o fim do período colonial, o Brasil passou por disputas de toda ordem, 

incluindo aquelas entre latifundiários, o comércio português e os escravos, cujas expressões 

podem ser derivadas das divergências da base econômica do sistema colonial e que 

atrapalharam também a formação de uma nação bem estruturada e organizada (PRADO JR., 

1942, p. 129). 

É impossível tratar sobre o trabalho no Brasil sem considerar todos esses aspectos 

de nossa formação sócio-histórica. Afinal, com o fim do trabalho escravo e da sua 

substituição pelo trabalho livre houve uma exuberância de força de trabalho disponível para 

o processo de industrialização de nosso país durante o século XX (DEDECCA, 2005). 

Diferentemente dos países centrais, cujos Estados pressionaram para a liberação 

de força de trabalho pelas atividades pré-capitalistas, e os EUA, que impulsionaram a força 

de trabalho negra com a Guerra da Secessão, constata-se que o Brasil fixou seu mercado de 

trabalho livre através da manutenção das dinâmicas e espaços de trabalho provenientes do 

seu período colonial (FURTADO, 1977).  

Portanto, a reprodução dessa política motivou diretamente na distribuição 

regional da população de nosso país durante todo o século XX. O aumento populacional, por 

exemplo, de São Paulo e dos estados da região Sul e Centro-Oeste não ocorreu junto a uma 

desaceleração no crescimento populacional de outros estados das regiões Nordeste e Sudeste 

(DEDECCA, 2005). 

Frisa-se que mesmo antes da abolição do trabalho escravo no Brasil, no século 

XIX, o Império criou leis que tutelaram a formação do mercado de trabalho livre. Em 1850, 

criou-se uma Lei que tratou sobre a propriedade das terras ocupadas, fixando-as como 

propriedade privada. “Essa particular forma de estabelecimento da propriedade privada 
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garantiu a posse de terras oriunda do ciclo açucareiro e do ouro, as quais incorporavam 

grande parte da reserva de força de trabalho existente no país” (DEDECCA, 2015, p. 115). 

Ao ser determinado o trabalho livre, foi vedada a posse e a ocupação dessas terras 

pela classe trabalhadora, sendo ela obrigada a se sujeitar ao trabalho no latifúndio. Mesmo 

com a expansão da fronteira agrícola, essa ocupação era direcionada de modo precário e sem 

qualquer respaldo jurídico, ficando os/as trabalhadores/as expostos à exclusão para as zonas 

de fronteira e sujeita a regulação da propriedade privada de terra. Determinando, portanto, a 

raiz do problema agrário brasileiro e o mecanismo principal para a subordinação do trabalho 

(FRANCO, 1983, p. 186). 

Ademais, outra norma relevante a se mencionar é a lei de 1879, que regulamenta 

a relação de trabalho no regime de colonato e parceria. Esse instrumento trazia segurança e 

amparo ao proprietário da terra ao dar a garantia de rompimento do contrato de produção de 

maneira unilateral, reconhecendo a personalidade privada da relação de trabalho e 

outorgando liberdade ao proprietário rural na definição do contrato (LAMOUNIER, 1988). 

Apenas após a década de 1930, em virtude da crise de 1929, o Brasil incorporou 

as atividades econômicas e o mercado de trabalho, pois anteriormente o setor político não 

possuía qualquer vínculo interno na organização do seu sistema econômico. De fato, a crise 

desse período contribuiu diretamente para o crescimento do nosso mercado interno através 

das adversidades enfrentadas pela nossa produção cafeeira, como as restrições para a 

importação devido ao declínio do comércio internacional. A constituição dessa associação 

nacional possibilitou o desenvolvimento das relações dos mercados regionais permitindo o 

início da migração dos/as trabalhadores/as nordestinos/as para o processo de industrialização 

concentrada na Região Sudeste brasileira, principalmente no estado de São Paulo 

(FURTADO, 1977).  

Além disso, outro aspecto que contribuiu diretamente para uma acentuada 

migração rural para os grandes centros econômicos da Região Sudeste na década de 1950 foi 

a conservação da propriedade privada fundiária, pois desde 1930 já encontrava-se firmado 

em São Paulo o seu mercado de trabalho livre, porém não desfrutava de capacidade para 

absorver adequadamente toda essa disponibilidade de mão-de-obra, tornando evidente o 

nosso exército industrial de reserva (DEDECCA, 2005). 

Segundo Dedecca (2005, p. 118): 

  

Apesar da elevada capacidade de geração de emprego das atividades 

industriais e dos novos setores de serviços urbanos públicos e privados, que 

emergiram com o processo de integração nacional, constata-se que ela se 

mostrou incapaz de resolver o problema de absorção de mão-de-obra 
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disponível na Região Nordeste. Por esse motivo, a industrialização se fará 

com elevada e recorrente disponibilidade de força de trabalho. Esse 

movimento pode ser rapidamente observado a partir da evolução da 

população ocupada total, entre 1940 e 1990. Apesar do crescimento elevado 

da ocupação industrial e das atividades de serviços governamentais e de 

utilidade pública, que predominaram no Grande Setor Não Agrícola, nota-

se a reprodução do estoque de ocupados nas atividades agrícolas e o 

crescimento ponderável daqueles vinculados ao Pequeno Médio Setor, 

segmento voltado particularmente para as atividades de consumo pessoal e 

domiciliar. 

 

É importante mencionar que o Estado brasileiro na República velha, entre o 

período de 1889 até 1929, contestou fortemente qualquer ação sindical ou movimento dos 

trabalhadores em busca por direitos. Apenas na década de 1930 houve um maior 

reconhecimento da organização sindical, porém totalmente monitorada e tutelada pelo 

aparelho estatal, admitiu-se os direitos sociais do trabalho, criou-se o Ministério do Trabalho 

e se impulsionou a criação de um sistema previdenciário (DEDECCA, 2005). 

Com a eclosão da chamada “Revolução de 30” ressalta-se que essa mudança 

político-militar pode ser caracterizada mais como um golpe do que uma revolução, já que o 

próprio entusiasmo político-militar que ascendeu Vargas no poder foi marcado pelo fim da 

dominação agrário-exportadora da burguesia cafeeira e pelo início de um projeto industrial 

respaldado no próprio Estado e em uma política nacionalista (ANTUNES, 2006). 

Portanto, buscou-se empregar um novo projeto político que proporcionasse que 

o Brasil passasse de um país agrário-exportador para um Estado com espaços urbano-

industriais. Para esse fim, era necessário o suporte direto da classe trabalhadora, concebendo 

novas relações que os tirassem da condição de “caso de polícia” que tanto propagava-se na 

fala do presidente destituído Washington Luís e colocando o trabalho para o centro da vida 

nacional (ANTUNES, 2006). 

Frisa-se que esse suporte garantia à Vargas o controle necessário para erguer o 

seu novo projeto de dominação burguesa no Brasil. Sendo essencial a força, o suporte e o 

entusiasmo da própria classe trabalhadora para representar a burguesia nacional (ANTUNES, 

2006). 

Posteriormente, na década de 1940 desenvolveu-se uma maior regulação do 

mercado e das relações de trabalho, sendo, portanto, estabelecido o salário mínimo e toda 

uma legislação de regulação das relações do trabalho através da criação da Consolidação das 

Leis Trabalhistas – CLT de 1943, ao qual proporcionou uma organização sindical tolerada 

pelo Estado (DEDECCA, 2005).  

Apesar da criação da CLT destaca-se que nesse período o mercado de trabalho 

brasileiro era marcado por 75% dos/as trabalhadores/as estarem vinculados às atividades 
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agrícolas, tornando todo esse aparato normativo estabelecido inoperante para a maioria da 

classe trabalhadora de nosso país. Nada mais que se institui um amplo conjunto de direitos a 

uma população completamente desprovida de qualquer proteção social, refletindo também 

nos salários abaixo do mínimo, sendo exceção a poucos trabalhadores/as industriais que 

recebiam salários um pouco acima do mínimo (DEDECCA, 2005). 

A política de Vargas se tornou para grande parte da população um “presente” ao 

se perceber as principais reivindicações da classe trabalhadora urbana, reestruturá-las e 

entregá-las como um líder que atende os anseios de seu povo. Sendo esse o ponto central 

necessário para impulsionar o projeto nacionalista, estatal e industrial do seu governo 

(ANTUNES, 2006). 

Para atrair a massa trabalhadora, o governo Vargas contou também com o 

impedimento formal de lideranças operárias e sindicais de esquerda que buscassem uma 

dinâmica autônoma da negociação coletiva e que contribuísse para a difusão dos direitos 

legais. O primeiro passo foi transformar a negociação coletiva em um mecanismo burocrático 

e lento, admitindo o direito privado das empresas e industriais nas relações de trabalho. 

Portanto, pode-se afirmar que Vargas ao mesmo tempo que desenvolveu uma regulação de 

mercado com novas relações de trabalho, ele buscou impedir todas as possibilidades de o 

direito trabalhista alcançar e proteger todos os/as trabalhadores/as brasileiros (ANTUNES, 

2006). 

Nessa corrente, destaca Dedecca (2005, p. 120): 

 

O processo de industrialização sob o véu desse modelo político de 

regulação ocorreu com a reprodução sistemática de um mercado de trabalho 

com uma baixa efetividade da proteção social. Ao final do longo período 

de industrialização, aproximadamente metade da população ocupada não 

tinha acesso ao sistema de proteção social constituído em 1940. Em grande 

medida, essa situação foi viabilizada pela recorrência de governos 

autoritários que combateram violentamente a ação sindical e as tentativas 

de efetivação de uma regulação social mais ampla para o mercado e as 

relações de trabalho no Brasil. Esse movimento foi favorecido, ademais, 

pela recorrência de uma excessiva disponibilidade de força de trabalho 

constituída na segunda metade do século XIX, que jogou permanentemente 

contra a organização sindical e que garantiu baixos salários para o processo 

de industrialização. 

 

E assim que se expôs o trabalho na era Vargas, compatibilizando direito com 

ilusão e inibição. Do mesmo modo, a legislação social do trabalho, através da CLT, passou 

por diversos desmantelamentos ao longo das décadas, mas sem dúvida esse período 

determinou um conjunto de direitos fundamentais do trabalho (ANTUNES, 2006). 
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O mercado de trabalho pouco regularizado nesse período é definido também pela 

presença massiva de contratos de trabalho informais que pouco alteraram da década de 1930 

a 1980. No qual são definidos pelo alto índice de concentração de renda associado ao 

processo de desenvolvimento político e econômico brasileiro (DEDECCA, 2005). 

É nítido que a trajetória do trabalho, da formação social, política e econômica do 

Estado brasileiro é perversa no sentido de gerar, ainda hoje, um cenário prejudicial de 

estruturação do mercado de trabalho nacional. O processo de industrialização iniciado em 

1930 não solucionou os nossos problemas estruturais, ao qual vem sendo agravado na atual 

política neoliberal e conservadora que traremos a seguir. 

 

2.3 Estado e o neoliberalismo 

 

O crescimento das ideologias neoconservadoras na América Latina teve um 

impacto imenso e radical nas disputas sociais e políticas nestas sociedades. Novas 

proposições formam os compromissos de um neoliberalismo possuído por um entusiasmo 

religioso, ao qual busca derrubar o Estado que está prosseguindo para a democracia e 

preconizar o mercado como a evolução final da liberdade de nossas sociedades (BORON, 

1994, p. 207). 

Segundo David Harvey (2008, p. 6) o neoliberalismo pode ser designado como: 

 

[...] uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-

estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e 

capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 

institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres 

mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma 

estrutura institucional apropriada a essas práticas; o Estado tem de garantir, 

por exemplo, a qualidade e a integridade do dinheiro. Deve também 

estabelecer as estruturas e funções militares, de defesa, da polícia e legais 

requeridas para garantir direitos de propriedade individuais e para 

assegurar, se necessário pela força, o funcionamento apropriado dos 

mercados. 

 

O pensamento neoliberal contemporâneo pode ser comparado com um 

liberalismo econômico, ou seja, preconiza o mercado e sua concorrência, busca a autonomia 

empresarial. Sua ideologia representa antigos interesses da burguesia criados na época do 

capitalismo concorrencial (BOITO, 1999, p. 23). 

Desse modo, o neoliberalismo enquanto liberalismo não possui interesse na 

defesa da democracia. O primeiro caso de implementação do neoliberalismo na América 

Latina, executado no Chile, ocorreu através de uma política ditatorial. No entanto, mesmo 
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nos Estados em que é mantido a democracia formal, são executadas medidas autoritárias que 

visam a limitação mesmo à democracia burguesa (BOITO, 1999, p. 25). 

“O discurso neoliberal procura mostrar a superioridade do mercado frente à ação 

estatal”, uma vez que as intervenções Estatais na economia são vistas como ineficazes e 

ocasionam uma prejudicial distribuição de recursos, a qual cria privilégios para poucos e 

dependência para muitos (BOITO, 1999, p. 26). 

Podemos destacar o fortalecimento do neoliberalismo após o denominado fim 

dos “anos de ouro do capitalismo”, ao qual compreende quase 30 anos de um crescimento 

consolidado da economia logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 

na década de 1970, com o seu declínio, a crise dos Estados e do petróleo são instauradas 

preparando o capitalismo para entrar em um novo estágio, o qual é marcado pela 

predominância financeira, pelo aumento do valor do dólar americano e pelo surgimento da 

terceira revolução industrial (PAULANI, 2006, p. 72). 

Logo, a crítica neoliberal ao Estado se manifestou também após um longo 

período de ditadura, em que a maioria das nações latino-americanas buscavam estabilizar 

suas conquistas democráticas recentes no contexto de uma crise econômica. O desafio era 

duplo: vencer a crise e instituir a democracia e, para isso, inevitavelmente, submeter a questão 

do Estado a um novo exame (BORON, 1994, p. 207). 

A atribuição do Estado no desenvolvimento econômico latino-americano desde 

a Segunda Guerra Mundial e as várias experiências neoliberais realizadas após esse período, 

pouco afetam outros componentes do liberalismo, deixando fortes influências no mercado, 

na iniciativa privada e na desregulamentação da economia (BORON, 1994, p. 208). 

Além disso, o Estado que desde a década 1930 era o meio visado para o 

enfrentamento da crise, começa a ser visto na década de 1970 pelo neoliberalismo como o 

principal causador do seu crescimento no continente latino-americano por meio do 

saturamento financeiro ocasionado pela dívida externa. Apontando, dessa forma, possíveis 

soluções baseadas no mercado (BORON, 1994, p. 209). 

O neoliberalismo é, de fato, uma teoria política sobre a organização estatal, cujo 

avanço permeia a sociedade civil, sustenta partidos políticos e devido ao seu domínio dos 

principais meios de comunicação de massa, propaga para toda população o seu discurso 

privatista e comercial (BORON, 1994, p. 211). 

Desde os anos de 1970, o avanço do neoliberalismo nas técnicas e condutas 

políticas e econômicas tem sido cada vez mais recorrente, ou seja, fortalece cada dia mais a 

desregulação, a privatização e a retirada do Estado de muitos setores do “bem-estar social”. 

Ademais, muitos apoiadores da teoria neoliberal estão presentes em universidades, meios de 
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comunicação e corporações financeiras, colaborando para a propagação dos princípios 

norteadores do neoliberalismo no dia a dia a muitos indivíduos (HARVEY, 2008, p. 6). 

Quando fundou-se o pensamento neoliberal o conceito de liberdade individual e 

de dignidade humana eram difundidos como ideais políticos fundamentais à sociedade com 

o propósito de persuadir a população a sua aderência. Reforçando ainda a noção de que tais 

valores estariam comprometidos no fascismo, no comunismo, nas ditaduras e em todas as 

possíveis interferências do Estado (HARVEY, 2008, p. 7). 

Dessa forma, para a teoria neoliberal as liberdades individuais são exercidas pela 

liberdade de mercado, sendo um grande exemplo de atitude similar os posicionamentos do 

EUA no Oriente Médio, principalmente no Iraque onde exerceu-se um tipo específico de 

aparelho de Estado cujo objetivo principal era conceber circunstâncias favoráveis à 

acumulação lucrativa de capital nacional ou estrangeiro. Destaca David Harvey (2008, p. 09) 

que: 

 

Uma variedade de Estados social democratas, democrata-cristãos e 

dirigistas emergiu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Os 

próprios Estados Unidos passaram a seguir uma forma democrática liberal 

de Estado, e o Japão, sob a estreita supervisão dos Estados Unidos, 

construiu um aparato de Estado nominalmente democrático, mas na prática 

altamente burocrático, ao qual se atribuiu a responsabilidade de administrar 

a reconstrução do país. O que todas essas várias formas de Estado tinham 

em comum era a aceitação de que o Estado deveria concentrar-se no pleno 

emprego, no crescimento econômico e no bem-estar de seus cidadãos, e de 

que o poder do Estado deveria ser livremente distribuído ao lado dos 

processos de mercado - ou, se necessário, intervindo ou mesmo substituído 

tais processos - para alcançar esses fins, e políticas fiscais e monetárias em 

geral caracterizadas como "keynesianas" foram implantadas extensamente 

para suavizar os ciclos de negócio e assegurar um nível de emprego 

razoavelmente pleno. Um "compromisso de classe" entre o capital e o 

trabalho foi advogado geralmente como o principal garantidor da paz e da 

tranquilidade domésticas. Os Estados intervieram ativamente na política 

industrial e passaram a estabelecer padrões para o salário social, 

construindo uma variedade de sistemas de bem-estar (cuidados de saúde, 

instrução etc.). 

 

Já para a maioria dos países periféricos, o liberalismo seguia sendo distante, o 

neoliberalismo após 1980 resultou em índices baixíssimos de desenvolvimento e de 

diminuição da pobreza. Uma realidade totalmente diferente dos Estados centrais ou 

imperialistas que investiam na política redistributiva e na criação do Estado de “bem-estar 

social”, avançando imensamente sua economia e suas políticas sociais (HARVEY, 2008, p. 

10). 

Desse modo, é nítido que o neoliberalismo não repercute igualmente em todos os 

Estados, sendo essencial diferenciar as particularidades dos países periféricos e dos países 
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centrais para uma maior compreensão de seus impactos em cada região (BOITO, 1999, p. 

31).  

É plausível elucidar que o projeto neoliberal delineava dois pontos: o primeiro 

era a reestruturação do capitalismo internacional e o segundo a recuperação do poder da 

burguesia. Apesar disso, David Harvey (2008, p. 13) explica que o primeiro ponto não foi 

totalmente efetivo na prática, porém o segundo teve um eminente êxito em alguns Estados 

como a Rússia e a China. 

Além disso, no Brasil desde a década de 1980 a política econômica e social 

forneceu ao capitalismo brasileiro particularidades que concederam um novo padrão de 

desenvolvimento capitalista designado neoliberal. A tentativa de modelo desenvolvimentista, 

seguido anteriormente, compreende o período reformista (1930-1964) e da ditadura 

empresarial-militar (1964-1985). As principais mudanças ocorridas graças ao neoliberalismo 

foi o declínio do crescimento econômico, o Estado passa a não ser mais o principal 

fornecedor de serviços e ocorre o maior desmonte da história nos direitos sociais, 

principalmente trabalhistas (BOITO, 2007, p. 60). 

Portanto, em virtude dessas transformações ocorridas pelo neoliberalismo junto 

ao processo de “mercadorização”, ocorre a diminuição das despesas habituais do Estado e 

responde às exigências impostas pelo grande capital para apoderar-se do fundo público. Essas 

e outras mudanças promovidas pelos governos da década de 1990 foram conservadas nos 

governos da década de 2000, como também realizadas novas reformas a favor da 

neoliberalização (BOITO, 2007, p. 61). 

Para Armando Boito Jr. (1999, p. 55) o modelo político neoliberal brasileiro 

fortalece o setor privado e grandes grupos econômicos, desenvolve a internacionalização do 

instrumento produtivo, expande a pobreza das massas e a política de privatizações faz alterar 

um setor importante da burguesia brasileira denominada burguesia de Estado para se 

transformar em burguesia privada. 

A nova burguesia de serviços também é outro setor fortalecido por tal política, e 

opera principalmente por meio da exploração de serviços privados de saúde, educação, 

bancário e previdenciário, sem qualquer fiscalização sobre a qualidade dos serviços e sobre 

os preços cobrados, e ocupando uma posição privilegiada de poder (BOITO, 1999, p. 71). 

De fato, o desmonte dos direitos trabalhistas e a política de privatização 

contribuem muito para preservar a soberania política da burguesia e, ao mesmo tempo, 

reduzir o capitalismo de Estado no Brasil, respondendo diretamente às propensões de grandes 

grupos econômicos privados do capital nacional e estrangeiro (BOITO, 2007, p. 61). 
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Outra característica neoliberal é a desobstrução comercial e a desregulamentação 

financeira, independente dos seus impactos negativos no setor industrial, prevalece sempre 

os interesses da camada soberana da burguesia que é o capital financeiro nacional e 

internacional (BOITO, 2007, p. 63 e 64). 

Logo, uma hierarquização do poder burguês é traçada, sendo composta por três 

posições: 

  

a fração hegemônica, cujos interesses têm sido priorizados pela política 

econômica tanto na década de 1990 quanto na década de 2000; a fração 

intermediária, que iniciou uma trajetória política ascendente sob o governo 

Lula e cuja conversão em fração hegemônica é uma possibilidade real – 

como já indicamos, a “globalização” não absorveu a totalidade da burguesia 

brasileira – e, por último, a fração marginalizada pela política de Estado, as 

pequenas e médias empresas do setor produtivo voltadas para o mercado 

interno de bens populares, cujos interesses sempre são ignorados quando 

colidem com os interesses do grande capital, seja ele financeiro ou 

produtivo, seja voltado para a exportação ou para o mercado interno 

(BOITO JR., 2007, p. 70). 

 

O processo brasileiro de privatização se iniciou em 1990 e teve seu auge no 

mandato de Fernando Henrique Cardoso, nos quais se abriram espaços para o setor privado, 

muitas vezes com dinheiro público e com juros baixos. Outro elemento a ser apontado nesse 

período foi o início das contrarreformas5 no sistema previdenciário no Brasil, determinando-

se tetos para os benefícios de trabalhadores/as do setor privado e depois para os 

trabalhadores/as do setor público no governo Lula (PAULANI, 2006, p. 79-80). 

O comando neoliberal dirige o Estado como uma empresa, no entanto, as 

consequências são opostas ao que acontece quando utilizada essa vertente no setor privado. 

Apesar de muitos esperarem uma propagação dos recursos e do capital público, temos a 

dilapidação dos patrimônios do Estado e a diminuição dos seus serviços prestados 

(PAULANI, 2006, p. 80). 

Apesar da falta de discernimento, a neoliberalização no Brasil foi defendida 

fortemente pela burguesia nacional devido à esperança de internacionalizar de vez seus 

privilégios, mesmo que, antagonicamente, utilizassem todos princípios neoliberais para 

classificar as relações de mercado (PAULANI, 2006, p. 87). 

Ademais, no fim dos anos 1980 o Brasil passava por vários processos de 

reformulação com a nova democracia e com a elaboração da CRFB/88, persistindo os índices 

colossais de inflação, a inconstante valorização financeira e a ineficaz fiscalização dos gastos 

                                                 
5 Sobre o período contrarreformista iniciado nos governos do PSDB, ver Behring (2003). 
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do Estado. Dessa forma, graças a essas especificidades históricas e a propagação das 

ideologias neoliberais no Brasil, desde o início da década de 1990, realizaram-se 

transformações imperativas para enfrentar esses empecilhos junto às privatizações e a 

abertura comercial (PAULANI, 2006, p. 90). 

A década de 1990 foi marcada pela rejeição ao projeto de industrialização por 

substituição de importação, já que ele foi qualificado como ineficiente e com altos índices de 

corrupção, resultando no crescimento de nossas despesas do Estado e na própria recessão 

econômica. Marcando, portanto, o início da política neoliberal brasileira, cujas estratégias 

empregadas no governo de Fernando Collor de Mello, foram mantidas nos governos 

subsequentes de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso (SANTOS; ARUTO, 2012, p. 

5). 

Nesse período tivemos também o agravamento da inflação que alcançou 

patamares considerados preocupantes e uma política direcionada para a abertura comercial e 

financeira que pudessem proporcionar uma estabilidade macroeconômica e o 

desenvolvimento de condições para a liberdade nos mercados. Além disso, incentivava-se a 

concorrência, a flexibilização trabalhista e a reestruturação produtiva visando impulsionar o 

processo produtivo (CARCANHOLO, 2010, p. 109). 

É importante destacar também que o início da política neoliberal no Brasil 

determinou a eclosão de uma nova relação entre a nossa economia dependente e o sistema 

imperialista como um todo, agravando, portanto, a nossa dependência e se manifestando nas 

nossas constantes crises cambiais que são fruto da falta de autonomia nacional da política 

econômica pela liberalização financeira externa e pela própria âncora cambial (PAINCEIRA; 

CARCANHOLO, 2002, p. 6). 

Apesar de algumas tendências do início da política neoliberal brasileira serem 

trazidas aqui, não concerne aprofundá-las nesta dissertação, tendo em vista o seu próprio 

objetivo. O que se considera essencial é evidenciar que a estratégia neoliberal adotada a partir 

desse período rebaixou totalmente as condições de vida da classe trabalhadora em prol das 

transferências internacionais de valor e que a política neoliberal representada pelos governos 

de Collor e de Fernando Henrique Cardoso não são idênticas a dos governos Lula e Dilma 

na década de 2000. 

Para Alves (2014), os governos Petistas de Lula e Dilma têm diferenciações dos 

governos anteriores já que a própria crise dos governos neoliberais proporcionou uma 

modificação no capitalismo “flexível” pelo viés político “neodesenvolvimentista”. O que 

quer se deixar claro é que não houve o fim da política neoliberal, mas uma maior abertura 
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para uma suposta política do neodesenvolvimentismo com uma atenção para a distribuição 

de renda e no crescimento do gasto público. 

É extremamente importante esclarecer que o governo Lula, contrariamente ao 

que muitos acreditam, não estava se pautando em “alternativas” para o neoliberalismo ao 

instituir políticas sociais em um domínio econômico predominantemente conservador. 

Apesar de ser caracterizado como governo de esquerda, era necessário que o PT exercesse 

uma política que buscasse resultados sólidos contra a desigualdade social e lutasse contra 

interesses individuais e exclusivamente mercantis (PAULANI, 2006, p. 97). 

Leda Maria Paulani (2006, p. 98 e 99) demonstra três marcas da ligação do 

governo Lula ao neoliberalismo: a primeira é a aderência ao processo de transformação do 

país em uma base de relevância financeira internacional, já a segunda decorre do pensamento 

do PT de que só há uma política macroeconômica adequada para o desenvolvimento do país. 

Por fim, a terceira verifica-se na política social aplicada, na qual se cria projetos como o 

“Fome Zero”, no entanto, retira-se direitos dos/as trabalhadores/as em benefício da própria 

burguesia. 

A eleição de Lula ocorreu em um cenário no qual se alertava para os fortes 

impactos do programa neoliberal, cujos índices de crescimento econômico eram baixos e as 

taxas de desemprego eram altas. Sua vitória simbolizou mudanças para um “neoliberalismo 

controlado” e uma adaptação entre os interesses da própria burguesia, mantendo-se as taxas 

de juros elevadas e o câmbio valorizado (SINGER, 2012). 

A primeira medida que o Lula realizou no seu governo foi a aplicação de uma 

política competitiva de exportação, não rompendo com a lógica da hegemonia do capital 

financeiro e com a nossa dependência econômica, mas sim respondendo as imposições de 

parte da burguesia nacional que visava uma ampliação de sua base no modelo capitalista 

neoliberal (BOITO JR., 2005, p. 8). 

Os anseios por mudanças baseado na eleição de Lula não foram concretizados 

em 2003 no seu primeiro ano de mandato, o projeto de desmantelamento trabalhista 

continuava forte, sendo revertido esse cenário apenas em 2004 graças ao desenvolvimento 

do nosso PIB e as políticas que amplificaram o acesso ao crédito, aumentaram as 

transferências de renda aos pobres e elevaram o valor do nosso salário mínimo (KREIN; 

SANTOS; MORETTO, 2013). 

Segundo Krein, Santos e Moretto (2013, p. 31): 

 

Com a crise internacional, a economia brasileira passou rapidamente de 

forte aceleração do nível de atividade para uma situação de recessão, que 

se manifestou também em demissões em massa e elevação do desemprego. 
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O contexto criado pela redução da vulnerabilidade externa e pelas políticas 

públicas acima mencionadas foi um aspecto decisivo para que pudessem 

ser viabilizadas, e implementadas com êxito exemplar, as políticas que 

evitaram que o País fosse afetado fortemente pelos efeitos sociais e 

econômicos desastrosos da recente crise internacional, vivenciados até o 

momento por muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Essas 

políticas de combate à crise foram decisivas para que o mercado de trabalho 

brasileiro pudesse voltar rapidamente a apresentar as tendências de 

progressiva melhoria e estruturação já no segundo semestre de 2009. 

 

Outras transformações foram consolidadas no governo Lula, como as alterações 

normativas, institucionais e da própria execução da negociação coletiva. Todas elas inseridas 

em um deliberado contexto político e econômico que considero contraditório já que do ponto 

de vista jurídico fortalecem a lógica da flexibilização de direitos. Podemos citar como 

exemplos a Lei da 11.101 de 2005 conhecida como Lei de Falências, a Lei 10.748 de 2003 

proporcionando o Programa Nacional de Estímulo ao primeiro emprego, o reconhecimento 

do trabalho aos domingos, a reforma da previdência, entre outros (KREIN; SANTOS; 

MORETTO, 2013). 

Todas essas medidas nos demonstram nitidamente a agenda política que dominou 

o governo Lula, afinal, a Lei de Falências privilegiou diretamente o sistema financeiro em 

desfavor da proteção da classe trabalhadora e a reforma da previdência do setor público 

afetou criticamente os direitos dos servidores públicos que passaram a ter como título de 

proventos de aposentadoria o valor máximo do teto do regime geral do INSS, aumentou a 

idade mínima e o tempo de contribuição, criou a cobrança previdenciária para os 

trabalhadores inativos, estabeleceu a criação de fundos de pensões complementares, etc. 

(KREIN, SANTOS; MORETTO, 2013). 

As nuances na regulação do trabalho no governo Lula podem ser observadas nas 

alterações normativas, na ação das instituições públicas, no exercício das negociações 

coletivas em um cenário mais positivo se comparado à agenda flexibilizadora hegemônica 

da década de 1990 e na própria imposição dos países centrais. De fato, essas intervenções 

contraditórias são uma novidade e uma tendência contrapostas aos governos anteriores, 

oriundas do esforço em reassumir algumas garantias buscadas na década de 1980 e 

conquistadas em nossa CRFB/88 (KREIN; SANTOS; MORETTO, 2013, p. 48).  

No entanto, frisa-se que o governo Lula herdou grande parte dos apoios políticos 

utilizados no governo de Fernando Henrique Cardoso, principalmente os apoios que o 

neoliberalismo conquistou no meio popular. Além do modelo econômico, manteve também 

a base de sustentação política e o bloco no poder onde pontificam o grande capital, o capital 

estrangeiro e os bancos (BOITO JR., 2006, p. 34).  
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 De fato, embora muitos acreditem que alguns projetos desenvolvidos no governo 

Lula e Dilma são contra a lógica neoliberal seus resultados não ferem a lógica neoliberal 

soberana, muito pelo contrário, eles fortalecem os seus interesses. Dessa forma, o Brasil 

sempre manteve sua vinculação econômica subalterna na divisão internacional do trabalho 

(SINGER, 2012). 

Para corroborar com essa posição, David Maciel (2013, p. 13 e 14) ressalta que: 

 

Neste sentido, as políticas de transferência de renda, como o programa 

Bolsa Família, adequam-se plenamente à lógica neoliberal como políticas 

sociais compensatórias. Tais políticas permitem atenuar os efeitos sociais 

mais perversos da aplicação do programa neoliberal deslocando a 

problemática dos direitos sociais e da distribuição de renda do conflito 

imediato entre capital e trabalho. A transferência de renda para os pobres e 

miseráveis não incide diretamente na lucratividade do capital, ampliando 

seus custos e politizando a relação entre capital e trabalho. Ao contrário, 

elas permitem que a superexploração do trabalho continue intocada, pois 

através da mediação do Estado os custos das políticas de transferência de 

renda recaem sobre a sociedade como um todo, particularmente sobre os 

trabalhadores e sobre os extratos médios devido ao caráter regressivo do 

sistema tributário brasileiro. Assim, além de não onerar diretamente o 

capital, promovendo uma efetiva distribuição de renda, as políticas sociais 

compensatórias alimentam o ciclo de reprodução do capital ao ampliar o 

mercado consumidor e a demanda por crédito, além de trazerem efeitos 

políticos fundamentais para o aperfeiçoamento da hegemonia neoliberal no 

país, como veremos logo adiante. 

 

Diante dessa conjuntura, é fácil compreendermos que o neoliberalismo auxilia 

diretamente na propagação da precarização do trabalho, contribuindo diretamente nesse 

período para a criação de “subempregos” na maior parte dos novos empregos gerados, com 

baixa remuneração e sem necessidade de qualificação profissional. Portanto, os direitos 

trabalhistas permaneciam sendo desmontados e o comando neoliberal continuava a se 

expandir por todos os setores da sociedade (MACIEL, 2013, p. 15).  

Já no governo Dilma não houve mudanças no processo de contrarreformas, a 

contrarreforma trabalhista continuava forte com muitos embates para a liberação da 

terceirização a todas as atividades, preservando-se os privilégios do capital financeiro 

internacional (KREIN; BIAVASCHI, 2015, p. 65). 

Pedro Rossi e André Biancarelli (2015, p. 14) destacam que a direção 

macroeconômica que o primeiro mandato do governo Dilma seguiu nunca foi com o viés 

desenvolvimentista, longe disso, sendo destacada por falhas na política fiscal e pelo 

beneficiamento dos setores industriais que contribuíram para o enfraquecimento do programa 

de desenvolvimento social. 
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Afinal, as políticas supostamente neodesenvolvimentistas empregadas no 

Governo Dilma, como as de transferência de renda, visavam o crescimento econômico e 

social, mas também a consolidação do capitalismo no Brasil e a preservação da burguesia na 

hegemonia do poder (BOITO, 2012, p. 5).  

De acordo com David Maciel (2012, p. 3): 

 

A eleição de Rousseff significou a vitória da perspectiva de continuidade e 

da orientação neoliberal moderada no governo federal, alimentando as 

ilusões, motivadas pelo próprio discurso governista [...], de que no terceiro 

mandato o PT consolidaria o projeto “social-desenvolvimentista” em curso 

desde o primeiro mandato de Lula. No entanto, já em suas primeiras 

medidas o governo mostrou serem ilusórias estas expectativas, alimentadas 

principalmente pelo caráter superficialmente radicalizado que a eleição 

presidencial assumiu em sua última fase. Na verdade, diante do acirramento 

da crise econômica mundial e dos diversos sinais de saturação da estratégia 

de fortalecimento do mercado interno como forma de manutenção dos 

índices de crescimento econômico, o governo recorreu aos métodos típicos 

do neoliberalismo extremado, ao invés de fortalecer a opção por um novo 

modelo econômico-social. 

 

Diante da crise econômica instaurada, no declínio do crescimento de nosso PIB, 

na decadência da produção e do desenvolvimento das indústrias, o governo de Dilma adotou 

medidas que cortavam os orçamentos destinados às políticas sociais, elevando os juros, 

privatizando em massa, aquecendo politicamente o caráter neoliberal da política econômica 

brasileira e conduzindo medidas anti-populares que o governo Lula deixou de realizar. 

Podemos citar como grande exemplo de seu governo a Lei 12.618/12 que estabeleceu mais 

uma contrarreforma da previdência do setor público ao qual fixa um teto para a aposentadoria 

no serviço público (MACIEL, 2012). 

Portanto, são nessas determinações que se percebe o factual projeto político do 

governo Dilma, isto é, políticas focadas na renúncia fiscal e no financiamento público 

destinado à consolidação das grandes empresas imperialistas no país e no combate à crise. 

Totalmente contrário a um projeto político que seja baseado na participação popular e guiado 

por uma concepção de desenvolvimento nacional e socialmente abrangente. É notório que no 

governo Dilma, graças a crise mundial, tivemos a prática da política neoliberal ampliada se 

comparado ao governo Lula que a situação internacional na época era mais favorável e 

possibilitou um desenvolvimento econômico não observado desde a década de 1980 

(MACIEL, 2012). 

Sem dúvidas, no governo Dilma tivemos impactos expressos nos direitos da 

classe trabalhadora, uma tendência contrarreformista vista na Medida Provisória nº 664 e 665 

que na prática limitou o acesso dos trabalhadores ao seguro-desemprego, pensões e auxílio-
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doença. Além disso, todos os protestos contra os escândalos de corrupção e o rebate 

incansável da extrema direita contra o PT transformavam o segundo mandato de Dilma 

insustentável (SILVA, 2019). 

Com o golpe e o consequente impeachment de Dilma Rousseff, em abril de 2016, 

finalizava-se o período de governos petistas com uma política neoliberal travestida de 

neodesenvolvimentistas de crescimento econômico e tomava o poder Michel Temer que 

traria um fortalecimento ao neoliberalismo e consequentemente uma paralisação econômica 

similar aos anos 1990 (SOUZA; HOFF, 2019). 

Dessa forma, as contrarreformas realizadas pelo governo Temer visavam a 

alteração das funções do Estado e a supressão de direitos trabalhistas, sendo, neste período, 

promulgada a Lei 13.467 de 13 de julho de 2017, que institui a contrarreforma trabalhista, 

com a principal justificativa de aumentar os postos de trabalho. No entanto, pelo atual índice 

de desemprego percebemos que esse resultado não foi alcançado e o principal intuito era 

justamente a preponderância das exigências do mercado (CAMPOS, 2019, p. 3). 

O governo de Temer é caracterizado como predominantemente conservador e 

com índices altíssimos de corrupção, determinando a ascensão de uma ofensiva 

ultraneoliberal, cuja reprovação popular é massiva. Já na primeira medida realizada em seu 

governo estabeleceu através da Emenda Constitucional nº 95 de 2016 outra contrarreforma 

que prevê a limitação dos gastos públicos por 20 anos, encolhendo o Estado e 

impossibilitando o pleno desenvolvimento do sistema de proteção social, que abrange saúde, 

educação, habitação, previdência e assistência social, prejudicando diretamente às 

necessidades da classe trabalhadora (SILVA, 2019). 

Além disso, acelerou vários projetos de privatização e determinou mais uma 

contrarreforma da previdência através da Proposta de Emenda à Constituição - PEC nº 287 

de 2016, que propunha alterações no sistema previdenciário, modificando as regras de 

aposentadoria, aumentando o tempo mínimo de contribuição por mais 10 anos e exigindo 49 

anos de contribuição previdenciária para acesso ao benefício integral (SOUZA; HOFF, 2019, 

p. 10). 

De fato, as diversas contrarreformas instituídas no governo Temer se 

propagavam nessa direção, justificadas pela crise fiscal do Estado e pela carência constante 

de ajustes fiscais para ratificar o processo de desmonte do já debilitado sistema de proteção 

social brasileiro. Tornou-se uma investida perversa que se encaminhou para as diversas 

expropriações de direitos sociais e trabalhistas realizadas (SILVA, 2019). 

Essa tendência se mantém no atual governo Bolsonaro, em que os fundamentos 

das contrarreformas sociais impostas estão definidas pela teoria neoliberal, com viés 
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conservador e antidemocrático, buscando atender sempre os interesses do capital financeiro 

internacional (ROCHA, 2019, p. 15). 

O governo de extrema-direita estabelecido com a tomada de Jair Bolsonaro no 

poder simboliza uma neoliberalização autoritarista que se une aos setores mais conservadores 

da burguesia nacional e internacional e visa os mais extremados mecanismos de 

expropriações contemporâneas, coletivizando os custos da crise do capital com a classe 

trabalhadora (SILVA, 2019). 

Segundo Silva (2019, p. 96) o cenário político brasileiro hoje também impede 

qualquer possibilidade de reorganização do nosso sistema de proteção social, já que são 

limitadas ao extremo: 

 

Com pouco mais de um mês, já há um saldo perverso e preocupante de 

assalto a direitos e extinção de pastas de trabalho importantes. O ataque à 

população indígena e quilombola com a transferência da Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) para a pasta do Ministério da Mulher, Família 

e Direitos Humanos; a identificação, delimitação e demarcação das terras 

passa a de responsabilidade do Ministério da Agricultura; a retirada das 

ações destinadas à garantia de direitos de gays, lésbicas, bissexuais, 

transexuais e demais grupos LGBTs, da política de Direitos Humanos a ser 

comandada pela Ministra Damares, a exoneração de trabalhadores em 

função de mapeamento de suas opções político-ideológicas contrárias ao 

governo; na linha da militarização promovida pelo bolsonarismo podem ser 

citadas 6 nomeações que participaram das tropas brasileiras na invasão do 

Haiti; reestruturação do Ministério da Justiça, dando novas atribuições a ser 

comandadas pelo ex-Juiz Federal Sérgio Moro, como o extinto Ministério 

do Trabalho que agora também passa a ser caso de justiça; divulgação do 

Decreto que facilita a posse de arma de fogo e a apresentação do chamado 

“pacote anti-crise” construído pelo referido Ministro, que conforme atestam 

analistas em segurança pública, não apenas é incapaz de combater o crime 

organizado e enfrentar a violência, como concede “licença para matar”; a 

privatização das estatais e avanço para viabilizar a reforma da previdência, 

entre outras ações. 

 

Sendo assim, é visível que por mais que a neoliberalização brasileira seja um 

processo que se consolidou tardiamente, em comparação com os outros países da América 

Latina, a política neoliberal ainda tem interesse em expandir muito o seu domínio no Brasil, 

promovendo mais privatizações, aberturas econômicas e desmantelamentos de direitos 

trabalhistas e políticas sociais (BOITO, 1999, p. 12). 

 

2.4 Estado e o fundo público 
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O processo de formulação e gestão de políticas públicas estão diretamente ligadas 

às funções do Estado, portanto, é imprescindível trazermos um debate sobre a disputa do 

fundo público para a materialização dessas incumbências a partir da realidade brasileira. 

O fundo público tem correlação direta com a materialização das políticas sociais 

e com o estabelecimento do Estado de Bem-Estar Social nos países do capitalismo central 

após a Segunda Guerra Mundial e preservado até meados da década de 1970. 

Consequentemente, proporcionando nos famosos “trinta anos gloriosos do capitalismo” uma 

alta capacidade de financiamento aos Estados e às suas políticas públicas sociais em geral 

(MENDES, 2014, p. 1186). 

Na realidade latino-americana, a composição do fundo público foi baseada na 

necessidade de responder à crise econômica e política provenientes da estrutura 

internacional, transmitindo ao Estado a função essencial de crescimento econômico e de 

alteração nas bases produtivas nacionais. Diversamente dos países centrais, a América Latina 

não desenvolveu um Estado de Bem-Estar, apenas apoiou-se em alguns avanços jurídicos e 

na criação de alguns serviços sociais categorizados excludentes e com baixa qualidade 

(HONORATO, 2008). 

Se trouxermos para o momento atual, o fundo público se faz presente, em um 

plano geral, no formato de financiamentos, de isenções tributárias, de incentivos fiscais, de 

redução da base tributária da renda do capital como base de financiamento dos meios de 

produção, garantindo a reprodução do capital. É indiscutível que a maior fração dos recursos 

dos Estados tem se destinado a preservação da lógica de valorização desse capital portador 

de juros (SALVADOR, 2010). 

Nesse seguimento, Behring (2018, p. 196) expõe que: 

 

[...] o fundo público se forma a partir da mais-valia socialmente produzida, 

diga-se do trabalho excedente, que se reparte em juros, lucro e renda da 

terra, sobre os quais incidirá a capacidade extrativa do Estado, a carga 

tributária, envolvendo todos os participantes do butim: o capital portador 

de juros, o capitalista funcionante/industrial, o capital comercial, os 

proprietários de terras. Mas o fundo público também se compõe do trabalho 

necessário - e diríamos, cada vez mais, com o advento do neoliberalismo e 

a ofensiva tributária por meio da expansão da tributação indireta, sobre o 

consumo. 

 

Com a eclosão da crise do capital, em 2008, e com a sua manutenção até os dias 

atuais, o fundo público vem sendo apropriado fortemente pelo capital privado rentista, 

gerando cortes diretos no orçamento estatal e contribuindo principalmente para a redução dos 

direitos sociais (SALVADOR, 2010). 
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Logo, o enfrentamento da crise pelo capital tem comprometido diretamente o 

Estado e o fundo público, modificando visivelmente os resultados das políticas sociais que 

transferem a riqueza social para o capital. Afinal, é incumbência do Estado transferir a 

riqueza social, mediante o fundo público, para o capital através das inúmeras formas 

estabelecidas como: “os empréstimos subsidiários, os contratos de gestão, as parcerias 

público-privadas, a criação de subsidiários e de novos entes públicos, as privatizações 

explícitas e as nem tanto”, entre outras formas que almejam a expansão de novas mercadorias 

e de mercado (GRANEMANN, 2012, p. 244). 

Segundo Behring (2018, p. 205): 

 

A crise recente tratou de mostrar as reservas dos Estados e sua 

disponibilidade para salvar as instituições bancárias e algumas empresas. 

No entanto, a crise continua agora na forma do endividamento dos Estados, 

que lançam planos de austeridade e de punção fiscal sobre os trabalhadores 

para se sustentarem, com um custo social altíssimo, a exemplo da situação 

social grega e espanhola, como expressões mais graves desse processo. 

 

As contrarreformas neoliberais ocorridas nas diversas políticas sociais são 

justificadas pelo capital como um meio de se impedir o crescimento de déficits e inibir as 

insustentáveis transferências de riqueza para a proteção social. Portanto, para a 

materialização desses mercados é necessário que as políticas sociais limitem seus impactos 

na vida social e nas suas relações, deixando de garantir vários direitos fundamentais à própria 

sociedade (GRANEMANN, 2012, p. 259). 

Percebe-se que atualmente o fundo público é assimilado como um elemento 

estrutural do capitalismo, considerando seu papel principal no modo de valorização do capital 

que advém da exploração da força de trabalho e na retirada da mais-valia. Ele se constitui de 

maneira determinada pelo trabalho necessário e excedente através da arrecadação de 

impostos, contribuições e taxas, sendo apreendido esses valores pelo Estado para a execução 

de suas mais variadas finalidades. Dessa forma, ele opera “na reprodução do capital, 

retornando, portanto, para seus segmentos especialmente nos momentos de crise” 

(BEHRING, 2010, p. 20). 

Na realidade brasileira realiza-se o processo de valorização do capital através da 

baixa remuneração da classe trabalhadora em comparação com o preço do que ela produz, 

retornando na forma de salários ínfimos que visam atender apenas às suas necessidades de 

reprodução, designada como trabalho necessário, que variam com o tempo conforme as 

próprias lutas de classe. Toda a parte remanescente é compreendida como trabalho excedente 

e mais-valia (BEHRING, 2010, p. 21). 
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Já que o fundo público se constitui através da mais-valia socialmente produzida 

e faz parte do processo do tempo de produção e de circulação do capital, é indispensável 

compreendermos o encargo do crédito e da dívida pública. O crédito, para Behring (2012), é 

designado como o capital suplementar para o controle de formação, ou seja, é utilizado para 

subsidiar o capital fixo e variável com base em nossa realidade de dependência em relação 

aos Estados imperialistas.  

No sistema de distribuição da mais-valia, observamos também a divisão desse 

valor em forma de fundo público e a retenção do próprio salário, caracterizado como trabalho 

necessário, pelo Estado por intermédio da tributação. Portanto, é nítido que o fundo público 

brasileiro é constituído a partir do processo de superexploração da classe trabalhadora através 

da aliança da burguesia nacional com o capital internacional, onde parte dele é destinado na 

forma de juros, com a dívida pública, despesas públicas e estruturação de crédito (BEHRING, 

2012). 

Além disso, é importante esclarecer que nos países centrais a proteção e o 

domínio da força de trabalho ocorre por meio da relação capital x trabalho, mas também pelas 

legislações trabalhistas, pela criação de um sistema previdenciário e de seguros que 

contrapõem a predisposição ao subconsumo do trabalhador que se encontra fora do mercado 

de trabalho (NETTO, 2011). 

Essa tendência não ocorre da mesma forma e dimensão na América Latina. A 

realidade presente nos países latino-americanos demonstra que o desemprego estrutural e a 

superexploração são historicamente presentes e a informalidade prevalece, atingindo, 

portanto, grande parte da classe trabalhadora que oferta a sua força de trabalho à reprodução 

do capital com cada vez menos direitos trabalhistas (PAIVA; OURIQUES, 2006). 

De acordo com Mendes (2014, p. 1185): 

 

No Brasil, o fundo público assumiu configuração limitada, seja no padrão 

de financiamento do Estado em geral, seja na contribuição para a ampliação 

dos gastos das políticas sociais. O padrão de dominação, acumulação e 

distribuição capitalista brasileiro ao longo do século XX difere 

completamente daquele dos países capitalistas centrais, realizando-se por 

meio de trajetória histórica de concentração de renda. [...] a intervenção 

econômica do Estado, financiando a reprodução do capital, não se fez 

presente da mesma forma na reprodução da força de trabalho, mantendo um 

quadro de ausência de direitos sociais. Para o autor, não se trata de excluir 

a forte imbricação entre os fundos públicos e os capitais privados no padrão 

de desenvolvimento econômico brasileiro, mas apenas apontar que ele 

ocorreu de maneiras diferentes das dinâmicas capitalistas de países 

avançados. 
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Na visão de Boschetti (2009a), a partir da década de 1920/1930, os países latino-

americanos estabeleceram algum modelo de sistema de seguridade social, sendo eles 

heterogêneos, vinculados à organização social do trabalho e evidenciando a assistência social 

como uma das formas de proteção social. 

De fato, o sistema de seguridade brasileiro é extremamente excludente, 

agravando a condição de miserabilidade e de superexploração da classe trabalhadora, tendo 

em vista que o capital apodera-se de parte do valor necessário do trabalhador para se 

reproduzir, como também o Estado apropria-se de outra parte, através das tributações, para a 

formação do fundo público (BEHRING, 2010). 

Em nosso país grande parte da classe trabalhadora encontra-se fora do sistema de 

proteção social por estar justamente na informalidade, no entanto, é importante destacar que 

o gasto para a composição do fundo público é socializado com toda a população ao se 

determinar impostos sobre o consumo de mercadorias, como na própria cesta básica e em 

outros itens essenciais. Logo, é perceptível que o nosso sistema de seguridade, concretizado 

via fundo público, não é apenas excludente como também se realiza por instrumentos que 

ampliam a desigualdade, a miséria, a pobreza dessa grande parte da classe trabalhadora que 

paga as despesas da formação desse fundo, porém não é amparada pelo mesmo (BEHRING, 

2010). 

Frisa-se que mesmo os trabalhadores que, de alguma forma, são amparados pelo 

sistema de seguridade também estão inseridos em um processo desigual de apropriação do 

fundo público no Brasil. Visto que a nossa particularidade de subordinação perante os países 

centrais nos insere, através da nossa economia dependente, em níveis extremos de 

manutenção da dívida pública. A realidade brasileira é que o fundo público é sempre 

desigualmente dividido entre as despesas sociais e o pagamento da dívida, tendo essa última 

preferência absoluta. Refletindo dessa conjuntura a falta de proteção social mínima à classe 

trabalhadora pelo Estado (BEHRING, 2010). 

Portanto, tendo o orçamento público uma prevalência na sua destinação, o 

pagamento da dívida pública soma quase a metade do total arrecadado em detrimento das 

políticas sociais. Outro fator importante de se destacar é a nossa carga tributária que aumenta 

a cada ano, desde o Plano Real, oscilando entre 20 a 35% do PIB, mas apesar de boa parte 

dela ser destinada constitucionalmente a seguridade, paradoxalmente, ela permanece 

invariável nos últimos anos (BOSCHETTI, 2010). Isso ocorre tendo em vista a criação da 

Desvinculação de Receitas da União (DRU) em 2000 que possibilita que o governo aplique 

os recursos destinados à Seguridade, educação, saúde, etc, em qualquer outra despesa 
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considerada prioritária e para o pagamento de juros da dívida pública. Sendo ela prorrogada 

diversas vezes e com prazo até 2023 (SENADO, 2020). 

Se observarmos em números, entre 2000 e 2007, a DRU retirou do orçamento 

das políticas sociais aproximadamente 205,2 bilhões de reais da seguridade social. Já no 

período que compreende entre 2005 a 2010, de acordo com as informações obtidas pela 

Associação Nacional dos Auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP), a 

seguridade não recebeu cerca de R$ 228.743 bilhões (BOSCHETTI, 2010). 

No período de 2002 a 2017 o montante do fundo público designado à assistência 

social e à saúde foi inferior ao montante de ¼ das despesas do Orçamento Geral da União, 

sendo sua maioria destinada ao pagamento anual dos juros e amortização da dívida pública. 

Isto é, o Brasil gasta mais recurso público para os credores da dívida do que para os direitos 

sociais de saúde e assistência social. “No ano de 2017, a função assistência social e a função 

da saúde foram, respectivamente, 16,0% e 19,8% das despesas com juros e amortização da 

dívida” (PELAEZ et al., 2020, p. 207). 

Portanto, esses dados deixam claro o enxugamento do excedente econômico para 

a valorização do capital. Essa realidade conserva as nossas particularidades, principalmente 

por também se firmar nos marcos da dependência e da superexploração, elementos 

estruturantes do capitalismo brasileiro. 

Na prática o fundo público opera como um componente essencial à estrutura do 

capitalismo, suprimindo o financiamento de várias políticas sociais que visam garantir 

direitos à classe trabalhadora. De fato, estamos em um momento de perdas históricas para a 

classe trabalhadora que vivencia cada vez mais estágios profundos da superexploração. 

Ressaltando Boschetti (2016, p. 131-132) que: 

  

A redução dos sistemas públicos e expansão dos sistemas privados de saúde 

e previdência, concretizam uma forma de expropriação social, ao menos, 

por três mecanismos: a) ao restringir o uso do fundo público para as 

políticas sociais que são privatizadas ou minimizadas, desloca parcela do 

fundo público, que constitui parte da riqueza socialmente produzida, para a 

acumulação, por meio de subvenções aos fundos de pensões públicos [...] e 

privados [...], que já constituem as principais agências de financeirização, 

e também para os planos privados de saúde. Esse processo pode ser uma 

forma contemporânea de alienação dos domínios do Estado, junto com as 

privatizações de bens públicos; b) ao suprimir ou restringir os direitos 

sociais de saúde e previdência, obrigada a classe trabalhadora a despender 

parte de seu salário com a compra de bens e serviços no mercado, operando 

a transformação dos direitos do cidadão em mercadorias criando a figura 

do cidadão consumidor [...] Opera-se aqui uma dupla subsunção do trabalho 

ao capital: a subcontratação de direitos sociais de subsistência que obrigam 

os trabalhadores a disponibilizar sua força de trabalho no mercado e a 

mercantilização de direitos que passam a ser mercadorias disponíveis no 
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mercado; c) ao suprimir ou reduzir os direitos de aposentadoria, seguro-

desemprego, seguro-saúde, obriga o trabalhador a oferecer força de 

trabalho a qualquer custo e em qualquer condição e, ainda, obriga-o a se 

submeter às regras vexatórias para acessar a assistência social.  

 

Esses mecanismos apresentados por Boschetti (2016) são resultados de um 

processo de produção de valor baseado na superexploração da força de trabalho que reproduz 

efeitos particulares na vida e no trabalho para a classe trabalhadora no Brasil. A exposição 

desses dispositivos nos permite assimilar o fundo público brasileiro e sua função estrutural 

no circuito do valor.  

No Brasil, até a década de 1980, muitas políticas sociais disponibilizadas aos/às 

trabalhadores/as se desenvolviam de forma ineficaz e restrita, onde somente com advento da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), perante a luta dos 

diversos movimentos sociais pela redemocratização, foi capaz de se materializar diversas 

políticas sociais através de uma política de Estado baseada em princípios como a isonomia 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2010). 

Contudo, estas mudanças apenas levaram as políticas sociais para um caminho 

alternativo, cuja efetividade ainda transportava inúmeras dificuldades, tanto pela nossa 

situação de dependência, quanto pelo movimento da luta de classes. “O importante a ressaltar 

é que o texto constitucional por si só não é capaz de estruturar uma rede de proteção social”, 

pois o desenvolvimento dessas ações depende de aprovação de normas complementares e 

demanda condições históricas e materiais que não fazem parte da nossa realidade social 

(BRETTAS, 2017, p. 59). 

Conforme expõe Santos (2011, p. 42): 

 

[...] o que se evidencia no período pós-Constituição é a mercantilização das 

políticas sociais, a utilização de parte significativa da receita pública para 

pagamento de encargos da dívida interna e externa e a “passivização” dos 

trabalhadores no direcionamento dos gastos sociais, que tornam-se cada vez 

mais seletivos e concentrados em programas focalizados. Sob a “cantilena” 

neoliberal da necessidade de redução dos gastos sociais e da “supremacia” 

do capital fetiche sobre o capital produtivo, a expropriação, exploração e 

alienação do proletariado e demais trabalhadores assalariados – elementos 

intrínsecos da lógica produtiva do capital - são conduzidos, passivamente, 

pelo Estado que enquanto uma estrutura de comando político, e, por 

conseguinte, parte constitutiva da base material do capital, deve garantir e 

proteger as condições gerais do modo de produção capitalista, acionando 

suas funções de repressão e/ou integração. 

 

Outrossim, ao refletirmos sobre as especificidades do desenvolvimento 

neoliberal brasileiro temos contrastes específicos que diferem de outras realidades, como o 
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próprio continente Europeu por exemplo, ao contrário dessa realidade, no Brasil não existia 

anteriormente uma ampla proteção social em atividade para ser eliminada. Já que o Estado 

brasileiro através de sua dependência estabeleceu políticas sociais fracionadas baseadas na 

atuação empresarial pública visando o desenvolvimento de bens de capital e de infraestrutura 

(BRETTAS, 2017, p. 56). 

O cenário pós CRFB/88 é visivelmente paradoxal, ao mesmo tempo em que o 

neoliberalismo começava a tomar força no Brasil, concretizou-se através de normas 

complementares várias conquistas sociais através da luta contínua da classe trabalhadora 

como a criação do Estatuto da Criança do Adolescente (ECA), o Sistema Único de Saúde 

(SUS), entre outros programas. No entanto, essa inconcretude não quer dizer que o 

neoliberalismo visava a promoção dessas políticas sociais e muito menos buscava atender as 

demandas da classe trabalhadora, muito pelo contrário, eram implementadas contrarreformas 

de forma que essas conquistas não impedissem o progresso da proposta burguesa 

(BRETTAS, 2017, p. 57). 

Conforme expõe Brettas (2017, p. 62-63): 

 

A fragmentação, a focalização e a privatização sempre estiveram presentes 

nas políticas sociais no Brasil. Embora assumam contornos mais profundos 

no neoliberalismo, estes traços não parecem suficientes para caracterizar 

este período. Ao que tudo indica, um dos debates que contribui para a 

reflexão sobre as políticas sociais no contexto neoliberal passa pela 

financeirização e pela forma que se dá a apropriação do fundo público, a 

qual mantém relação com a criação de mecanismos para transferir valores 

arrecadados pelo Estado para as mãos do grande capital nacional e 

estrangeiro. 

 

De fato, o projeto neoliberal burguês agrava o vínculo de dependência brasileiro 

através da adesão de políticas fiscais e da suspensão de divisas anteriormente existentes para 

a mobilidade do capital. A financeirização impõe mudanças na base produtiva através do 

fortalecimento e ampliação do deslocamento do valor para o comando dos Estados 

imperialistas e, portanto, expande os mecanismos de superexploração do trabalho ao qual se 

forma um novo estágio da dependência (AMARAL, 2012). 

Ademais, sabemos que a burguesia brasileira defende todos os desmontes dos 

direitos sociais através da crise financeira do Estado, alegando que as despesas sociais são 

incompatíveis com a arrecadação pública, entretanto, Souza e Soares (2019, p. 16) alertam 

que: 

 

este argumento demonstra-se falacioso quando olhamos mais atentamente 

tanto para os gastos com juros e amortizações da dívida (os quais, apenas 
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em 2017 consumiram 39,70% do orçamento geral da União); como para as 

últimas medidas de renúncia tributária. [...] Da mesma forma, o governo 

segue ignorando em sua proposta de contrarreforma da previdência os 426 

bilhões de dívidas empresariais com o INSS. O resultado deste cenário é 

que, apenas em 2017, o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Receita 

Federal estipulam um valor aproximado de 406 bilhões de reais em 

renúncias tributárias. 

 

As intervenções do capital hoje se manifestam nas várias ações recessivas com 

viés predatório que derrubam as medidas de proteção social e intensificam a limitação do 

fundo público para os interesses das classes trabalhadoras. Afinal, o capital necessita das 

políticas de incentivo do Estado para a conservação do mercado e do lucro, incentivando 

cada vez mais a depredação do fundo público. “A redução do crescimento econômico nos 

anos de 2012-2013, a que se seguiu a estagnação de 2014 e a retração do PIB em 2015, 

conformou uma burguesia ávida por salvaguardar suas taxas de lucro” (SOUZA; SOARES, 

2019, p. 15). 

Todavia, convém apontar que esse quadro é característico dos Estados 

dependentes, designados como a periferia capitalista, onde preserva-se a postura fascista da 

burguesia com a devastação das políticas de proteção social e se contribui para os casos 

bárbaros de trabalho escravo contemporâneo, de trabalho infantil e de outras variadas formas 

de exploração (SOUZA; SOARES, 2019). 

Para melhor elucidar essa postura fascista na América Latina é importante trazer 

os ensinamentos de Florestan Fernandes (2015, p. 33) que ressalta que o fascismo, como 

ideologia e utopia, é conservado e propagado na atualidade como uma influente força política 

organizada. A denominada “defesa da democracia” apenas redirecionou o fascismo, através 

da autocracia política burguesa, com o fim de frustrar qualquer possibilidade de passagem 

para o socialismo e viabilizar a militarização das principais funções do Estado, em um 

período em que ele é denominado como a base política armada das grandes empresas 

corporativas. 

No Brasil as predisposições nacionais para o autoritarismo e o fascismo foram 

amplamente fortalecidas e recicladas com o passar do tempo, caracterizando-se um 

agravamento “do uso autoritário e totalitário da luta de classes, da opressão social e repressão 

política pelo Estado”, admitindo a guerra civil em dois estágios distintos e às vezes 

simultâneos. Destacando Fernandes (2015, p. 35) que: 

 

1º) contra a democratização como um processo social de mudança 

estrutural (por exemplo, quando ela ameaça a superconcentração da 

riqueza, do prestígio e do poder); ou seja, ele se ergue de modo consciente, 

contra a “revolução dentro da ordem”; 2º) contra todos os movimentos 
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socialistas, qualificados como revolucionários – portanto, ele também 

procura barrar a “revolução contra a ordem existente” (a qual foi, aliás, a 

função histórica do fascismo na Alemanha e na Itália). Alguns observadores 

encaram essa forma de “subfascismo” ou de “pré-fascismo” como uma 

herança colonial, localizando o seu componente central na manipulação 

autocrática das estruturas de poder e na maquinaria do Estado.  

 

É importante destacar que as expressões fascistas na América Latina não 

constituem apenas produto ou subproduto de estruturas de poder arcaicas, visto que o 

fascismo é uma potência também moderna, cujos propósitos estão direcionados ao 

“desenvolvimento com segurança”, repercutido através da mediação pelos países centrais e 

de empresas multinacionais com o intuito de assegurar o domínio político na periferia. Essa 

transformação é compatibilizada com os interesses burgueses conservadores e 

contrarrevolucionários que preferem a submissão política ao imperialismo ao invés de lutar 

pelas bandeiras de um nacionalismo burguês revolucionário (FERNANDES, 2015, p. 36). 

Na América Latina apesar da dependência e do baixo nível de autonomia da 

ordem política impossibilitarem a ascensão de modelos extremos do fascismo, temos aqui 

nessas condições uma ampla propagação de traços e tendências fascistoides em diferentes 

tipos de composições do poder.  Apesar de “com frequência, o elemento propriamente 

fascista apareça como uma conexão política seja de uma dominação autocrática de classe, 

seja do Estado burguês autocrático” (FERNANDES, 2015, p. 37). 

Portanto, é necessário a apreensão de todo movimento histórico e da estrutura 

produtiva em que se fundamentam as próprias relações sociais para compreendermos o 

Estado, o fundo público, as políticas sociais e todas as limitações existentes para o 

enfrentamento das contrarreformas trabalhistas, do desfinanciamento de políticas públicas e 

diretamente do combate ao trabalho escravo contemporâneo. 

Além disso, se fez necessário também a análise sobre a dinâmica da divisão 

internacional do trabalho, a entendendo no seu desenvolvimento desigual e combinado e na 

sua fase imperialista, na qual deparamo-nos com a hegemonia da chamada financeirização 

do capital. 
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CAPÍTULO 3 – A ATUAÇÃO DO ESTADO NA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 

ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO BRASIL 

 

Este capítulo tem como intuito apresentar as principais políticas públicas e 

instrumentos de combate ao trabalho escravo contemporâneo, realizando considerações 

críticas acerca de sua eficácia, do seu desfinanciamento e do período em que passamos de 

expropriação de direitos, de modo a contribuir com uma nova visão ao conhecimento já 

edificado sobre o assunto. 

Portanto, este capítulo tem como centro da discussão uma análise crítica da 

responsabilidade do Estado brasileiro na perpetuação do trabalho escravo contemporâneo 

através da expropriação de direitos e do desfinanciamento de políticas públicas de combate 

a essa prática, apontando especialmente as suas particularidades dentro dos paradoxos da 

realidade brasileira. 

 

3.1 Contextualização e conceito de trabalho escravo contemporâneo 

 

O trabalho sempre foi objeto de hierarquização social e exploração, sendo o 

regime do trabalho escravo imposto há séculos na história da humanidade como um 

mecanismo de dominação entre o mais forte sob o mais fraco nas mais variadas disputas entre 

povos. Evidencia-se vestígios desde o Velho Egito, passando pela Grécia e Roma, a 

escravidão sempre esteve presente e é uma realidade ainda existente em nossa sociedade 

(PALO NETO, 2008, p. 18). 

Apesar de abolida a escravidão colonial brasileira, no século XIX, em virtude da 

consolidação do sistema capitalista que se mostrava incompatível com a realidade mundial 

emergente, as práticas escravagistas não foram totalmente extintas por se tratar de uma 

atividade extremamente lucrativa (SCHWARZ, 2008). 

Portanto, no início do século XX os organismos internacionais se organizaram 

para criar normas que proíbam tal prática. A Liga das Nações6 firmou a primeira convenção 

em 1926 cuja redação definia que a escravidão é “o estado ou condição de um indivíduo 

sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, os atributos do direito de propriedade” 

(SCHWARZ, 2008, p. 115). 

Contudo, grande parte dos seus objetivos não foram atingidos, visto que para a 

maioria dos Estados era primordial preservar a ordem e garantir a manutenção dos privilégios 

                                                 
6
 Extinta em 1942, ao qual passou as suas responsabilidades para a Organização das Nações Unidas (ONU). 
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da própria burguesia. Portanto, a convenção da Liga das Nações não impediu o tráfico de 

escravos e não funcionou na prática, pois ela era extremamente flexível (COMPARATO, 

2010). 

Logo após, em 1930 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) criou a 

Convenção nº 29 que trata sobre o trabalho forçado e o define em seu artigo 2º como “todo 

trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o 

qual ele não se ofereceu de espontânea vontade” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2021). Repara-se que a concepção utilizada “trabalho forçado” é um sinônimo 

de “escravidão”. 

“A amplitude dessa significação já apontava, desde aquele momento, a 

complexidade do tema, que abarca uma grande diversidade de condutas”. Ainda que 

elaborada objetivando o fim das práticas escravagistas e para possibilitar uma incorporação 

dos mais diversos tipos de conduta pela generalidade do conceito, ela criou obstáculos no 

que refere o seu reconhecimento nos casos concretos (REIS; NETO BARBOSA, 2013, p. 

980). 

O artigo 1º da Convenção 29 da OIT, ratificada pelo Brasil em 1957, estabelece 

que: 

 

ARTIGO 1º - 1. Todo País-membro da Organização Internacional do 

Trabalho que ratificar esta Convenção compromete-se a abolir a utilização 

do trabalho forçado ou obrigatório, em todas as suas formas, no mais breve 

espaço de tempo possível” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2021). 

 

Apesar disso, durante o período entre a primeira e a segunda guerra mundial 

houve a determinação acentuada de trabalho forçado em todo o mundo, fomentando a criação 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948 na Assembleia Geral da 

ONU, visando à necessidade de proteção aos direitos humanos além do âmbito interno de 

cada Estado (ROSSI, 2006). 

Segundo Maria Fernanda Figueira Rossi (2006, p. 346): 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem possui 30 artigos 

precedidos de um preâmbulo com sete artigos, os quais reconhecem a 

dignidade humana, o ideal democrático, o direito de resistência à opressão, 

e a concepção comum desses direitos. Nos arts. 1º ao 21º estão as 

proclamações dos direitos e garantias individuais – igualdade, dignidade, 

direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, à nacionalidade etc; no 22º 

ao 28º artigo estão elencados os direitos sociais do homem: direito à 

segurança social e à satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais 

indispensáveis à dignidade da pessoa humana e ao livre desenvolvimento 
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de sua personalidade, direito ao trabalho, direitos à previdência e seguro 

social...; o art. 29 proclama os deveres da pessoa para com a comunidade, 

e finalmente o art. 30 estabelece o princípio da interpretação da Declaração 

sempre em benefício dos direitos e liberdades nela proclamados. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê em seu artigo 4º que 

“ninguém será mantido em escravidão ou servidão”, ficando assegurada a livre escolha do 

emprego. Todavia, apesar da existência dessas normas internacionais, ainda era possível 

verificar vestígios de um feudalismo agrário perseverante em trabalhos servis na América 

Latina e na Ásia, sendo necessária a elaboração da Convenção Suplementar sobre a Abolição 

da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e práticas análogas à escravatura 

da ONU de 1956, ratificada pelo Brasil em 1966, que proibia a servidão por dívida, cuja 

técnica é utilizada para coagir e submeter o trabalhador a condições análogas a de escravo 

(SCHWARZ, 2008, p. 107). 

 Posteriormente, a Convenção nº 29 foi complementada pela Convenção nº 105 

da OIT em 1957, ratificada pelo Brasil em 1966, que prevê a abolição do trabalho forçado e 

traz uma especificidade na classificação do trabalho análogo ao de escravo, prevendo em seu 

artigo 1º que: 

 

Qualquer Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique 

a presente convenção se compromete a suprimir o trabalho forçado ou 

obrigatório, e a não recorrer ao mesmo sob forma alguma; 

a) como medida de coerção, ou de educação política ou como sanção 

dirigida a pessoas que tenham ou exprimam certas opiniões políticas, ou 

manifestem sua oposição ideológica à ordem política, social ou econômica 

estabelecida;  

b) como método de mobilização e de utilização da mão-de-obra para fins 

de desenvolvimento econômico; 

c) como medida de disciplina de trabalho; 

d) como punição por participação em greves; 

e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2021a). 

 

A atuação atual da OIT se mantém na criação e manutenção dessas convenções 

que visam a erradicação do trabalho escravo contemporâneo, introduzindo também diversos 

programas que incentivam a erradicação de formas servis de agricultura em países em 

desenvolvimento (VIANA, 2006). 

Do mesmo modo, o Brasil também é signatário do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, ratificando em 1992 a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos 

que garante a toda a classe trabalhadora uma série de direitos básicos como o direito à vida, 

à integridade pessoal, à proibição da escravidão, entre outros. Cujo aparato foi estabelecido 



107 

 

pela Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos (PENTEADO FILHO, 2012, p. 

201-202). 

Apesar disso, como ressaltado anteriormente persiste ainda hoje a escravidão 

contemporânea nas mais variadas formas e tipos, não existindo apenas uma corrente que 

esclareça o que é trabalho escravo contemporâneo. No Brasil existe mais de vinte definições, 

sendo as mais utilizadas: “escravidão por dívida”, “trabalho degradante”, “servidão por 

dívida”, “escravidão contemporânea” e “trabalho em condições análogas à de escravo” 

(SENTO-SÉ, 2001, p. 16). 

Contata-se que o trabalho escravo contemporâneo provém das “novas” formas 

de submissão a condições degradantes de trabalho e das “velhas” práticas escravagistas. 

Pode-se afirmar, portanto, que essa forma de trabalho é expressa por uma precarização 

estruturante e ao mesmo tempo contemporânea, podendo ser uma das suas situações 

definidoras a extinção do status libertatis do trabalhador, sujeitando-o ao poder discricionário 

de outrem, isto é, impossibilitando ou limitando a liberdade de locomoção de qualquer modo 

do trabalhador. Todavia, há diversas outras situações que é possível caracterizar o trabalho 

escravo contemporâneo independentemente de limitação ou não da liberdade do trabalhador 

(SCHWARZ, 2008). 

Nessa perspectiva, como a caracterização do termo trabalho escravo 

contemporâneo é polêmica e debatida no âmbito político e acadêmico, primeiramente se traz 

a redação do artigo 149 do Código Penal brasileiro, com a nova redação dada pela Lei n. 

10.803, de 11 de dezembro de 2003 que cooperou com a sua definição: 

 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 

submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-

o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer 

meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou 

preposto:  

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente 

à violência.  

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:  

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, 

com o fim de retê-lo no local de trabalho;  

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 

documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no 

local de trabalho. 

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

I – contra criança ou adolescente; 

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem 

(BRASIL, 1940). 
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Portanto, é notável o avanço ocorrido em 2003, quando modificou o artigo 149 

do Código Penal brasileiro e definiu o conceito de trabalho escravo contemporâneo, 

retratando as condutas de escravidão por dívida, por jornada exaustiva e condições 

degradantes de trabalho. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu em 2007 

que a escravidão contemporânea constitui crime contra a organização do trabalho e concedeu 

à justiça federal competência para julgar todos os delitos relativos ao referido artigo 

(CUNHA; GALVANIZ; ALVES, 2020). 

Todavia, apesar desse progresso jurídico-penal conquistado no combate a 

escravidão contemporânea no Brasil, desde a sua promulgação, essa norma tem sido alvo 

constante de discussões e de tentativas de reformulação por parte da burguesia nacional, 

defendida pela bancada ruralista. O que se propõe é retirar a determinação do trabalho 

degradante e da jornada exaustiva da referida lei e restringir o seu entendimento para a 

exploração do trabalho com a utilização da força direta ou coerção individual direta do 

empregador sobre o trabalhador, ou seja, pretende-se dificultar a sua caracterização e a sua 

consequente punição (SALES; FILGUEIRAS, 2013). 

Em 2014, esse debate voltou com força graças a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 81, dando nova redação para o artigo 243 da CRFB/88 e prevendo que: 

 

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde 

forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração 

de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à 

reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer 

indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em 

lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. 

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em 

decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da 

exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial 

com destinação específica, na forma da lei (BRASIL, 2014a). 

 

Notoriamente, a Emenda Constitucional nº 81 foi fortemente criticada pela 

bancada ruralista com a alegação de que o conceito presente no artigo 149 do Código Penal 

é subjetivo e inadequado, pois a caracterização do trabalho escravo contemporâneo deveria 

necessariamente estar vinculada a liberdade de ir e vir do trabalhador (MELO, 2018). 

Não obstante, apesar dessas normas continuarem ainda em vigor, nosso contexto 

político e econômico atual é crítico, principalmente em relação ao mundo do trabalho, 

portanto, não podemos nos acomodar e necessitamos prosseguir na luta contra as investidas 

do capital em explorar cada vez mais a classe trabalhadora, principalmente em países 

periféricos e de extrema desigualdade como o Brasil. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art243.
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Nesse viés, a perspectiva que irá ser adotada nesta dissertação parte do 

pressuposto que o trabalho escravo contemporâneo não representa a sobrevivência de um 

modo de produção passado, mas sim uma alternância da utilização do trabalho assalariado, 

proveniente da formação da força de trabalho no Brasil e da denominada flexibilização do 

trabalho. Portanto, ele está associado ao próprio desenvolvimento da sociedade atual do 

capital, da nossa história e de todo tecido social (SOARES, 2020a). 

De fato, a escravidão contemporânea não é uma anomalia ou falta de 

desenvolvimento, até porque ele não está apenas presente nos países de capitalismo 

dependente, mas como no Brasil não é possibilitado um projeto de nação nos padrões 

eurocêntricos, ocorre uma histórica naturalização da superexploração do trabalho, da 

degradância e do aspecto antissocial e antinacional da burguesia brasileira relacionadas a 

expropriação do trabalho e à exportação do excedente econômico (FERNANDES, 2011 apud 

SOARES, 2020). 

Ademais, segundo Nascimento (2012, p. 83), o trabalho escravo contemporâneo 

pode ser definido como: 

 

trabalho, urbano ou rural, que submete o indivíduo (seja por nascimento, 

compra e venda, rapto, fraude ou ameaça) a outrem que sobre ele passa a 

exercer os poderes de propriedade, total ou parcialmente, com ou sem fins 

econômicos, de modo a privá-lo de sua dignidade, com ou sem restrição do 

direito de locomoção, ainda que com o consentimento da vítima. 

 

O conceito de trabalho escravo contemporâneo não deve ser compreendido 

apenas como uma formulação jurídica, mas também como uma concepção política e de luta 

social. Afinal, essa nomenclatura representa uma importância gigantesca para o elo mais 

fraco no sistema capitalista, o/a trabalhador/a. Desvendar as lutas através dessa conceituação 

nos remete a “lutas em torno da dominação, do uso repressivo da força de trabalho e da 

exploração” (ESTERCI, 2008, p. 04). 

Além disso, entende-se que atualmente o dispositivo principal de opressão do 

trabalho no Brasil não é o mesmo do século XIX. Uma vez que o escravo do século XIX era 

considerado uma mercadoria e uma propriedade de altíssimo custo, tanto para a sua compra 

como na sua venda, caracterizando-se como uma forma de auferir riqueza na sociedade da 

época. Já a escravidão contemporânea apresenta-se para o seu empregador hoje como algo 

eminentemente descartável, desfazendo-se do/a trabalhador/a que já não lhe serve mais sem 

qualquer prejuízo. Não há contratos duradouros, apenas pessoas a ofício do capital (BALES, 

2004). 
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É importante mencionar que apesar de diversas denúncias de trabalho escravo 

contemporâneo no Brasil serem realizadas ao Comitê da OIT, o seu reconhecimento ocorreu 

apenas em 1995 pelo Estado brasileiro para todo o mundo, sendo considerado um dos 

primeiros países do mundo a reconhecer internacionalmente a existência de escravidão 

contemporânea em seu território (SAKAMOTO, 2007, p.12). 

Dessa forma, o Estado brasileiro visando efetivar as Convenções nº 29 e 105 da 

OIT, que já estavam ratificadas, aprovou o Projeto de Cooperação Técnica Combate ao 

Trabalho Escravo no país e inaugurou seus trabalhos no primeiro semestre de 2002. Seu 

principal objetivo é criar uma ação conjunta e estimular as diversas instituições nacionais que 

defendem os direitos humanos (SAKAMOTO, 2007, p. 12). 

De 1995 até 2020 resgatou-se no Brasil mais de 55 mil trabalhadores7 submetidos 

a escravidão contemporânea, oriundos dos mais diversos setores econômicos e regiões de 

nosso país. Verifica-se que mesmo existindo normas nacionais e internacionais que proíbam 

tal prática, empregadores assíduos pelo aumento do seu capital persistem em continuar com 

a prática do trabalho escravo contemporâneo (SOARES, 2020a). 

Constata-se através dos relatórios do Ministério Público do Trabalho (MPT), de 

2003 até 2018 que 73%8 dos trabalhadores/as escravizados/as resgatados/as são do setor 

agropecuário em geral. Portanto, percebe-se que os empregadores que mais submetem os 

trabalhadores a essas condições são, a maioria, grandes proprietários rurais com interesse 

direto no aumento do seu capital e na preservação de seus privilégios burgueses 

(SAKAMOTO, 2007, p. 53). 

Os setores econômicos envolvidos mais frequentes no resgate de trabalhadores/as 

escravizados/as são a criação de bovinos para corte, a produção de carvão vegetal e no cultivo 

de café e milho. Já nas áreas urbanas destaca-se a confecção de roupas, a construção civil e 

os serviços domésticos (SOARES, 2020a). 

Ademais, cerca de 94%9 dos trabalhadores escravizados resgatados desse período 

são homens, 97% não possuem o ensino médio completo, sendo a sua maioria analfabetos 

funcionais, possuindo a média de idade em torno dos 31,4 anos e sendo a maior parte negra 

ou parda (54%) e oriunda da região Nordeste (77%). É visível que a maioria desses 

                                                 
7 Dados de acordo com o site Portal da Secretaria de Inspeção do Trabalho, disponível em: 

https://sit.trabalho.gov.br/radar/ Acesso em 27 de janeiro de 2021. 
8 Dados de acordo com o site Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, 

disponível em: https://smartlabbr.org/trabalhoescravo/localidade/0?dimensao=perfilCasosTrabalhoEscravo. 

Acesso em 16 de dezembro de 2020. 
9 Dados de acordo com o site Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, 

disponível em: https://smartlabbr.org/trabalhoescravo/localidade/0?dimensao=perfilCasosTrabalhoEscravo. 

Acesso em 16 de dezembro de 2020. 

https://sit.trabalho.gov.br/radar/
https://smartlabbr.org/trabalhoescravo/localidade/0?dimensao=perfilCasosTrabalhoEscravo
https://smartlabbr.org/trabalhoescravo/localidade/0?dimensao=perfilCasosTrabalhoEscravo
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trabalhadores são migrantes nacionais e internacionais que partem de suas cidades natais em 

busca de trabalho e de sustento para as suas famílias por falsas promessas de empregadores. 

Todavia, ao chegar nesses novos lugares se deparam com a falta de salário e comida, com 

acomodações precárias, sem qualquer possibilidade de higienização ou segurança, e com os 

próprios trabalhos degradantes (SOARES, 2020a). 

Segundo Patrícia Trindade Maranhão Costa (2008, p. 179): 

 

Impulsionado por tais desejos, sozinho ou em grupos, os jovens são 

recrutados e aliciados por fazendeiros ou por um preposto dos fazendeiros, 

chamado "gato". Ainda nas suas cidades ou em outros municípios, eles são 

convidados a trabalhar em regiões distantes de seu domicílio, mediante 

promessas enganosas de emprego e salário, normalmente, com um preço 

acordado por hectare a ser trabalhado. Ao chegar à fazenda, percebem que 

o trabalho, em geral, é muito mais duro que o antecipado. Eles descobrem 

também ter contraído uma dívida junto ao "gato" referente às passagens, ao 

que foi consumido durante a viagem e ao salário adiantado concedido ao 

trabalhador para deixar a família abastecida durante sua ausência. Nas 

fazendas, eles são submetidos a um contínuo endividamento. Todo material 

consumido referente à alimentação e à moradia deve ser comprado a um 

preço superfaturado nas próprias fazendas. [...] O pagamento deve ser 

realizado por meio dos proventos a serem recebidos pelo trabalhador, que 

só poderá deixar a fazenda quando a dívida estiver quitada. O isolamento 

da fazenda em relação a qualquer tipo de transporte dificulta as 

possibilidades de fuga. Somado a isso, para que as fugas sejam evitadas, os 

trabalhadores podem ter seus documentos retidos, bem como são 

constantemente vigiados e ameaçados por funcionários armados, 

constituindo uma situação degradante de trabalho e cerceadora da liberdade 

dos trabalhadores. As condições de alimentação e moradia também são 

precárias. Muitos dormem fechados e trancados em barracões feitos de lona 

e cercados de palha e, seguidas vezes, sem acesso à comida e água potável. 

 

Os dados do Portal da Inspeção do Trabalho (2021) da Secretaria de Inspeção do 

Trabalho (SIT) ainda revelam que os determinantes étnico-raciais estão presentes nos últimos 

anos nos resgates de trabalhadores escravizados, representando, entre 2016 e 2018, quatro 

homens negros a cada cinco pessoas resgatadas. Em 2019 foram resgatados/as 1056 

trabalhadores/as, já no primeiro semestre de 2020 foi apenas 235 trabalhadores/as. Frisa-se 

que a queda do número de resgates se deu principalmente pelo período em que nos 

encontramos de pandemia da COVID-19, já que a mesma afetou diretamente a Inspeção do 

Trabalho e até mesmo o acesso a um trabalho digno (FAGUNDES, 2020). 

Ainda assim, no mês de agosto de 2020 foram resgatados/as 119 trabalhadores/as 

na BA, RS, MG, RO, PI e DF, totalizando 462 pessoas e representando só nesse mês 25% 

dos resgatados do ano. É importante mencionar que mesmo esses casos de trabalhadores 

escravizados nesse período de pandemia, a escravidão contemporânea não é dela decorrente, 
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mas sim das raízes da desigualdade social e da superexploração do trabalho de nosso país 

(FAGUNDES, 2020). 

É extremamente relevante destacar que uma pesquisa da OIT de novembro de 

2018, mensurando o trabalho escravo no maranhão, ressalta que existe atualmente cerca de 

25 milhões de pessoas submetidas ao trabalho escravo contemporâneo em todo o mundo, 

girando em torno de 1,3 milhões na América Latina e mais de 160 mil no Brasil. Além disso, 

apesar dos dados dos regastes demonstrarem que os homens são presença massiva, as 

mulheres podem ser um número maior que não consegue ser auferido, pois vislumbra-se que 

a maioria dessas mulheres submetidas a escravidão contemporânea no Maranhão, estão na 

zona rural, possuem baixa escolaridade e exercem trabalhos informais, principalmente em 

atividades domésticas onde as fiscalizações e resgates não conseguem ser realizadas sem a 

autorização do empregador por se tratar de violação da sua residência (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2018a). 

Segundo Soares (2020a, p. 100): 

 

O patriarcado e os determinantes étnico-raciais alicerçam nossa divisão 

sociossexual e étnico-racial do trabalho, portanto, mantiveram a mulher 

negra na “tradição de doméstica, da prática dos dois papéis (o de trabalhar 

e o de satisfazer o apetite sexual do patrão ou do filho-famílias) e da 

prostituição como alternativa” [...]. Assim, a ausência de políticas de 

integração e o “despreparo” dos(as) negros(as) para competir com os 

imigrantes europeus ou para se deslocar para outras ocupações 

direcionaram o homem negro para o trabalho degradante e mal remunerado 

[...]. Os dados acima, sobre a escravidão contemporânea, são alguns dos 

indicadores que demonstram como as medidas político-econômicas no pós-

abolição consolidaram o lugar dos(as) negros(as) na divisão social do 

trabalho, e dessa maneira, sua subalternidade e criminalização nas fileiras 

da superpopulação relativa, refletindo uma divisão sociossexual e étnico-

racial do trabalho. 

 

Nessa perspectiva, é nítido que o trabalho escravo contemporâneo não se trata de 

uma ocorrência eventual e isolada, o seu entendimento na realidade brasileira só pode ser 

compreendido perante a concepção da totalidade do processo histórico que o determina. 

 

3.2 Órgãos de combate ao trabalho escravo contemporâneo: instrumentos e políticas 

 

Com o reconhecimento do trabalho escravo contemporâneo no Brasil para todo 

o mundo em 1995, o seu combate começou a ser discutido a partir desse momento, 

estabelecendo o presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) o Decreto 1.538/95 que criou 

o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado (GERTRAF) com o intuito de 
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coordenar e implementar medidas para o combate ao trabalho escravo contemporâneo e 

contando com os seguintes representantes: Ministério da Justiça, do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Agricultura e do Abastecimento, da Indústria do 

Comércio e do Turismo, da Política Fundiária, da Previdência e Assistência Social -, sob a 

coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 1995). 

No mesmo ano instituiu-se também o Grupo Especial de Fiscalização Móvel 

(GEFM), que atua na fiscalização e apuração das denúncias de exploração da força de 

trabalho escravizada, sendo formado por auditores/as fiscais do trabalho, delegados/as e 

agentes da Polícia Federal. Pode-se dizer que o GEFM é uma referência internacional na luta 

contra a escravidão, garantindo a todos/as os/as trabalhadores/as escravizados/as o 

recebimento de suas verbas trabalhistas e, por meio dos seus relatórios, acionando o Poder 

Judiciário para que sejam tomadas as medias cabíveis (GONÇALVES, 2000). 

É importante ressaltar que o trabalho do GEFM é baseado principalmente pela 

organização prévia e na discrição completa no planejamento de atuação, tendo em vista que 

a falta de sigilo de informações beneficia diretamente os infratores que teriam tempo hábil 

para se organizar e encobrir a situação de escravidão contemporânea nas fiscalizações através 

da adulteração de provas visando demonstrar uma relação de trabalho convencional 

(GONÇALVES, 2000). 

Ademais, ainda durante o governo do FHC teve a promulgação da Lei nº 

10.608/2002, que instituiu o pagamento de três parcelas de seguro-desemprego, no valor de 

um salário mínimo cada, ao/à trabalhador/a resgatado/a da condição análoga à de escravo, 

sendo o mesmo encaminhado para a qualificação profissional e recolocação no mercado de 

trabalho pelo Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2002). 

Frisa-se que o governo de FHC apesar dessas iniciativas não teve motivação para 

alterar o Código Penal brasileiro de 1940 e tipificar o trabalho escravo contemporâneo, 

mudança apenas realizada no governo Lula em 2003, o que demonstra nitidamente a 

prioridade do seu governo em concomitância com os interesses do capital da década de 1990.  

Diante das transformações no cenário político, marcadas pelo início do governo 

Lula, criou-se a “Lista Suja”, em 2003, com o objetivo de criar e divulgar um cadastro de 

empregadores que sujeitam os/as trabalhadores/as a escravidão a partir do site do Ministério 

do Trabalho e Emprego, hoje extinto e incorporado pelo Ministério da Economia. Esse 

cadastro ocorre apenas após um processo administrativo comprobatório, onde normalmente 

os auditores fiscais do trabalho realizam uma inspeção no local do trabalho e verificam essas 

condições degradantes (GUIMARÃES; D’ANGELO, 2019). 
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De fato, a Lista Suja é um instrumento de transparência e de combate ao trabalho 

escravo contemporâneo, tendo em vista que ela provoca impactos negativos à imagem dos 

empregadores no âmbito nacional e internacional, diminuem investimentos, dificulta 

conseguir financiamentos públicos, impossibilita muitas vezes adquirir cheque especial, sem 

falar da retaliação social (OLIVEIRA; ANJOS, 2020). 

Nessa perspectiva, Viana (2006, p. 194) ressalta que o mesmo procedimento que 

proporciona o processo de fetichismo da mercadoria e estimula a sociedade de consumo pode 

auxiliar no combate a exploração do trabalhador como nos casos de trabalho escravo 

contemporâneo: 

 

O fenômeno da chamada responsabilidade social da empresa se insere nesse 

contexto. Apesar de suas reconhecidas limitações, o que lhe garante uma 

eficácia crescente é sobretudo o valor que a imagem da marca e do produto 

vai adquirindo para o consumidor. É que também ele, consumidor, está cada 

vez mais preocupado com a sua própria imagem - não só física quanto 

imaterial (...). 

 

Portanto, a própria inserção do nome do empregador na Lista Suja proporciona 

uma particularidade negativa que o diferencia de outras marcas de mercadorias que possuem 

concorrência entre si: 

 

“(...) tanto um selo verde aposto sobre uma mobília de madeira como a 

notícia de que a marcenaria do vizinho usou mãos infantis podem se tornar 

um traço importante de distinção entre produtos que - sem isso - se 

mostrariam virtualmente iguais; e desse modo passam a compor as 

estratégias de concorrência (VIANA, 2006, p. 195). 

 

Através desse reforço negativo da imagem da empresa é que atuaria a Lista Suja, 

desmotivando o consumo por parte de seus consumidores. Essa tendência foi ainda 

comprovada por uma pesquisa realizada pelo Procon de São Paulo em 2019 ao questionar a 

1068 consumidores se comprariam produtos comprovadamente fabricados por mão de obra 

escrava, apenas 14,33% responderem: “sim, mas apenas se não houve outra opção de 

empresa ou produto”, e 4,49% responderam: “sim, sem qualquer restrição” (FUNDAÇÃO 

PROCON-SP, 2019). 

Segundo Oliveira e Anjos (2020, p. 144): 

 

o modelo de mercado e dinâmica do capital que promove a precarização e 

exploração extrema do trabalhador também acaba por oferecer os 

instrumentos para o combate do trabalho análogo ao de escravo, na medida 

em que a imagem da empresa é componente bastante observado pelo 

consumidor. Este, para se sentir bem com seu ciclo social, prefere não 
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vincular sua imagem a produtos de empresas que explorem mão de obra 

escrava. Trata-se do fenômeno da “responsabilidade social” da empresa, 

onde o consumidor passa a observar e fiscalizar razoavelmente as práticas 

e relações trabalhistas por trás das mercadorias. Para os autores, a “lista 

suja”, ao “manchar” as imagens dos empregadores infratores pode ensejar 

o boicote dos consumidores dentro de um contexto de crescimento das 

práticas do “consumo consciente” e “economia solidária” na 

contemporaneidade. 

 

Ademais, a lista suja é também utilizada por bancos públicos e privados, bem 

como por empresas internacionais que não costumam investir ou importar mercadorias 

brasileiras que utilizam do trabalho escravo contemporâneo, controlando de fato a origem 

dos produtos e sendo um regulador do mercado. Podemos citar como grande exemplo a Zara, 

que foi autuada em 2011 e teve queda de 3,72% nas suas ações, na bolsa de Madri, após a 

divulgação do seu nome na Lista Suja. Todavia, é importante frisar que essa queda não está 

relacionada com a preocupação social de outras empresas com os/as trabalhadores/as, mas 

sim com o risco de se investir e manter relações comerciais com as empresas condenadas 

dessa prática no Brasil (OLIVEIRA; ANJOS, 2020).  

É imprescindível destacar que, desde o momento da sua criação, a Lista Suja 

sempre foi objeto de ataques, ocasionando entre 2014 e 2016 a suspensão temporária da 

divulgação dos nomes das empresas condenadas pela submissão dos trabalhadores ao 

trabalho escravo contemporâneo e garantindo uma instabilidade jurídica e econômica, tendo 

em vista a discussão da constitucionalidade de um dos instrumentos mais importantes no 

combate a essa prática (BRASIL, 2016). 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.115 foi proposta em 2011 pela 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) com a alegação de que a Lista Suja 

violaria os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório 

e da ampla defesa. Uma vez infundados os pedidos da CNA, tendo em vista que foi respeitado 

todos os princípios alegados, o Brasil ter ratificado os tratados e convenções internacionais 

nº 29 e 105 da OIT e possuir no seu próprio ordenamento jurídico a possibilidade de 

expedição de atos administrativos necessários para o cumprimento da competência de cada 

Ministério, a ADI n. 5.115 foi julgada em 2014 pelo STF improcedente (BRASIL, 2014b). 

Além disso, foi proposta pela Associação Brasileira de Incorporadoras 

Imobiliárias (ABRAINC) a ADI n. 5.209 em 2014 que também visava a 

inconstitucionalidade desse mecanismo pela alegação de que a lista deveria ser criada por 

projeto de lei e não por uma portaria ministerial, como sucedeu. A ADI teve sua medida 

cautelar deferida em dezembro de 2014 suspendendo a Lista Suja até o julgamento definitivo 

da ação (BRASIL, 2016). 
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Entre os pedidos da ADI n. 5.209 também estão à violação aos princípios da 

reserva legal, da presunção de inocência e da separação de poderes, sendo esses argumentos 

analisados e julgados em 2015 pelo STF improcedentes. No entanto, a medida cautelar foi 

deferida declarando a inexistência de lei formal que sustente a criação da lista suja 

provocando sua suspensão até 2016 (BRASIL, 2016). 

Esse cenário só teve alteração em 2016 quando a Ministra Carmen Lúcia cassou 

a mencionada medida cautelar e decretou prejudicados os pedidos realizados pela ADI nº 

5.209, tendo em vista que houve a perda de seu objeto devido à publicação da nova Portaria  

Interministerial MTE/SEDH n° 02/2015 que resolveria os questionamentos levantados na 

própria ADI (BRASIL, 2016). 

Percebe-se que a disputa em torno da existência da Lista Suja sempre irá existir, 

tendo em vista que a burguesia nacional a todo momento irá buscar preservar os seus 

privilégios e tentará impedir os prejuízos financeiros e econômicos gerados aos 

empregadores infratores. Contudo, frisa-se que a Lista Suja é de suma importância no 

combate ao trabalho escravo contemporâneo tanto quanto as medidas legais, revelando-se 

que a judicialização não é sempre o único caminho a ser utilizado pelo Direito para se coibir 

práticas criminosas e de violações aos direitos humanos (OLIVEIRA; ANJOS, 2020).  

Ainda em 2003, criou-se também o 1º Plano Nacional para erradicação do 

Trabalho escravo que contêm 76 medidas de combate, entre elas está o projeto de lei que 

previa a expropriação de terras, ao qual foi aprovado apenas em 2014, a melhoria na estrutura 

administrativa: do grupo de fiscalização móvel, da ação policial, do Ministério Público 

Federal, do Ministério Público do Trabalho, além de ações de combate à impunidade, de 

conscientização e de capacitação dos trabalhadores resgatados (BERSANI; HERNANDES, 

2017). 

De fato, o 1º Plano foi um marco em nossa história pois representou a reafirmação 

da existência de trabalho escravo no país, bem como o empenho governamental em combater 

essa prática, tendo em vista que ele contemplava desde os casos judiciais em andamento, os 

resultados das autuações por parte do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) e, 

até os inquéritos, ações e respectivas decisões judiciais no âmbito trabalhista e penal. 

Portanto, as metas estabelecidas eram vinculadas a diversos órgãos dos três poderes e a 

própria sociedade civil (SCHWARZ, 2008). 

Ademais, outra meta cumprida do 1º Plano foi a criação através de Decreto da 

Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE) em 2003, 

representando uma esfera de acompanhamento e monitoramento para auxiliar no combate a 
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escravidão contemporânea e devendo ela acompanhar todas ações constantes no Plano 

Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (BERSANI; HERNANDES, 2017). 

Buscou-se ainda o aperfeiçoamento da fiscalização em diversas áreas do país, 

objetivando criar 12 grupos móveis de fiscalização, utilizando medidas preventivas e 

repressivas, através do avanço das estruturas, material de informática e comunicação, 

garantindo assim maior eficiência nas fiscalizações. Já a meta nº 19 do Plano previa a criação 

de concursos para a carreira de Auditores Fiscais do Trabalho com atuação direta no combate 

ao trabalho escravo contemporâneo (BERSANI; HERNANDES, 2017). 

Visava-se também o desenvolvimento da estrutura administrativa da ação 

policial, criando-se delegacias e capacitando agentes policiais e delegados, como também 

alterações que contribuíssem com o adiantamento dos procedimentos destinados a 

erradicação da escravidão contemporânea, tanto no âmbito administrativo como no judicial 

(SCHWARZ, 2008). 

Na visão de Figueira (2009) o 1º Plano auxiliou muito para a disseminação de 

informações e na própria visibilidade do trabalho escravo contemporâneo perante a mídia e 

na sociedade em geral. Já no âmbito jurídico foram julgados 32 processos sobre essa violação 

em Marabá - PA, onde 27 empregadores foram condenados, porém a maioria das 

condenações não resultaram em prisões. 

Em termos de avaliação, o 1º Plano já contava com os mecanismos de 

acompanhamento e avaliação. A partir de 2004 um manual foi entregue a todos os auditores 

fiscais do trabalho para ser preenchido em cada ação fiscalizatória com o intuito de registrar: 

o perfil dos trabalhadores resgatados, a estrutura do seu local de trabalho, a situação 

geográfica da empresa, a atividade econômica, o contrato de trabalho firmado, possíveis 

violências cometidas pelo “gato” (intermediário) ou pelo empregador, entre outras 

informações (ANTERO, 2007). 

Com as respostas colhidas era então utilizados esses quesitos para comprovar a 

ocorrência de violações penais, trabalhistas, ambientais e de direitos humanos, como também 

entregues a Secretaria de Inspeção do Trabalho, a Divisão de Fiscalização para Erradicação 

do Trabalho Escravo (DETRAE/SIT) para a divulgação do número de fiscalizações, 

operações, fazendas fiscalizadas, trabalhadores libertados, etc. Porém, segundo Antero 

(2007) esses dados não eram retroalimentados e também não havia uma justificativa plausível 

para explicar os dados acompanhados com a própria gestão do programa ou com os critérios 

adotados e indicadores de controle. 

Portanto, a avaliação era realizada pelo conhecimento desses dados estatísticos 

de combate ao trabalho escravo contemporâneo, na observação dos projetos de prevenção, 
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além do parecer dos representantes das instituições envolvidas, bem como da participação 

política pelas metas. Das setenta e seis metas contidas no 1º Plano apenas 22,4% das metas 

foram cumpridas integralmente, 46% foram cumpridas parcialmente e 26,3% não foram 

cumpridas (SCHWARZ, 2008). 

Em 2006, a OIT através do relatório “Trabalho Escravo no Brasil do Século XXI” 

avaliou o cumprimento das metas e observou que a meta nº 16 que previa a criação de 12 

grupos móveis de fiscalização não foi cumprida, tendo em vista que carecia de um número 

maior de auditores fiscais do trabalho e necessitava melhorar as suas condições de trabalho. 

Por essa pesquisa, das 76 metas previstas no 1º Plano, 17 foram totalmente cumpridas, 35 

foram parcialmente cumpridas, 20 não foram cumpridas e 4 não foram avaliadas 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2006). 

Fica nítido que o 1º Plano foi insuficiente em vários aspectos, já que a escravidão 

é um fenômeno inserido na lógica do capital e possui raízes na mercantilização da força de 

trabalho brasileira, sem falar que para acabarmos com esse problema necessitamos também 

investir em outras políticas e demandas sociais de setores ainda debilitados em nosso país 

como a geração de emprego e renda, a redução das desigualdades sociais, etc. Além disso, 

não se pode deixar de frisar a burocratização do processo decisório das políticas e as 

apropriações paternalista e colonialista dos direitos e das necessidades sociais (SCHWARZ, 

2008). 

De fato, carece também mais participações populares na CONATRAE, apesar de 

composta por vários órgãos e entidades, contém apenas duas entidades sindicais e nenhuma 

entidade associativa e representativa de auditores fiscais do trabalho, juízes, promotores ou 

advogados que atuem no combate ao trabalho escravo contemporâneo. Embora o 1º Plano 

tenha representado um avanço nas políticas de combate, principalmente em relação aos 

governos anteriores, a inexistência da conexão entre os três poderes prevaleceu e tem sido 

um dos obstáculos no avanço das políticas de combate (SCHWARZ, 2008). 

Em 2008, a CONATRAE lançou o 2º Plano Nacional de Erradicação do Trabalho 

Escravo, com mais de 66 metas com o mesmo objetivo de erradicar a escravidão 

contemporânea no Brasil. Dividiu-se essas metas em cinco eixos: ações gerais, ações de 

enfrentamento e repressão, ações de reinserção e prevenção, ações específicas de repressão 

econômica e ações de informação e capacitação. Além disso, um dos seus principais intuitos 

era a aprovação do projeto de lei, que possibilitaria a expropriação de terras em razão de 

utilização de força de trabalho escravo, hoje representada na Emenda constitucional nº 81 de 

2014 (BRASIL, 2008). 
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Apesar do Brasil ter avançado muito no 1º Plano em relação à fiscalização e na 

conscientização dos trabalhadores sobre seus direitos trabalhistas, não se alcançou resultados 

satisfatórios nas medidas que diminuem a sua impunidade e também nas de reinserção do 

trabalhador resgatado do trabalho escravo contemporâneo ao mercado de trabalho, 

moldando-se como ações centrais para o 2º Plano (BRASIL, 2008). 

Já as ações de enfrentamento e repressão podem ser destacadas: 

 

 

Disponibilizar equipes de fiscalização móvel nacionais e regionais em 

número suficiente para atender as denúncias e demandas do planejamento 

anual da inspeção; Manter à disposição do Grupo Móvel de Fiscalização 

adequada estrutura logística, como veículos e material de informática e de 

comunicação, no intuito de garantir a execução das atividades; Investir na 

formação/capacitação dos Auditores Fiscais do Trabalho, de Policiais 

Federais, Policiais Rodoviários Federais, Fiscais do Ibama, Procuradores 

do Trabalho e Procuradores da República; Desenvolver uma ação para 

suprimir a intermediação ilegal de mão-de-obra – principalmente a ação de 

contratadores (“gatos”) e de empresas prestadoras de serviços que 

desempenham a mesma função, como prevenção ao trabalho escravo; 

Ampliar a fiscalização prévia, sem necessidade de denúncia, a locais com 

altos índices de incidência de trabalho escravo; [...] (BRASIL, 2008). 

 

Além disso, soma-se força para uma maior articulação empresarial em torno do 

2º Plano para que as empresas se comprometam a não adquirir produtos cuja produção utilize 

o trabalho escravo contemporâneo na sua cadeia produtiva e também no Pacto Federativo 

que incentive os estados a criar planos estaduais e até mesmo leis que somem esforços no 

enfrentamento a essa violação aos direitos humanos (BRASIL, 2008). 

Já em relação ao monitoramento do desenvolvimento e cumprimento das metas 

do 2º Plano a ONG Repórter Brasil desenvolveu uma plataforma digital em parceria com a 

OIT e com a CONATRAE com 33 indicadores, onde disponibiliza-se todos os dados 

(BRASIL, 2014c). 

Os dados do monitoramento de 2014, ou seja, 6 anos após o lançamento do 2º 

Plano, revelam que dos 33 indicadores: 9 (27,3%) foram cumpridos integralmente, 17 

(51,5%) foram parcialmente cumpridos e 7 (21,2%) não foram cumpridos (BRASIL, 2014c). 

No próprio relatório é constatado que a CONATRAE não se encontra satisfeita com os 

resultados alcançados, tendo em vista que após 10 anos do lançamento do 1º Plano se 

esperava um percentual bem mais elevado de metas cumpridas integralmente (BRASIL, 

2014c). 

Em uma nova etapa do monitoramento do 2º Plano realizado em 2018, 

compreendendo o período de 2015 até 2018, de um total de 33 indicadores avaliados: 9 
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(27,3%) foram considerados cumpridos integralmente, 19 (57,6%) parcialmente cumpridos 

e 5 (15,2%) não cumpridos (BRASIL, 2018). 

Em questão de avaliação do impacto 1º e do 2º Plano com mais de 100 metas 

traçadas, pode-se dizer que um dos principais motivos da reincidência dos trabalhadores ao 

trabalho escravo contemporâneo é a disputa pelo fundo público e pelo orçamento público das 

políticas públicas voltadas para a sua erradicação com outras políticas igualmente urgentes e 

necessárias pela classe trabalhadora. Portanto, sem o privilegiamento da distribuição de 

renda, da geração de empregos, da superação da miséria e de uma educação pública de 

qualidade, a solução para a erradicação da escravidão contemporânea aparenta continuar 

distante (FIGUEIRA, 2009). 

É importante mencionar que, em 2008, também surgiu o Projeto Ação Integrada 

(PAI) no Mato Grosso por iniciativa da Auditoria Fiscal do Trabalho que atua no estado com 

o objetivo de possibilitar uma qualificação profissional para os/as trabalhadores/as resgatados 

da escravidão contemporânea e consequentemente impedir sua reincidência nesse tipo de 

trabalho (COSTA, 2020). 

Esse projeto é concretizado pela Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego (SRTE/MT); Ministério Público do Trabalho (MPT/MT); Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT); e pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade 

Federal de Mato Grosso (Fundação Uniselva), com o auxílio direto da OIT (SILVA; SILVA, 

2017). 

O PAI tem sido uma referência nacional realizando ações de capacitação 

profissional e de qualificação estudantil, encaminhando muitas vezes diretamente para vagas 

de trabalho com instituições parceiras. A ideia principal é de que a educação associada à 

prática profissional é a condição determinante que possibilita os/as trabalhadores/as 

permanecerem no mercado de trabalho formal com um trabalho digno (SILVA; SILVA, 

2017). 

Os custos do PAI são financiados principalmente pelo Ministério Público do 

Trabalho, destacando Kalil e Ribeiro (2015, p. 32) que:  

 

[...] não havendo recursos orçamentários de qualquer fonte para a sua 

realização, todas as despesas, como transporte e alimentação dos 

trabalhadores durante o curso, o custeio das bolsas dos trabalhadores (que 

as receberam) e outras despesas correlatas foram subsidiadas a partir da 

destinação de valores pelo MPT, decorrentes de indenizações por danos 

morais coletivos e multas por descumprimento de obrigações de fazer ou 

não fazer, a partir de TACs ou decisões judiciais, ante a inexistência, na 

seara trabalhista, do fundo a que se refere o art. 13 da Lei n. 7.347/85. 
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Ainda assim, a OIT desde 2013 tem contribuído financeiramente também com o 

PAI através de articulação com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho 

objetivando que o projeto seja fortalecido e estendido para outros estados do país (SILVA; 

SILVA, 2017). 

Todavia, a nacionalização do PAI esbarrou também diretamente na disputa 

acirrada por recursos públicos, acentuando divergências institucionais e criando barreiras 

para a implementação de um projeto que objetivava no seu fundamento a própria inclusão de 

várias instituições. Além disso, outro entrave foi a implementação de um projeto local em 

outros estados com realidades totalmente distintas, uma vez que somos um país rico em 

diversidade, o que requer muitas vezes políticas de prevenção adequadas a cada perfil 

sociocultural (COSTA, 2020). 

O próprio mundo do trabalho já é dinâmico, complexo e heterogêneo, fazendo 

com que essa tentativa de nacionalizar o PAI seja direcionado para um caminho totalmente 

diverso daquele proposto inicialmente pela organização e desmontado pela sua complexidade 

(COSTA, 2020). 

Ainda assim, quatro intervenções conseguiram se desenvolver no país, entre 2013 

e 2017, sendo três estaduais (Rio de Janeiro, Ceará e Bahia) e uma regional abrangendo 

Maranhão, Pará e Tocantins. No entanto, todas elas foram executadas por diferentes 

instituições, geralmente não possuem capacitação profissional e educacional, possuem 

escassez de recursos, desconhecem muitas vezes os direitos trabalhistas e não estão 

abrangidas por políticas públicas (COSTA, 2020). 

De acordo com Costa (2020, p. 854): 

 

Na tentativa de o Movimento Ação Integrada alcançar os diferentes estados, 

emergiram desafios decorrentes da capacidade de atuação local das 

instituições federais participantes do movimento e da dificuldade de 

articulação interna às redes (nacionais e estaduais) de combate ao trabalho 

escravo. O apoio às iniciativas locais de Ação Integrada requeria das 

instituições federais uma ação de significativa capilaridade nos diferentes 

territórios, realizada de forma coordenada e harmonizada com as decisões 

tomadas na esfera superior. No entanto, foram reveladas capacidades de 

atuação distintas de uma mesma instituição nos diferentes territórios. O 

número reduzido de funcionários em alguns estados, com sobrecarga de 

trabalho, aliada à maior ou menor identificação com a estratégia de 

prevenção a ser implementada, configurou formas diferenciadas de 

envolvimento das instituições junto às iniciativas de Ação Integrada que se 

buscava implementar. 

 

Portanto, a disputa pelo fundo público e pelos recursos públicos trouxe mais uma 

vez oposições entre as próprias instituições de combate ao trabalho escravo contemporâneo, 
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principalmente aquelas que desejavam efetuar ações idênticas ou complementares nos seus 

estados de abrangência. Essa concorrência por recursos insuficientes acarretou obstáculos no 

próprio vínculo entre os diversos agentes, concebendo um espaço hostil, de competição e de 

menor colaboração, que acaba prejudicando diretamente a rede de combate (COSTA, 2020). 

De fato, a ampliação do PAI a nível nacional demonstrou uma variedade enorme 

no processo de combate ao trabalho escravo contemporâneo e a sua própria complexidade no 

país. A experiência de converter um projeto local a nível nacional comprovou as limitações 

para as ações padronizadas de prevenção. Essa limitação ocorre pelas diversas situações de 

escravidão contemporânea no país e pelos obstáculos das instituições que executam a agenda 

de combate. A idealização de reunir forças, através de um projeto nacional, constatou a 

carência de se designar ações locais mais apropriadas ao perfil e a capacidade de cada 

instituição que opera nas distintas realidades (COSTA, 2020). 

Ademais, se observamos outra atuação da sociedade civil temos a Comissão 

Pastoral da Terra – CPT, instituição da Igreja Católica, que foi fundamental na história do 

combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil, visto que desde a década de 1980 tem 

se engajado na luta por políticas públicas de combate, na criação do grupo especial de 

fiscalização móvel  e somando esforços diretos na defesa dos direitos humanos de toda classe 

trabalhadora do país. Segundo Sutton (1994, p. 137) a CPT tem sido ainda fundamental na 

coleta e na disseminação de informações: 

 

Há muitos exemplos da atuação da CPT em nome dos trabalhadores. A 

forma mais comum de atuação do representante local da CPT é, ao ser 

informado de um caso, levar o assunto às autoridades, procurar resgatar os 

trabalhadores e obter remuneração para eles. A CPT mantém um banco de 

dados sobre conflitos rurais e pela posse da terra, utilizado para informação 

pública nacional e internacional. 

 

Atualmente os instrumentos e as políticas de combate ao trabalho escravo 

contemporâneo já se desenvolveram muito perante o início das ações da CPT, já que ela 

esteve diretamente engajada nos conflitos rurais, combatendo os latifúndios e a 

marginalização social, apoiando  através do seu caráter missionário a resistência da classe 

trabalhadora, com eminente defesa pelos direitos dos escravizados, indígenas, trabalhadores 

do campo, entre outros. Logo, a extensa prática social da CPT possibilitou somar esforços 

para erguer em face do Estado brasileiro, políticas, mesmo que não da forma desejada, para 

o enfrentamento da escravidão contemporânea (NASCIMENTO, 2018). 

Além disso, durante décadas, o principal destino dos trabalhadores escravizados 

que conseguiam fugir era a CPT, lembrando que em muitas realidades o Poder Público não 
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conseguia e ainda não consegue chegar, recebendo, portanto, a Igreja muitas ameaças, 

perseguições e violências por parte de empregadores (NASCIMENTO, 2018). 

Já em relação à atuação jurídica de combate ao trabalho escravo contemporâneo, 

temos o MPT que é uma das esferas do Ministério Público da União (MPU) e tem como 

principal objetivo de atuação a defesa pelos direitos humanos e fundamentais ligados à área 

trabalhista. De fato, a instituição é de grande importância para o combate da escravidão 

contemporânea no Brasil, uma vez que ele auxilia no resgate e na reinserção dos/as 

trabalhadores/as resgatados/as, emite pareceres nos processos da Justiça do Trabalho, ajuíza 

ações e recursos, preside audiências públicas, realiza termos de ajuste de conduta (TAC), 

entre outras funções (DELGADO; NOGUEIRA; RIOS, 2008). 

A CRFB/88 em seu art. 127 dispõe as funções do Ministério Público relatando 

que: 

 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional. 

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e 

administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder 

Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, 

provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a 

política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua 

organização e funcionamento.  

§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 

limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta 

orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes 

orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da 

proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária 

vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º.  

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em 

desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo 

procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta 

orçamentária anual.   

§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a 

realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os 

limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se 

previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou 

especiais (BRASIL, 1988). 

 

Nesse seguimento, é competência do MPT a defesa pelos direitos trabalhistas e 

pelos direitos humanos podendo realizar ações no âmbito judicial ou extrajudicial. Portanto, 

o MPT ao tomar ciência de denúncia por trabalho escravo contemporâneo deverá instaurar o 
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Inquérito Civil para a produção de provas para uma futura Ação Civil Pública (DELGADO; 

NOGUEIRA; RIOS, 2008). 

A Ação Civil Pública desempenha uma função primordial na defesa dos direitos 

humanos dos/as trabalhadores/as, adequando-se como um mecanismo de acesso à justiça 

coletiva, principalmente na esfera trabalhista, posto que os/as resgatados/as da escravidão 

contemporânea não teriam condições financeiras de ter livre acesso ao Judiciário, como 

também muitas vezes poderiam receber algum tipo de represália patronal caso ingressassem 

com uma ação trabalhista individual (FAVA, 2005).  

Portanto, essa ação considerada uma “ação sem rosto” defende diretamente os 

direitos difusos e coletivos dos/as trabalhadores/as e permite uma defesa de direitos da 

coletividade sem expor os indivíduos lesados (FAVA, 2005, p. 102). 

Segundo Delgado, Nogueira e Rios (2008, p. 2998): 

 

Para cumprir suas finalidades constitucionais, o ordenamento jurídico 

oferece ao parquet a Ação Civil Pública, por meio da qual poderá pleitear 

a condenação do explorador em dinheiro (indenizações por danos morais 

coletivos), além do cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer para 

o futuro, como, por exemplo, exigir que se abstenha de aliciar 

trabalhadores, mantendo-os em condições contrárias ao direito. 

 

Através da Ação Civil Pública o MPT garante ainda direitos aos/às 

trabalhadores/as resgatados/as como o registro na Carteira de Trabalho, a rescisão indireta 

do contrato de trabalho, o pagamento de horas extras, do adicional noturno, de indenização 

por danos materiais, entre outros, podendo até bloquear valores diretamente das contas dos 

empregadores através de pedido cautelar (DELGADO; NOGUEIRA; RIOS, 2008). 

Frisa-se que as indenizações por danos morais coletivos tem o intuito de 

justamente concretizar a punibilidade do empregador, de maneira que, além de pagar os 

direitos trabalhistas devido aos trabalhadores/as, possa-se pagar também um montante a 

sociedade (em regra ao Fundo de Amparo do Trabalhador) visando desincentivar ainda mais 

tais práticas (SIMÓN, 2005). 

Já em relação à atuação do MPT no âmbito extrajudicial destaca-se o TAC que 

contribui diretamente para a diminuição de processos na Justiça do Trabalho, pela diminuição 

de custos e na sua celeridade. O TAC atribui diretamente ao empregador denunciado 

obrigações de fazer e de não fazer, fixando de um prazo para cumprir o requerido com 

previsão de penalidade no caso de sua inobservância. Além disso, ele possui eficácia de título 

executivo extrajudicial, facilitando a sua execução pelo MPT, e pode-se também estipular o 
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pagamento de indenizações por danos morais coletivos (DELGADO; NOGUEIRA; RIOS, 

2008). 

Logo, o Ministério Público do Trabalho é um órgão público crucial no combate 

ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil, sendo essencial sua atuação para a 

“manutenção do equilíbrio nas relações sociais, principalmente nas relações de trabalho, 

sempre marcadas por disputas e desigualdades” (SIMÓN, 2005, p. 370). 

Nesse seguimento, ressalta Souto Maior (2000, p. 62) que o trabalho escravo 

contemporâneo instiga: 

 

[...] uma espécie de descompromisso com a sorte das pessoas que se situam 

fora das classes favorecidas. Evidentemente que esse fator cultural 

influencia na abordagem do Direito do Trabalho, um direito que, por se 

preocupar com essa maioria desfavorecida, é desprezado e considerado 

como resultado indevido da intervenção fascista do Estado Novo. [...] 

Importante frisar que essa formação cultural escravagista não exerce 

influência somente no que tange à discriminação pela cor, mas também 

quanto ao valor trabalho. Um trabalhador que até pouco tempo era escravo, 

já tem muito, se lhe é conferido algum direito. 

 

Afinal, como ressaltado nos capítulos anteriores nossa formação social e cultural 

brasileira fundamenta-se na escravidão, portanto, a erradicação dessa prática não simboliza 

apenas a defesa ou promoção dos direitos humanos e fundamentais, mas consiste também na 

luta contra essa herança da mentalidade escravocrata que prega a precarização do trabalho e 

corrobora com as necessidades do capitalismo. 

 

3.3 Estado e o desfinanciamento de políticas públicas de combate ao trabalho escravo 

contemporâneo 

 

O contexto atual no qual o Brasil se encontra é marcado pelo crescente aumento 

da exploração e pauperização da classe trabalhadora, sendo frequentemente visto o processo 

de expropriação de direitos e de desmantelamento dos Órgãos e das políticas de combate ao 

trabalho escravo contemporâneo. O que, por sua vez, intensifica-se esse cenário no atual 

governo de Jair Bolsonaro com a extinção em 2019 do Ministério do Trabalho e Emprego e 

de outras medidas e contrarreformas que veremos a seguir. 

No primeiro dia de gestão do atual presidente do Brasil com a Medida Provisória 

nº 870/2019, convertida na Lei nº 13.844/2019, foi reorganizado os órgãos da estrutura 

administrativa do Governo Federal, extinguindo diversos Ministérios, inclusive o MTE que 
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teve suas incumbências distribuídas para três Ministérios: Economia, Justiça e Cidadania 

(BRASIL, 2019a). 

O MTE possuía diversas funções como garantir a estabilidade nas relações 

trabalhistas, a geração de emprego e renda, a própria fiscalização das relações de trabalho, a 

garantia da profissionalização da classe trabalhadora, entre outras. No entanto, com a sua 

extinção, o Ministério da Economia acabou integrando a maioria das suas funções, 

acarretando na segmentação das políticas de proteção ao trabalhador e prejudicando 

diretamente a rede de inspeção do trabalho, que até 2018 era dirigida pela SIT que passou de 

uma posição de destaque para uma subsecretaria vinculada a outras duas secretarias 

prejudicando diretamente a rede de combate do trabalho escravo contemporâneo. É nítido o 

conflito de interesses, onde em vez de se privilegiar as normas protetivas do trabalhador irá 

se focar no planejamento do processo econômico, ou seja, prevalecerá os interesses do capital 

frente a valorização do trabalho humano (BERSANI; HERNANDES, 2017). 

De fato, a extinção do MTE reflete diretamente na eficiência da promoção de 

políticas públicas de combate a escravidão contemporânea, visto que é imprescindível a ação 

conjunta das políticas públicas com o próprio resgate dos/as trabalhadores/as, possibilitando, 

por exemplo a liberação do seguro desemprego que auxilia na quebra desse ciclo de 

exploração que possui um alto índice de reincidência (BERSANI; HERNANDES, 2017). 

A dissolução do MTE afrontou diretamente o artigo 6º da Convenção nº 81 da 

OIT, ratificada pelo Brasil em 1957, que prevê que os funcionários públicos da inspeção do 

trabalho devem ter estabilidade nos seus empregos e serem independentes de qualquer 

mudança de governo ou de qualquer influência externa indevida. No entanto, com a 

fragmentação das atribuições do MTE perde-se a autonomia da realização de suas atividades 

que até então eram desenvolvidas livremente (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2021b). 

Ressalta-se a violação também do princípio do não retrocesso social, que tem como 

objetivo principal garantir a eficácia dos direitos fundamentais e impedir que ao ser 

regulamentado um direito através de Lei, ela não possa ser suprimida do nosso ordenamento 

jurídico, incorporando-a ao patrimônio jurídico da cidadania (BARROSO, 2001). 

Visualiza-se hoje uma descontinuidade das políticas promovidas pelo MTE, que 

realizava uma gestão nítida na criação de empregos e nas políticas públicas de carência da classe 

trabalhadora. Além disso, frisa-se novamente que o maior número de empregadores que 

utilizam do trabalho escravo contemporâneo são grandes proprietários rurais, detentores de 

grande poder econômico e, consequentemente, de imensa influência política, possuindo 
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interesse direto no desmonte da rede de combate a escravidão (BERSANI; HERNANDES, 

2017). 

Podemos perceber essa disputa política através da queda do número de fiscalizações 

e consequentemente no número de resgatados/as da escravidão contemporânea no Brasil a partir 

de dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho: 

 

Tabela 1 – Demonstrativo do número de ações realizadas, estabelecimentos inspecionados e 

trabalhadores/as resgatados/as 1995-2020 

Ano Nº de operações Nº de estabelecimentos 

inspecionados 

Trabalhadores/as 

resgatados/as 

2020 45 56 235 

2019 74 109 1.056 

2018 231 245 1.154 

2017 88 238 640 

2016 115 204 777 

2015 143 281 906 

2014 170 283 1.569 

2013 299 300 2.113 

2012 145 258 2.604 

2011 173 344 2.495 

2010 142 310 2.634 

2009 156 350 3.669 

2008 158 301 5.045 

2007 116 206 6.025 

2006 109 209 3.417 

2005 85 189 4.348 

2004 72 276 2.887 

2003 67 188 5.222 

2002 30 85 2.272 

2001 29 149 1.305 

2000 25 88 516 

1999 19 56 725 

1998 17 47 159 

1997 20 95 394 

1996 26 219 425 

1995 11 77 84 

Fonte: SIT (2020). Elaboração do próprio autor. 

 

Os dados de 2020 são relativos a ações fiscais realizadas até junho de 2020 e com 

relatórios de fiscalizações concluídos. Eventuais relatórios em elaboração, a partir de julho 

de 2020, poderão modificar os quantitativos apresentados. 

O gráfico abaixo demonstra a quantidade de trabalhadores/as encontrados/as em 

condições análogas à de escravo no Brasil pelas fiscalizações: 

 

Gráfico 1 – Quantidade de trabalhadores/as encontrados/as em condições análogas à escravo 

1995-2020 
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Fonte e elaboração: SIT (2020). 
 

Frisa-se que necessitamos interpretar esses dados tendo em vista que o trabalho 

escravo contemporâneo é registrado no Brasil com base nas denúncias e nas fiscalizações, os 

números mais baixos não representam necessariamente uma menor incidência da escravidão, 

uma vez que existem outros parâmetros que motivam diretamente esses resultados, como por 

exemplo, a queda orçamentária para a fiscalização do trabalho, da falta de auditores/as fiscais 

do trabalho e de novos concursos públicos. Essa conjuntura é persuadida pela bancada 

ruralista que tenta convencer que a escravidão contemporânea é uma completa ilusão 

(BERSANI; HERNANDES, 2017). 

Portanto, fica nítido que existe uma analogia direta entre o orçamento disponível 

para a fiscalização e a capacidade de inspeções realizadas em instalações suspeitas ou 

denunciadas por utilizarem o trabalho escravo contemporâneo. Quanto menor o orçamento 

disponível para essa finalidade, menor será a quantidade de empregadores fiscalizados. 

Conforme expõe Bersani e Hernandes (2017, p. 243) o período que compreende 

2001 a 2012 o orçamento de fiscalização para o combate a escravidão pode ser representado 

pelo Gráfico abaixo no valor em milhões de reais corrigido pelo IPCA: 

 

Gráfico 2 – Orçamento para ação de fiscalização para erradicação do trabalho escravo 2001-

2012 



129 

 

 

Fonte e elaboração: Bersani e Hernandes (2017). 

 

Percebe-se conforme o gráfico que houve uma queda entre 2001 e 2002, no 

entanto, em seguida no início do governo de Lula, em 2003, com avanços diretos no combate 

a escravidão vemos um curso crescente de 2003 até 2008, exceto em 2006 que teve uma leve 

diminuição. Já a partir de 2009 vemos a atual disposição decrescente do orçamento público 

destinado às fiscalizações. 

Em 2013, com mudanças gerais na estrutura orçamentaria, o orçamento 

específico destinado a fiscalização nos casos de escravidão contemporânea foi extinto. 

Portanto, houve a conjugação do orçamento relacionado à fiscalização do trabalho escravo 

contemporâneo com o trabalho infantil, saúde do trabalho, campo etc., passando a ser uma 

única ação orçamentária (INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2017). 

Devido a essa mudança prejudicou-se diretamente a transparência do orçamento 

destinado especificamente às fiscalizações do trabalho escravo contemporâneo. No entanto, 

na Nota Técnica nº 192 do Instituto de Estudos Socioeconômicos (2017) constatou-se uma 

redução de 57,3% dos recursos destinados à inspeção do trabalho do período de 2010 a 2016 

afetando diretamente as ações de combate. 

É nítido também que após o Golpe e com o consequente fortalecimento da 

política ultraneoliberal, o orçamento tem despencado a cada ano. Em 2015, o total de recursos 

somados chegava a R$ 67,7 milhões, 2016 foi de R$ 66,4 milhões, em 2019 foi de R$ 29,3 

milhões, em 2020 caiu para R$ 24,6 milhões e a previsão de 2021 é de R$ 24,1 milhões. 

Portanto, no atual governo Bolsonaro as verbas disponibilizadas para as fiscalizações caíram 

pela metade (ACCARINI, 2020). 

Frisa-se ainda que do orçamento de 2020 a quantia de R$ 22,7 milhões foi 

destinada para verificar se empresas estão cumprindo as obrigações de arrecadação, 
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especialmente FGTS. Sobrando, portanto, apenas R$ 1,8 milhão para a inspeção de segurança 

e saúde no trabalho e combate ao trabalho escravo (ACCARINI, 2020). 

Além disso, outro elemento importante para a queda no número de fiscalizações, 

que contribui inclusive para a precarização das fiscalizações, compreende a diminuição 

gradual do número de auditores fiscais do trabalho no Brasil, já que não há concursos 

públicos para o cargo desde 2013. Em janeiro de 2009, eram 3.113 auditores/as fiscais do 

trabalho, hoje temos apenas 2.050 servidores/as na ativa, representando um déficit de mais 

de 1,5 mil e o menor número desde 1993 (SAKAMOTO, 2020). 

Portanto, é indispensável refletirmos sobre a conformação dos órgãos de atuação 

e as suas limitações para compreendermos a urgência da criação de novos concursos 

públicos, a disponibilização de um maior orçamento público e de investimento em 

equipamentos, de modo a remediar e prevenir as situações de escravidão contemporânea 

através do reforço do exército de combate. 

Além disso, se analisarmos os dados do Sistema de Informações sobre 

Orçamento Público Federal (SIGA Brasil) nos relatórios da Lei Orçamentária Anual (LOA), 

referente ao Programa Erradicação do trabalho escravo, identificado sob número 0107, do 

período de 2004 a 2012 podemos identificar que: 

 

Tabela 2 - Orçamento público destinado ao Programa Erradicação do trabalho escravo 

no período de 2004-2012. 

Ano Dotação inicial Valor autorizado Pago 

2004 R$ 6.671.919,00 R$ 6.671.919,00  R$ 4.908.967,00  

 

2005 R$ 6.920.632,00  

 

R$ 7.017.963,00  

 

R$ 6.920.632,00  

 

2006 R$ 8.113.071,00  

 

R$ 10.137.910,00  

 

R$ 8.338.778,00  

 

2007 R$ 11.342.453,00  

 

R$ 13.870.182,00  

 

R$ 10.217.651,00  

 

2008 R$ 11.543.750,00  

 

R$ 14.310.903,00  

 

R$ 10.809.424,00  

 

2009 R$ 17.985.630,00  

 

R$ 11.706.831,00  

 

R$ 8.281.540,00  

 

2010 R$ 13.204.658,00  

 

R$ 10.130.796,00  

 

R$ 6.323.006,00  

 

2011 R$ 12.355.107,00  

 

R$ 10.878.371,00  

 

R$ 6.759.911,00  

 

2012 - - R$ 1.521.099,00  

 

Fonte: SIGA Brasil (2020). Elaboração do próprio autor com os dados da LOA 2004-2012. 
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Percebe-se que houve uma variação anual e uma dissonância entre os valores da 

dotação inicial, do valor autorizado e do valor pago pelo Estado, confirmando-se que nem 

todas as ações previstas para o combate ao trabalho escravo contemporâneo foram 

concretizadas no Brasil. O próprio 2º Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 

certifica que 68,4% das metas estabelecidas no 1º Plano foram cumpridas total ou 

parcialmente (BRASIL, 2008). 

Identifica-se também através dos orçamentos apresentados que o fundo público 

vem sendo apropriado cada vez mais pelo capital, gerando cortes diretos e contribuindo no 

desfinanciamento dessas políticas de combate. De fato, as políticas públicas voltadas à classe 

trabalhadora não estão sendo priorizadas e cumpridas. 

A partir de 2013, o orçamento direcionado ao combate a escravidão 

contemporânea passou a ser somente aquele transmitido ao Ministério do Trabalho e 

Emprego, conforme demonstra a tabela a seguir: 

 

Tabela 3 - Orçamento público destinado ao Ministério do Trabalho e Emprego de 2004-

2017. 

Ano Valor autorizado – 

Ministério do Trabalho e 

Emprego 

Valor pago – Ministério 

do Trabalho e Emprego 

Valor pago – 

Fiscalização do 

trabalho escravo 

 

2004 

 

R$ 28.464.803.113,00 

 

R$ 19.118.394.606,00 

 

 

R$ 3.676.169,00 

 

 

2005 

 

R$ 31.530.616.493,00 

 

 

R$ 22.890.632.655,00 

 

 

R$ 4.744.656,00 

 

 

2006 

 

R$ 35.028.110.031,00 

 

 

R$ 27.145.549.138,00 

 

 

R$ 3.226.844,00 

 

 

2007 

 

R$ 36.323.164.763,00 

 

 

R$ 29.695.101.003,00 

 

R$ 3.431.012,00 

 

 

2008 

 

R$ 40.876.974.466,00 

 

 

R$ 34.056.365.114,00 

 

 

R$ 4.375.068,00 

 

 

2009 

 

R$ 46.253.005.761,00 

 

 

R$ 41.470.991.647,00 

 

R$ 3.859.221,00 

 

2010 

 

R$ 47.649.711.625,00 

 

 

R$ 46.004.302.616,00 

 

 

R$ 3.264.336,00 

 

 

2011 

 

R$ 55.738.243.285,00 

 

R$ 53.308.332.356,00 

 

R$ 3.402.666,00 

 

 

2012 

 

R$ 67.690.195.669,00 

 

R$ 304.855.636,00 

 

R$ 3.193.604,00 
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2013 R$ 70.629.978.975,00 

 

R$ 699.638.505,00 

 

R$ 244.889,00 

 

 

2014 

 

R$ 77.070.781.638,00 

 

R$ 3.047.176.273,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

2015 

 

R$ 86.683.256.512,00 

 

 

R$ 3.007.934.485,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

2016 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 1.932.375.163,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

2017 

 

R$ 86.446.117.261,00 

 

 

R$ 17.098.818.411,00 

 

 

R$ 0,00 

 

Fonte: SIGA Brasil (2020). Elaboração do próprio autor com os dados da LOA 2004-2017. 

 

Os dados da Tabela 3 demonstram que já vinha ocorrendo uma redução no valor 

do orçamento do Ministério do Trabalho e Emprego conforme os anos até ele ser extinto em 

2019 pelo governo atual. Ademais, destaca-se também que a partir do orçamento de 2014 

não são mais destinados recursos específicos para a fiscalização do trabalho escravo 

contemporâneo através do MTE. Comprovando-se mais uma vez que estamos vivenciando 

retrocessos expressivos na rede de combate, principalmente, em relação aos seus orçamentos 

públicos destinados. 

Frisa-se que se o financiamento para as ações de combate ao trabalho escravo 

contemporâneo a partir de 2014 tivessem sido concentradas de fato no orçamento total do 

MTE, deveríamos identificar um acréscimo no seu valor e não uma diminuição como 

comprova a Tabela 3. 

A partir de 2008, com o 2º Plano Nacional de erradicação do trabalho escravo, 

determinou-se que os valores arrecadados por meio das multas e indenizações por danos 

morais coletivos, processos no geral, TACs etc., fossem aplicados diretamente para o 

combate a esse crime. Apenas em TACs de 2008 até 2016 foi arrecadado mais de cinquenta 

e cinco milhões de reais, destinando uma parte dessa verba para o Projeto Ação Integrada, 

para a ONG Repórter Brasil, entre outros projetos (SILVA; SILVA, 2019). 

É importante realçar que os valores colhidos por meio das TACs são recursos que 

formam o fundo público, circunstância que comprova a transmissão de recursos públicos para 

a sociedade civil para efetuar ações cuja responsabilidade é do Estado. 

Portanto, visando responder às determinações do mercado, o Estado passa a 

entregar algumas de suas responsabilidade para a sociedade, sob o pretexto do voluntariado, 

de caridade e colaboração, emitindo a família e as organizações sem fins lucrativos o status 

de operadores do “bem-estar social”, preenchendo o que seria o papel da política pública, 
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caracterizando para Yazbek (1995) a “refilantropização da questão social” ou na percepção 

de Sposati (2011) a “financeirização do social”.  

De fato, o que o Estado brasileiro vem implementando é que as políticas sociais, 

como por exemplo as de combate a escravidão contemporânea, tenham um início e um fim, 

criando um limite para as suas ações e não estabelecendo um processo de definição e 

aplicação de direitos e serviços sociais que precisam ser coletivos e permanentes, que zelem 

pelo trabalho digno e imponha limites ao capital (BOSCHETTI, 2009b, p. 4). 

Perante o exposto, observa-se que o Estado brasileiro por mais que avançou no 

combate a escravidão contemporânea nos governos do PT, entre 2012 e 2013 iniciou uma 

onda de demonstre da rede fiscalização e de combate que persiste até os dias de hoje. Da 

mesma forma, capta-se a transferência de responsabilidade e de orçamento para combater o 

trabalho escravo contemporâneo para o Ministério do Trabalho e logo em seguida o extingue. 

Além disso, é nítido que a condição contemporânea do capitalismo, as 

particularidades do capitalismo dependente no Brasil e a constante disputa pelo fundo público 

interferem diretamente na erradicação do trabalho escravo contemporâneo e como os órgãos 

de combate lidam com essa escassez de recursos. 

A explicação do desfinanciamento dessas políticas também está diretamente 

relacionada a expropriação de direitos e aos impactos das contrarreformas vivenciadas desde 

a década de 1990 pela política neoliberal, que com o propósito de diminuir os impostos para 

o grande capital, o Estado passa a limitar os investimentos nas políticas públicas e sociais 

destinadas a classe trabalhadora.  

Afinal, no capitalismo dependente brasileiro as investidas recentes do capital nos 

preservam nas formas bárbaras de superexploração da força de trabalho. “A ofensiva 

burguesa em sua luta pela recomposição das taxas de lucro provoca um verdadeiro processo 

de expropriação dos direitos que recoloca sob novas bases a reprodução da força de trabalho” 

(BOSCHETTI, 2018, p. 148). 

Marx (2013, p. 262) já tratava sobre a expropriação ao abordar sobre a 

acumulação primitiva, ao qual conceitua como a “separação entre os trabalhadores e a 

propriedade das condições de realização do trabalho”, ou seja, a fragmentação entre o 

produtor e os meios de produção através da expropriação dos mecanismos necessários para 

sua subsistência. 

Na história, o primeiro grande processo de expropriação ocorreu no século XV e 

no início do século XVI com a destruição das comitivas feudais, exclusão do campesinato da 

base fundiária, na tomada de terras, no roubo de bens da Igreja Católica (MARX, 2013). 
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No entanto, frisa-se que a expropriação não é apenas a eliminação dos meios de 

produção dos trabalhadores, mas insere também os processos que causam a submissão da 

classe trabalhadora à lei geral da acumulação e concebem a estrutura ideal para o 

desenvolvimento industrial, podendo ser realizada através do uso da violência ou pelas 

próprias leis capitalistas (BENSAID, 2017). 

A percepção de expropriação em Marx (2013) era a de afastar dos/as 

trabalhadores/as o único mecanismo de subsistência que eles possuíam para assim obrigá-los 

a vender a sua força de trabalho para conseguirem sobreviver e assim se inserirem 

“voluntariamente” ao processo de acumulação. 

Além disso, alguns processos contemporâneos de expropriação social atuam 

nessa concepção com o trabalho e os direitos sociais, formando “novos” e “modernos” meios 

de se oferecer a força de trabalho para a acumulação do capital. Virgínia Fontes (2010, p. 88-

89) destaca que a expropriação é um fenômeno econômico com raízes precisamente sociais: 

 

Trata-se da imposição, mais ou menos violenta, de uma lógica da vida 

social pautada pela supressão de meios de existência ao lado da 

mercantilização crescente dos elementos necessários à vida, dentro os quais 

figura centralmente a nova necessidade, sentida objetiva e subjetivamente, 

de venda da força de trabalho. 

[...] a expansão da expropriação dos recursos sociais de produção não diz 

respeito apenas à expropriação da terra, de forma absoluta, mas à supressão 

das condições dadas a existência dos trabalhadores, e sua consequente 

inserção, direta e mediada pela tradição, nas relações mercantis (e no 

mercado de trabalho).  

 

Portanto, esses processos que se retiram direitos, desfinanciam políticas públicas 

e sociais, usurpam as condições materiais que viabilizam a subsistência da classe 

trabalhadora e que submetem os trabalhadores/as a contratos temporários, trabalhos 

informais e análogos à de escravo compõe processos contemporâneos de expropriação social. 

“Os processos de alienação dos bens públicos transformando-os em mercadorias, a exemplo 

de privatizações da saúde e educação, também podem ser entendidos como processos de 

expropriação, já que constituem renovadas formas de garantia da acumulação de capital” 

(BOSCHETTI, 2018, p. 154). 

De fato, o capital inclina-se a dominar, delinear e limitar a ação mais usufruída 

socialmente: o trabalho. Transforma-se o modo particular de seu exercício e substitui seus 

aspectos em benefício da acumulação ampliada do capital, consequentemente aprofundando 

a desigualdade de classe e contribuindo para a exploração da força de trabalho (FONTES, 

2010, p. 43). 
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Fontes (2010) ainda ressalta que o processo de expropriação pode ser 

estabelecido em expropriação primária e secundária. A expropriação primária das massas 

campesinas ou agrárias da posse de terra não se restringe somente a um período pré-

capitalista, ou seja, não se encontra relacionado apenas a acumulação primitiva, ele é um 

processo permanente e presente no capitalismo contemporâneo, sendo fundamental para a 

formação e para o desenvolvimento da base social do capital. 

A expropriação primária está direcionada na obrigação dos trabalhadores 

agrários disponibilizarem sua força de trabalho quando encaminhados aos centros industriais 

perante os preceitos do “trabalho livre”, ou até mesmo quando despejadas de suas terras com 

o uso de violência. Logo, as expropriações primárias permanecem eliminando os recursos 

sociais de produção da classe trabalhadora rural, refletindo principalmente sobre a terra 

(FONTES, 2010, p. 44). 

 Já para diferenciar alguns processos contemporâneos de inserção do trabalho ao 

capital, Fontes (2010, p. 54) chama de expropriação secundária aqueles processos que 

representam uma “nova e fundamental forma de exasperação da disponibilidade dos 

trabalhadores para o mercado, impondo novas condições e abrindo novos setores para a 

extração de mais-valor”. 

Logo, a expropriação secundária estabelece novos dispositivos no capitalismo 

contemporâneo refletindo sobre todas os âmbitos da vida social, destacando assim a 

integração do trabalho sob o capital sob proporções particulares para a extração de mais-

valor associadas a supremacia de certas frações do capital sobre as outras. Concebendo a 

“transformação da capacidade de trabalho em mercadoria, impulsionada pela necessidade 

econômica (a subsistência)” a fim de subverter essa necessidade em “disponibilidade 

voluntariamente assumida” (FONTES, 2010, p. 47). 

Segundo Boschetti (2018, p. 157): 

 

[...] expropriações secundárias não corresponde à perda da propriedade dos 

meio de produção, mas caracteriza os processos econômicos e sociais que 

intensificam a disponibilização do trabalhador para o mercado e, ainda, cria 

novas formas de acumulação e extração de mais-valor, a exemplo da 

mercantilização que se processa em campos anteriormente instituídos como 

de prestação de serviços e bens públicos. 

Algumas dessas formas de expropriação secundária [...] correspondem à 

destruição de direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora 

e concretizados no Estado Social Capitalista. 

  

Fontes (2010, p. 47) indica ainda o traço combinado das formas de expropriação 

primária e secundária na contemporaneidade e reitera que a base social capitalista é 
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estabelecida dispondo as expropriações como um processo essencial da concentração e 

acumulação, afirmando que:  

 

(...) as novas expropriações (somadas à permanência das expropriações 

primárias) demonstram que, para a existência do capital e sua reprodução, 

é necessário lançar permanentemente a população em condições críticas, de 

intensa e exasperada disponibilidade ao mercado. Em que pesem as 

intervenções de neoconservadores ou de pós-modernos, que consideraram 

terminada a época do “trabalho”, a velocidade e extensão das expropriações 

dizem o contrário. Essa nova escala de disponibilização de trabalhadores, 

entretanto, modificou o conjunto do processo de trabalho no mundo, e o fez 

de maneira profundamente desigual, porém sob a égide concertada e 

combinada da grande propriedade concentrada. 

 

De fato, estamos inseridos em um cenário de frequentes expropriações de 

direitos, sendo as sistemáticas supressões de direitos do trabalho uma das mais impactantes 

para a classe trabalhadora já que estão diretamente ligadas à produção de valor. Temos hoje 

vários exemplos como a liberação da terceirização irrestrita, os altos índices de 

trabalhadores/as informais, os contratos intermitentes de curta duração, entre outros 

(BOSCHETTI, 2018, p. 157). 

As expropriações são a contraface necessária da concentração exacerbada de 

capitais, sendo uma condição da expansão do capitalismo. Em contexto de crise estrutural do 

capital, vivemos hoje a destruição do Estado Social e a redução da parcela do fundo público 

destinado a classe trabalhadora como uma exigência do capitalismo sob o comando do 

neoliberalismo provocando a retirada de direitos através das contrarreformas do Estado 

(BOSCHETTI, 2020).  

Sendo um grande exemplo de expropriação a contrarreforma trabalhista de 2017, 

que comprova de forma nítida o atendimento dos pedidos do grande capital pelo Estado, por 

meio da sua capacidade de normatização das relações econômicas e sociais, opta 

politicamente em preservar a taxa de lucro dos capitalistas em prejuízo da proteção social da 

classe trabalhadora. Ainda assim, é necessário reconhecer que muitas das nossas perdas não 

são apenas recentes, temos um histórico de expropriações que perpassa todos os governos, 

desde FHC, Lula e Dilma, até chegar em Temer e Bolsonaro (BOSCHETTI, 2020). 

A veracidade é que, desde a década de 1990, a dinâmica do mercado de trabalho 

e as políticas públicas têm caminhado para o seu desmonte através da política neoliberal, 

sendo apenas intensificado esse processo após o Golpe de 2016 e com a promulgação da Lei 

13.467/2017 que instituiu a contrarreforma trabalhista, possibilitando a terceirização de todas 

as atividades e piorando comprovadamente por meio de várias pesquisas nacionais e 

internacionais que essa modalidade de contratação está diretamente relacionada à 
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precarização do trabalho, inclusive as suas piores formas como a escravidão contemporânea 

(FILGUEIRAS; BISPO; COUTINHO, 2018, p. 125). 

Ainda assim, a contrarreforma de 2017 para alcançar seus objetos impactou 

diretamente toda regulação de proteção ao trabalho, reduzindo drasticamente direitos e 

fortalecendo o poder patronal sob o principal argumento de estimular o crescimento da 

contratação de trabalhadores/as. No entanto, sabemos que esse argumento é completamente 

falacioso10, o que verdadeiramente buscava-se era legitimar o uso de formas precárias de 

trabalho como o trabalho autônomo e trabalho intermitente que tiveram um aumento 

estrondoso após a legitimação da contrarreforma (FILGUEIRAS; BISPO; COUTINHO, 

2018). 

Segundo Filgueiras, Bispo e Coutinho (2018, p. 127): 

 

Nos últimos anos, a expansão dessas modalidades precárias de contratação 

tem sido verificada em várias partes do mundo, sendo ferramentas 

importantes, ou mesmo centrais, das estratégias recentes de gestão da força 

de trabalho por empresas de diversos portes e setores. O assalariamento, 

mesmo quando retoricamente negado, leva, ironicamente, ao extremo da 

mercadorização do trabalho e da subsunção da vida do trabalhador à 

dinâmica do capital. 

 

Um dos pilares estruturantes da contrarreforma foi também a dinâmica do 

“negociado sobre o legislado” com relação aos direitos fundamentais do Direito do Trabalho 

como jornada de trabalho, salários, insalubridade, vedando diretamente o conteúdo de 

acordos e convenções coletivas (SOUZA, 2017, p. 182). 

É nítido que esse pilar estruturante da contrarreforma trabalhista representa um 

grande retrocesso social, afrontando diretamente o princípio da aplicação da norma mais 

benéfica ao trabalhador. Além disso, tivemos o enfraquecimento direto dos sindicatos através 

do fim da obrigatoriedade do imposto sindical, prejudicando as negociações coletivas e 

afrontando diretamente os direitos sociais previstos em nossa CRFB/88 (LEITE, 2018, p. 

183). 

De fato, a contrarreforma trabalhista alterou questões basilares do direito material 

e do direito processual do trabalho, flexibilizando e expropriando vários direitos 

conquistados pela luta da classe trabalhadora e dificultando principalmente o acesso do/a 

trabalhador/a à justiça do trabalho. Frisa-se que muitas dessas alterações possuem aspectos 

polêmicos, ao qual considero inclusive inconstitucionais, no entanto, apenas um estudo mais 

                                                 
10 Segundo dados do IBGE. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-

imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23865-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-12-0-e-taxa-de-

subutilizacao-e-de-24-3-no-trimestre-encerrado-em-janeiro-de-2019. Acesso em: 19 jan. 2021. 
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aprofundado sobre cada norma alterada poderia nos conduzir cientificamente para a 

comprovação de possíveis conclusões. 

A questão é que desmontar o sistema de direitos e de proteção social, 

principalmente trabalhista, tem relação direta com o aumento da incidência de trabalhos 

degradantes a classe trabalhadora, seja por submetê-lo a dinâmica da concorrência do 

mercado obrigando-o a aceitar condições de trabalho precarizantes e muitas vezes análogas 

à de escravo, seja por dificultar o acesso do/a trabalhador/a ao sistema de seguridade, saúde, 

seguro desemprego, etc., somado ao enfraquecimento das instituições públicas, 

principalmente aquelas responsáveis pela fiscalização e garantia dos direitos trabalhistas 

(KREIN; OLIVEIRA, 2019). 

É importante ressaltar essa fragilização dos sistemas de fiscalizações e das 

instituições de efetivação de direitos, pois foi nítido também a queda do número de ações 

trabalhistas, principalmente aquelas referente a danos morais e a saúde dos trabalhadores, 

desincentivando extremamente o/a trabalhador/a a buscar os poucos direitos que ainda 

encontram-se preservados (KREIN; OLIVEIRA, 2019). 

Constata-se ainda que essa tendência contrarreformista permanece no atual 

governo de Jair Bolsonaro, onde se vem dizimando fortemente com os direitos do trabalho e 

com as políticas públicas e sociais, prejudicando, portanto, diretamente a rede de combate ao 

trabalho escravo contemporâneo no Brasil. 

Em de abril de 2019, através do Decreto 9.759, estipulou-se a extinção dos 

conselhos e comissões que integravam a Política Nacional de Participação Social (PNPS), 

onde inclui-se a CONATRAE. De acordo com o artigo 1º o decreto “extingue e estabelece 

diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional”, tendo, conforme estipula o artigo 7º, até o dia 28 de maio de 2019 

para enviar propostas de recriação de colegiados à Casa Civil sob pena de extinção caso 

permaneçam inertes (BRASIL, 2019b). 

Em junho de 2019, a Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo 

que tem como competência: acompanhar o cumprimento das ações constantes do Plano 

Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, propor novas medidas, avaliar e 

acompanhar projetos de cooperação de combate a escravidão contemporânea etc., foi recriada 

pelo Decreto Nº 9.887. Todavia, houve um corte de 50% do número de membros ocasionando 

impactos diretos na participação social e na execução dos programas voltados ao combate do 

trabalho escravo contemporâneo (BOCHI, 2019). 

É relevante lembrar que Bolsonaro defende diretamente o agronegócio e 

minimiza a gravidade do trabalho escravo contemporâneo, visto que criticou fortemente em 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137350
https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/orgaos-colegiados/conatrae/comissao-nacional-para-a-erradicacao-do-trabalho-escravo
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2019 a Emenda Constitucional n. 81, que estipula a punição dos empregadores com 

expropriação da propriedade rural aquele que submeter trabalhadores/as a escravidão 

contemporânea, como também em várias entrevistas e lives, em suas redes sociais, defendeu 

abertamente a flexibilização das normas de combate ao trabalho escravo contemporâneo 

(AMATO, 2019). 

Ainda assim, em setembro de 2019 foi promulgada mais uma contrarreforma em 

seu governo através da Lei nº 13.874, que institui “a declaração de Direitos de Liberdade 

Econômica, estabelecendo normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de 

atividade econômicas”, entre outras providências. Desmantelando diversos direitos 

trabalhistas e sendo fundamentada pela mesma premissa da contrarreforma trabalhista de 

2017: retirar o Brasil da crise econômica e proporcionar a criação de empregos (BRASIL, 

2019c). 

Contudo, é nítido que essa contrarreforma tem apenas um objetivo: atender as 

exigências do capital, uma vez que já foi comprovado anteriormente que não tivemos a 

diminuição do número de desempregados no país com a contrarreforma trabalhista de 2017, 

apenas o aumento da quantidade de trabalhos precários. 

As principais medidas sancionadas pela Lei 13.874/2019 são: 1) a dispensa de 

registro de ponto para empresas com até 20 empregados e elimina alvarás para empresas de 

baixo risco; 2) separa o patrimônio dos sócios de empresas das dívidas de uma pessoa 

jurídica, impedindo que bens de um mesmo grupo empresarial sejam executados em uma 

possível ação trabalhista; 3) a criação da carteira de trabalho eletrônica; 4) a revogação de 

multas que poderiam ser aplicadas aos empregadores por retenção indevida de CTPS; entre 

outras alterações (BRASIL, 2019c). 

Além disso, Soares (2020b) ressalta que: 

 

Construiu-se, dessa maneira, um solo histórico de trabalhadores/as 

maciçamente precarizados/as, sem direitos e aceitando patamares 

rebaixados de direitos, a posteriori massacrados por uma brutal 

contrarreforma trabalhista, em 2017, pela contrarreforma da previdência e 

pela “Lei da liberdade econômica” em 2019. Essa lei (13.874/19) aprofunda 

alguns retrocessos, porque altera o âmbito da Inspeção do Trabalho, tal 

como a dispensa de inspeção prévia, para verificação de segurança e saúde 

dos/as trabalhadores/as, para o início das atividades de uma empresa. 

Destaca-se que, em sua redação inicial de projeto de lei, pretendia restringir 

a apreensão do trabalho escravo contemporâneo, como apenas cerceamento 

da liberdade. 

O governo de Jair Bolsonaro para expropriar mais direitos, repetidamente, 

discursa: “com menos direitos obtém-se mais vagas de emprego”. 

 



140 

 

Portanto, esse é o nosso cenário atual, sendo aprofundado pela própria disposição 

do capitalismo dependente, pelos processos de expropriações e privatizações, que ocasionam 

cada vez mais retrocessos e impedem ao máximo qualquer repartição de riqueza socialmente 

produzida, via fundo público, com a classe trabalhadora (SOARES, 2020b). 

Expressa-se, cada vez mais, o aspecto “antissocial” e “antinacional” de nossa 

burguesia ocasionando a própria manutenção da superexploração da força de trabalho através 

do aumento das jornadas exaustivas e dos acidentes de trabalho, expondo Soares (2020a) 

que: 

 

A superexploração da força de trabalho é constitutiva da realidade brasileira 

e tem se ampliado no sentido do aprofundamento do consumo do fundo de 

vida das classes trabalhadoras, mesmo em casos de obtenção de 

remuneração equivalente aos meios necessários à reprodução da força de 

trabalho. [...] entre 2012 e 2019, pode-se afirmar que houve em média um 

acidente de trabalho a cada 49 segundos e uma morte decorrente deles a 

cada três horas e três minutos. 

Esses dados demonstram que retrocesso da legislação de proteção ao 

trabalho e a fragilidade da organização sindical repercutem em graus 

diferenciados de precarização das condições de exploração da força de 

trabalho em distintas doenças laborativas e acidentes de trabalho em 

qualquer ambiente de trabalho. 

 

Por outro âmbito, se observamos a atuação do Poder Judiciário brasileiro temos 

que, apesar da legislação brasileira de combate a escravidão contemporânea apresentar 

fundamento capaz de aprimorar nossas políticas públicas, ele não atua sobre o problema por 

meio do controle de constitucionalidade das políticas públicas (NASCIMENTO, 2011). 

O controle de constitucionalidade das políticas públicas de combate apresenta-se 

como um caminho possível a se seguir para avaliar diretamente a atuação do Estado, 

buscando-se garantir uma administração e uma legislação em prol da classe trabalhadora, 

através principalmente do aumento dos investimentos públicos e do próprio aperfeiçoamento 

da fiscalização e da punição desse crime (NASCIMENTO, 2011). 

No entanto, fica nítido que essa ação também não é de interesse do Poder 

Judiciário. A primeira sentença condenatória trabalhista ocorreu apenas em 2002, pelo juiz 

Jorge Vieira, da 2ª Vara do Trabalho de Marabá. Em 2005, o mesmo juiz aplicou outra multa 

a empresa Lima Araújo Agropecuária em três milhões de reais, entre outras obrigações de 

fazer pela prática de submissão de trabalhadores/as a escravidão contemporânea. Já a 

primeira desapropriação de terras por uso de trabalho escravo contemporâneo ocorreu apenas 

no final de 2008, no Pará, na Fazenda Cabeceiras (SCHWARZ, 2008, p. 150). 
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Frisa-se que, no geral, nosso Poder Judiciário se mostra relutante a condenações 

de empregadores pela submissão de trabalhadores/as a escravidão contemporânea, portanto, 

é necessário uma aplicação efetiva da lei pelos poderes públicos, principalmente através da 

expropriação de terras, com punições criminais e trabalhistas mais severas que não sejam 

revertidas facilmente em cestas básicas, serviços comunitários ou apenas multas que não 

ocasionam o resultado esperado (NASCIMENTO, 2011). 

Uma pesquisa recente realizada pela Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de 

Pessoas, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, divulgou que, 

no período de 2008 a 2019, houve uma minoração no número de fiscalizações de trabalho 

escravo contemporâneo, dos inquéritos policiais instaurados e dos indiciamentos realizados. 

Além disso, nesses 11 anos, 2.679 réus foram denunciados pela prática do crime descrito no 

artigo 149 do Código Penal, porém, apenas 112 tiveram condenação definitiva, representando 

apenas 4,2% de todos os acusados e 6,3% do número de réus levados a julgamento 

(HADDAD; MIRAGLIA; SILVA, 2020). 

A maior parte da absolvição dos réus ocorreu em primeira instância, 

contabilizando 1022 acusados, ou 38,1% do total por insuficiência probatória, uma vez que 

para a maioria dos magistrados a prova testemunhal é essencial para o seu convencimento, 

não bastando o depoimento das vítimas e o acervo probatório realizado no momento da 

fiscalização (HADDAD; MIRAGLIA; SILVA, 2020). 

De fato, a impunidade na prática desse crime em nosso país prevalece, apesar de 

realizadas, de 2008 a 2019, 3.450 operações e o resgate de 20.174 trabalhadores/as 

submetidos/as ao trabalho escravo contemporâneo, tivemos apenas 112 empregadores 

condenados e apenas 1% deles estariam sujeitos a ser preso. Ainda assim, se não prescrever 

a pretensão executória, o que não é difícil já que a morosidade judicial é algo comum em 

nosso Poder Judiciário (HADDAD; MIRAGLIA; SILVA, 2020). 

É visível que o Estado é co-responsável pela manutenção da escravidão 

contemporânea, atribuindo-se uma responsabilidade objetiva, visto que é seu encargo 

promover a garantia dos direitos humanos e fundamentais e combater diretamente suas 

violações por meio do Poder Legislativo, Executivo e o Judiciário. No entanto, o que temos 

visto é o desfinanciamento de políticas públicas e a expropriação de direitos da classe 

trabalhadora, afrontando diretamente nossa lei constitucional (SCHWARZ, 2008).  

Esse projeto de governo e de Estado nos remete a sua responsabilização direta a 

esse crime, sendo essencial compreendermos as particularidades de nossa formação social, 

do capitalismo dependente e da disputa pelo fundo público para compreendermos que as 

ações de combate ao trabalho escravo contemporâneo esbarram em várias situações vistas 
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nesta dissertação. Somente buscarmos avançar no combate a escravidão no Brasil não é 

suficiente para acabarmos com essa prática no Brasil, é preciso acabarmos, por exemplo, com 

a extrema pobreza e com a desigualdade social que propiciam diretamente o aliciamento e a 

reincidência desses/as trabalhadores/as, entre outras várias medidas. 

Conforme os dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil, 613 

trabalhadores/as foram resgatados/as pelo menos duas vezes da escravidão contemporânea, 

22 trabalhadores/as foram resgatados três vezes e 4 trabalhadores/as foram resgatados/as 

quatro vezes no período entre 2003 e 2017, sendo sua preponderância analfabetos/as e sem 

acesso a outras políticas públicas como saúde e educação. No entanto, é importante esclarecer 

que esses dados referentes a reincidência não revelam necessariamente a realidade, tendo em 

vista que se referem apenas aqueles trabalhadores resgatados que receberam o seguro-

desemprego (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2018b). 

O fato é que se acredita que esse número seja muito maior. Um estudo realizado 

em 2011 pela OIT intitulado “Perfil dos atores envolvidos no trabalho escravo rural no 

Brasil” destaca que entre 2006 e 2007, 59% dos trabalhadores resgatados afirmaram já ter 

passado anteriormente por privação de liberdade, porém somente 9% foram resgatados pela 

fiscalização nessas ocasiões. Importante destacar que esse estudo não considerou o conceito 

amplo de trabalho escravo, limitando-se às situações em que ocorreram vigilância armada, 

violência física, isolamento geográfico etc. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2018b). 

Esses dados demonstram que as políticas públicas pensadas e executadas de 

combate ao trabalho escravo contemporâneo precisam estar associadas também ao acesso a 

outras políticas, como a educacional e a de transferência de renda. É preciso estabelecer 

políticas de caráter preventivo que não estejam também apenas relacionadas a qualificações 

profissionais e da chamada empregabilidade do/a trabalhador/a, pois sabemos que o mercado 

de trabalho brasileiro é um dos motivadores desse problema. Afinal, a própria dinâmica do 

capital e o processo de mercantilização da força de trabalho do Brasil determinaram a falta 

de “atrativos” do/a trabalhador/a ao mercado de trabalho formal. 

Portanto, foi extremamente necessário analisarmos sobre as próprias limitações 

das políticas públicas de combate ao trabalho escravo contemporâneo, em nossos limites 

sociais, econômicos, legais e culturais impostos para apreendermos todo o contexto em que 

estamos inseridos, desde as raízes desse problema até os dias de hoje. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da presente dissertação é possível concluir que a configuração atual do 

capitalismo brasileiro ainda está vinculada diretamente com a teoria do capitalismo 

dependente apresentado por Florestan Fernandes, pois a subsistência da dominação 

imperialista externa e a subordinação dos países periféricos permanecem vigentes e inibem 

as condições de desenvolvimento social, político e econômico que possibilitem a ruptura com 

a ordem capitalista. 

De fato, a dependência é mantida e perpetuada pelo capitalismo global e se 

aprofunda por meio das contrarreformas e das expropriações realizadas pelo Estado. O 

conceito de desenvolvimento desigual e combinado e de imperialismo foram essenciais para 

compreendermos a formação econômica e social brasileira e como se sustentam as 

contrarreformas neoliberais que visam a degradação cada vez maior da política pública e a 

difusão do seu projeto de sociabilidade. 

Foi de extrema importância compreendermos que o desenvolvimento desigual e 

combinado do capitalismo e o crescimento de seu padrão de reprodução social se articulam 

diferentemente nos países hegemônicos em relação aos periféricos, caso contrário estaríamos 

sujeitos a compreensão e atuação como se este fosse efeito apenas de uma anomalia do 

sistema ou de má gestão do Estado burguês. 

Percebe-se que a política neoliberal brasileira se fortalece cada dia mais por meio 

da soma de seus fundamentos com a política econômica do Estado, para a qual contribui de 

modo a manter a posição periférica do Brasil na divisão internacional do trabalho. Afinal, a 

política econômica estabelece uma classificação das frações burguesas e privilegia certas 

classes que estão a frente do poder. 

Dessa forma, a neoliberalização do Estado propicia a privatização das políticas 

sociais, tornando o desempenho estatal fiscalizador no enfrentamento de muitos problemas 

sociais, aumentando a pobreza e a desigualdade social. A função do Estado é exacerbada de 

fomentador do desenvolvimento econômico e social a mobilizador da competitividade e da 

concorrência por intermédio de normas e instituições, estabelecidas a partir da ordem do 

mercado e da burguesia internacional. 

A ideologia neoliberal propaga a ideia de um Estado que possibilita largamente 

a flexibilidade e a competitividade sem se deixar manipular por reinvindicações populares e 

dos/as trabalhadores/as. A democracia é apontada como um ornamento incapaz de mediação 

direta na vida econômica e social, elevando a liberdade de conciliação e de disputas no setor 

econômico. 
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As contrarreformas e os desfinanciamentos de políticas públicas e sociais 

impostas exaltam um modelo social fundado para o fomento da competitividade na sociedade 

brasileira, dizimando a classe trabalhadora por meio da precarização e da flexibilização das 

relações de trabalho, favorecendo a intensificação da exploração do trabalho e, notadamente, 

do trabalho escravo contemporâneo. 

Para compreendermos a conformação das políticas públicas e sociais nos Estados 

de capitalismo dependente foi necessário também um debate acerca do fundo público e da 

sua disputa, considerando a dinâmica de nossa dependência que é baseada na 

superexploração da força de trabalho como forma de compensar a transferência de valor para 

os Estados centrais, produzindo a própria limitação do fundo público destinado para o 

desenvolvimento dessas políticas. 

Apreendendo a função historicamente desenvolvida pela política pública na 

sociedade brasileira engendrada ao modo de produção capitalista, é possível entender nossa 

realidade hoje que perpassa pela financeirização do capital, pela forma que se dá a 

apropriação do fundo público, inserido num contexto de correlação desigual de forças que 

prioriza as necessidades inerentes à lógica da valorização do capital. 

O desenvolvimento da proteção social brasileira tem, ao longo da história, 

acompanhado o mesmo padrão dependente e desigual, inseridas em um processo estrutural 

que é constantemente expropriado e não garante o mínimo para a classe trabalhadora. 

Independente da nossa constante luta em prol dos direitos humanos e fundamentais, não foi 

possível estruturar uma rede de proteção social semelhante aos dos países centrais, pois além 

da aprovação dessas normas é necessário condições históricas e materiais que estejam 

devidamente consolidadas e permitam sua implementação. 

Buscando analisar a atuação do Estado frente a criação e aplicação de políticas 

públicas de combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil, percebe-se que o Estado 

brasileiro possui responsabilidade objetiva no combate a escravidão, apesar das boas 

iniciativas realizadas nos governos do PT, percebe-se que ao longo dos anos o orçamento 

público destinado a essas políticas tem sido desmantelado, seja pelo menor quadro de 

auditores/as fiscais do trabalho nos últimos 20 anos, seja pela previsão da Lei Orçamentária 

Anual que vem diminuindo drasticamente a cada ano a verba destinada para as ações de 

combate a escravidão contemporânea. 

De fato, desde 2012/2013 o Estado brasileiro deixou de avançar no combate a 

esse crime, seguindo diretamente a lógica contrarreformista iniciada na década de 1990, 

sendo necessária uma grande mobilização social que intente modificar essa conexão de forças 

no interior do Estado, em suas diversas esferas de poder, para conseguirmos efetivar, por 
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exemplo, de forma integral, as ações contidas no 2º Plano Nacional de Erradicação do 

Trabalho Escravo. 

Como observado ao longo dessa dissertação, no atual governo de Jair Bolsonaro 

a execução das políticas de combate a escravidão contemporânea envolve conflitos de 

interesses e conta com grande resistência, por parte, inclusive, de determinados setores do 

próprio Estado como a bancada ruralista. Há grandes desafios a serem superados, sabemos 

que a solução do problema não se alcançará facilmente, sendo um processo longo de 

aperfeiçoamento das políticas públicas, de prevenção e de intensa luta em torno do combate 

a esse crime. 

Além disso, embora tenhamos uma legislação considerada avançada a nível 

internacional para o combate a escravidão contemporânea, necessitamos de uma 

reestruturação na sua aplicação, principalmente pelo Poder Judiciário, garantindo punições 

mais severas, além de instrumentos fiscalizatórios que identifiquem a prática, uma vez que 

acredita-se que a ineficiência nos processos punitivos e a alta convicção do infrator da sua 

provável impunidade, contribui diretamente para  a manutenção dessa prática em nosso país. 

Diante da falta de interesse do Estado brasileiro e consequentemente dos três 

poderes políticos, Executivo, Legislativo e Judiciário em financiar as políticas existentes de 

combate a escravidão, de aperfeiçoar nossa legislação e aplicá-la judicialmente, é importante 

também denunciarmos internacionalmente esses casos bárbaros praticados aqui no Brasil de 

violação aos direitos humanos, suscitando a responsabilidade do Estado brasileiro, a 

instâncias como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

É preciso, contudo, repensar os limites das ações de combate a escravidão 

contemporânea, criar novas políticas municipais, estaduais e federais que conceba novas 

formas de atuação por parte do Poder Público, no sentido de oferecer políticas sociais básicas 

como: educação, saúde, assistência social, moradia e previdência social, principalmente 

visando dificultar o aliciamento e erradicando o analfabetismo do país. No entanto, frisa-se 

que não basta a atuação do Estado brasileiro para ser exterminada a prática do trabalho 

escravo contemporâneo no Brasil, afinal, o Estado é produto da luta de classes que objetiva 

garantir a melhor política macroeconômica para o desenvolvimento econômico capitalista 

burguês. 

Desse modo, a erradicação do trabalho escravo contemporâneo no Brasil requer, 

mais do que uma mudança política, articulação, organização de ações e estabelecimento de 

objetivos, é necessário reconhecer o nosso contexto socioeconômico e a dinâmica do 

capitalismo dependente que demanda essa disputa acirrada pelo fundo público para 

visionarmos a superação do capitalismo e, assim, políticas públicas inseridas em um novo 
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modelo de sociabilidade com um desenvolvimento mais igualitário e democrático que atue 

na raiz do problema.  

De fato, o enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo passa 

necessariamente pela crítica ao capitalismo. Faz-se necessário perceber que essa massa de 

sobrantes e a intensificação da exploração da classe trabalhadora são instituídas no sistema 

capitalista, sendo o trabalho escravo contemporâneo uma expressão do escombro dessa 

sociedade produtora de mercadorias. 

Compreende-se que esse assunto não se exaure com o desenvolvimento desta 

dissertação, afinal, refere-se a um debate relevante, complexo e em curso. Contudo, espera-

se que as reflexões e sistematizações presentes aqui possam contribuir diretamente com o 

debate e com alternativas para a sociedade em geral e para os poderes públicos. 

Como bem ressaltado por Florestan Fernandes é preciso observar a nossa 

realidade atual em termos de renovação da autocracia burguesa, da definição de Estado no 

Brasil e a forma de poder que é concebida, para assim auferirmos uma organização popular 

e operária que aspire uma revolução contra a ordem burguesa. 
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