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―Soy lo que dejaron 

Soy toda la sobra de lo que te robaron 

Un pueblo escondido en la cima 

Mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima 

Soy una fábrica de humo 

Mano de obra campesina para tu consumo 

(...) 

Soy América Latina 

Un pueblo sin piernas pero que camina 

(…) 

Aquí se respira lucha 

Yo canto porque se escucha  

Aquí estamos de pie 

Que viva la América‖ 

 

LATINOAMÉRICA - CALLE 13  
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RESUMO 

 

As políticas de transferência de renda, com o discurso de aliviar a pobreza, ganham 

destaque na América Latina, no final dos anos 1990, tendo o México como programa 

pioneiro e o Brasil, como o de maior adesão. O objetivo deste estudo é analisar o 

programa mexicano Oportunidades/PROSPERA e o brasileiro BOLSA FAMÍLIA - 

PBF, como modelos de uma política de Assistência Social para os países de capitalismo 

dependente, que atuam como uma forma de cooptação da classe trabalhadora. Esse 

molde emerge num período em que os países estavam se adaptando às novas tendências 

do mercado e compreendem como políticas de apassivamento da luta de classes, com 

contrarreformas em contexto contrarrevolucionário, sendo um ajustamento para 

controle da crise econômica. Esses programas, ainda que frágeis, são colocados como 

interesses particulares de governo, mantendo o poder de compra e acesso ao 

subconsumo por parte dos trabalhadores. Isso porque a Seguridade Social tornou-se um 

ambiente de disputas, visto que atua como harmonizador das relações mais complexas 

como a extração de mais-valia, direitos sociais, proteção social e democracia. Do ponto 

de vista da metodologia científica esta é uma pesquisa de caráter teórico, que busca 

transcender as formas aparentes, na qual é vista a sociedade enquanto totalidade 

constituída num sistema de relações sociais. Brasil e México destacam-se no contexto 

mundial como ambos de maiores populações latina e com fortes índices de desigualdade 

na distribuição de renda.  Estes também enfrentam o sistema de políticas imediatistas, 

tendo um Estado cada vez mais distante das ações de proteção social e uma dinâmica 

populacional cada vez mais explorada. 

 

Palavras chaves: proteção social, políticas de transferência de renda, contrarreformas. 

capitalismo dependente. 
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ABSTRACT 

 

Income transfer policies, with the poverty alleviation discourse, gained prominence in 

Latin America in the late 1990s, with Mexico as the pioneer program and Brazil as the 

most widely adhered to. The aim of this study is to analyze the Mexican Oportunidades 

/ PROSPERA program and the Brazilian Bolsa Familia - PBF, as models of a Social 

Assistance policy for the dependent capitalist countries, which act as a form of working 

class co-optation. This mold emerges at a time when countries were adapting to new 

market trends and understood as policies of passive class struggle, with counter-reforms 

in counter-revolutionary context, being an adjustment to control the economic crisis. 

These programs, while fragile, are placed as private government interests, maintaining 

workers' purchasing power and access to underconsumption. This is because Social 

Security has become an environment of dispute, as it acts as a harmonizer of the most 

complex relationships such as the extraction of surplus value, social rights, social 

protection and democracy. From the point of view of scientific methodology this is a 

theoretical research that seeks to transcend apparent forms, in which society is seen as a 

totality constituted in a system of social relations. Brazil and Mexico stand out in the 

world context as both of the largest Latin populations and with strong rates of inequality 

in income distribution. They also face the immediate policy system, with a state 

increasingly distant from social protection actions and an increasingly exploited 

population dynamic. 

 

Keywords: social protection, income transfer policies, counterreforms, dependent 

capitalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação se propõe a entender os programas de alívio à pobreza, no 

Brasil e México, tendo como marco teórico o final dos anos 1990 até o ano de 2014. 

Essas políticas, sob o discurso de enfrentamento da fome, são executadas em países de 

formação dependente, voltadas para uma política internacional subserviente, atendendo 

o grande capital financeiro. Em troca da execução de políticas minimalistas há o 

recebimento de empréstimos de agências como Banco Mundial, que estabelecem metas 

para a região da América Latina.  

Esse tema surgiu, pela minha trajetória pessoal, após a realização de um 

intercâmbio acadêmico, no ano de 2013, durante a graduação, na universidade mexicana 

– Universidad de Guanajuato, que proporcionou um contato mais direto com o 

cotidiano deste país, levando a uma inquietação inicial de comparação com a política 

social brasileira. O resultado foi o Trabalho de Conclusão do Curso, sob a coordenação 

da professora doutora Marcela Soares, intitulada: ―A Política de Combate à Fome Brasil 

e México: uma Orientação Internacional‖, como finalização do curso de Serviço Social 

pela Universidade Federal Fluminense - UFF. 

O interesse em aprofundar sobre o assunto originou o projeto ―As políticas de 

combate à fome do Brasil e México: a orientação internacional sobre a questão da 

pobreza na América Latina‖, inicialmente apresentado dessa maneira no Programa de 

Mestrado Acadêmico em Serviço Social e Desenvolvimento Regional, na Universidade 

Federal Fluminense, em 2016. 

Para uma nova aproximação com a realidade, em 2017, foi realizado um 

intercâmbio acadêmico na Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, 

realizando disciplinas optativas, durante um semestre no Programa de Posgrado en 

Estudios Latinoamericanos, com a orientação do Professor Dr. Adrian Sotelo. Durante a 

trajetória acadêmica ressalto essas idas para o México como forma de me aproximar 

mais do meu objeto, mergulhando na realidade, buscando entender todas as relações que 

marcam esse país. Além de estabelecer um carinho especial por cada pessoa que 

conheci e foram importantes nesse processo.  

Estudar dois países como Brasil e México é um enorme desafio, pois além de 

uma formação complexa, existem particularidades em ambos, que os tornam mais 



15 

 

desafiantes e instigantes. Que infelizmente, no período de estudo de um mestrado 

acadêmico, deixará algumas questões para serem aprofundadas futuramente. 

Brasil e México destacam-se no contexto mundial como ambos de maiores 

populações latino-americana e com fortes índices de desigualdade na distribuição de 

renda. Estes também enfrentam o sistema de políticas imediatistas, e não estruturais, 

tendo um Estado cada vez mais distante das ações de proteção social e uma dinâmica 

populacional cada vez mais explorada. 

Do ponto de vista da metodologia científica esta é uma pesquisa de caráter 

teórico e com uma perspectiva pautada no Materialismo Histórico Dialético, por se 

estender além da aparência imediata dos fatos. Neste sentido, busca-se transcender as 

formas aparentes, na qual é vista a sociedade enquanto totalidade constituída num 

sistema de relações sociais a serem desveladas em suas múltiplas inter-relações. 

Esse trabalho busca propiciar subsídios para uma análise das políticas 

implementadas no Brasil e México, de alívio à pobreza. A hipótese do estudo é 

justamente, o plano de fundo desse momento em que há um apassivamento de classes e 

aprofundamento da dependência internacional, sob um discurso de enfrentamento da 

fome. Refletindo diretamente na política de Assistência Social no Brasil e México. 

As políticas de alívio à pobreza ganham destaque na América Latina, no final 

dos anos 1990, tendo o México como pioneiro e o Brasil com o programa de maior 

adesão. No primeiro país, o programa estudado é chamado Oportunidades/PROSPERA, 

seguido pelo BOLSA FAMÍLIA
1

 - PBF no Brasil. Focando nesses dois principais 

programas, sob a forma de transferência de renda, entenderemos a relação com as metas 

estipuladas por um dos organismos internacionais, o Banco Mundial. 

As transferências de renda emergem numa década em que os países estavam 

vivenciando diversas mudanças e se adaptando às novas tendências do mercado. Com 

impacto direto sobre a classe trabalhadora, através de um apassivamento da luta de 

classes, com cooptação e contrarreformas em contexto contrarrevolucionário. Em 

resposta ao ajustamento estrutural para controle da crise econômica. O cenário, a partir 

do final dos anos 1970 e início dos anos 1980, foi de um aprofundamento de uma crise 

econômica e estrutural do capital que provocou, entre alguns itens, o aumento das taxas 

de desemprego, aumento nas disparidades entre as classes, diminuição da capacidade de 

inversão interna e elevação da dívida externa. 

                                                           
1
  Assumiu a frente sob o nome de Fome Zero e Brasil Carinhoso. 
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Esses programas se transformam em pauta principal dos governos, que os 

colocam como interesses de campanhas eleitorais, o que reflete numa certa ―ordem‖ e 

manutenção de algum nível de consenso e subsistência da classe trabalhadora 

pauperizada. Isso quer dizer, que esses programas, ainda que frágeis, são colocados 

como interesses particulares de governo, mantendo o poder de compra e acesso ao 

consumo (subconsumo), ainda que precarizados, por parte dos trabalhadores. 

Ao citar, no decorrer do trabalho, noções como ―pobreza e extrema pobreza‖, 

utilizados como classificação pelo Banco Mundial, não estaremos abandonando o 

debate dentro do marxismo. A intenção do projeto é justamente dialogar, sobre o 

pauperismo como fruto de uma ordem social, com alta concentração das riquezas 

socialmente produzida. 

Segundo SILVA (2014), a América Latina apresenta fatores territoriais, étnicos, 

demográficos, ao mesmo tempo em que apresenta traço unificador representado pela 

elevada desigualdade e pelo pauperismo de grande contingente de sua população, em 

decorrência das relações de exploração econômica e dominação política. Isto é, torna-se 

necessário que cada país dessa região seja considerado como uma formação social 

específica. 

A pobreza é anterior à sociedade capitalista, porém nas sociedades anteriores era 

pela escassez e em grande medida pelo desenvolvimento das forças produtivas. No 

entanto, o nível de desenvolvimento das forças produtivas, iniciada com a Revolução 

Industrial, fez com que a pobreza tenha aumentado na mesma proporção em que crescia 

a ―capacidade social de produção de riquezas‖. Surge o fenômeno denominado de 

pauperismo, visto que não mais se tratava de uma questão ocasionada pela escassez, 

mas sim, por algo produzido socialmente (NETTO, 2001, p. 42). 

Sendo assim o aparecimento da ―Questão Social‖ é originário do surgimento do 

capitalismo, que mostra que o primeiro é parte intrínseca do segundo. Um não existe 

sem o outro. A partir da segunda metade do século XIX que a expressão ―questão 

social‖ passou a ser própria do vocabulário de reformadores e conservadores (NETTO, 

2001, p. 43). A desigualdade é parte intrínseca da formação latino-americana. Segundo 

Soares (1999):  

 

Raízes políticas, ligadas ao profundo conservadorismo das elites 

mantenedoras do poder econômico e político, e raízes 

econômicas, determinadas por um padrão de desenvolvimento 

capitalista tardio, periférico e dependente, cujo modelo 
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econômico sempre foi concentrador e gerador de desigualdades. 

Essas raízes se combinam entre si e seus componentes estruturais 

se reproduzem ao longo da história dos países latino-americanos 

(Soares, 1999).  

 

O processo de desenvolvimento do capital na era dos monopólios resulta  na 

consolidação do capital financeiro, acentuando mais a ―questão social‖.  Segundo Lênin, 

ao definir o processo imperialista, a era dos monopólios apresenta cinco características 

fundamentais: 1) a concentração da produção e do capital alcançou 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 capitalistas, que 

partilham o mundo entre si; 5) conclusão da partilha territorial do mundo entre as 

potências capitalistas mais importantes (LÊNIN, 2008).  

Na sua perspectiva de crescimento do capital financeiro, os países periféricos 

atenuam-se as desigualdades entre suas classes sociais, com a pauperização de grande 

parte da população. Temos uma das regiões mais desiguais do mundo, com altos índices 

de concentração de renda, na qual vem surgindo políticas compensatórias, através de 

financiamentos propostos aos mais pobres (MOTA, 2012). Vale recordar que o 

capitalismo monopolista, onde o capital financeiro é a expressão das necessidades deste 

estágio, é movido pelos monopólios e práticas imperialistas em sua busca por 

concentrar e centralizar cada vez mais riqueza socialmente produzida. 

 

São os grupos industriais transnacionais (os FMN) que têm a 

condição de assentar a dominação política e social do 

capitalismo. Porém, não são eles que comandam o movimento do 

conjunto da acumulação hoje. Ao término de uma evolução de 

vinte anos, são as instituições constitutivas de um capital 

financeiro possuindo fortes características rentáveis que 

determinam, por intermédio de operações que se efetuam nos 

mercados financeiros, tanto a repartição da receita quanto o ritmo 

do investimento ou o nível e as formas do emprego assalariado. 

As instituições em questão compreendem os bancos, mas 

sobretudo as organizações designadas com o nome de 

investidores institucionais: as companhias de seguro, os fundos 

de aposentadoria por capitalização (os Fundos de Pensão) e as 

sociedades financeiras de investimento financeiro coletivo, 

administradoras altamente concentradas de ativos para a conta de 

cliente dispersos (os Mutual Funds), que são quase sempre as 



18 

 

filiais fiduciárias dos grandes bancos internacionais ou das 

companhias de seguro (CHESNAIS, 2001, p. 2)
2
 

 

Essa prática ganha força na América Latina, com o aumento dos Programas de 

Transferência de Renda Continuada – PTRC inserido num momento de desmonte da 

Seguridade Social, junto da privatização de diversos setores. Parafraseando Antunes 

(2005), ―quanto mais falam de ‗mudanças‘, mais praticam a conservação‖. Esses 

programas apontam sobre romper a ―pobreza‖ na América Latina, tendo na contramão 

desse discurso, o aprofundando da desigualdade social, com adoção de medidas 

neoliberais
3
, além de elevadas taxas de desemprego, complexos esquemas de corrupção, 

tendo foco da produção nacional no pagamento da dívida externa (ANTUNES, 2011). 

A forma de conduzir as políticas sociais está pautada em permitir somente o 

mínimo, na qual o Estado redefine suas funções em relação ao processo de acumulação 

do capital e à reprodução social do trabalhador.  Elas configuram as contradições 

inerentes do capitalismo, são representações de lutas sociais históricas, aliadas a grandes 

pactos sociais, que em sua maioria não são favoráveis à classe trabalhadora 

(MAURIEL, 2012). 

Uma concepção trazida por alguns organismos internacionais para as PTRC é 

que ao mesmo tempo em que oferta às classes mais empobrecidas a possibilidade de 

compra de elementos básicos para sua subsistência, possibilita a movimentação do 

capital. Alega atender as necessidades básicas, mas somente contribui para a 

sobrevivência básica desses indivíduos, sem configurar o caráter de direito social. As 

características apresentadas nesses programas, segundo o Banco Mundial, que as 

famílias assistidas cumpram condicionalidades voltadas principalmente nas áreas de 

saúde e educação. O cidadão de direito nesta concepção de política social passa a ser o 

cidadão consumidor (MOTA, 2010). Essa saída permite que tanto aos assalariados 

quanto aquele em situação de pobreza extrema contribuam para a movimentação do 

capital financeiro. 

Aliado a isso, tem-se o crescimento do processo de mercantilização das políticas 

sociais. Desqualifica-se assim o conceito de público, mesmo com acesso gratuito, já que 

os serviços prestados são por ordem privada. Com focalização ao invés da 

universalização. Exemplo dessa situação é na saúde pública com a sua gestão pelas 

                                                           
2
 Publicado originalmente em Les Temps Modernes, 607, 2000 e reproduzido na Revista Outubro, com a 

permissão do autor e da revista. Tradução de Ruy Braga. 
3
 Antunes trata como ―prisioneiros de um modelo‖. 
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Organizações sociais – OS; na política de assistência social pela Organização Não 

Governamental - ONG ou entidades religiosas; execução de campanhas para 

previdência privada, entre outros (GRANEMANN, 2007)
4
. 

 

Uma política social apoiada num conceito de pobreza restrito, 

que reduz o número real de pobres e suas necessidades e o 

montante de recursos públicos a serem disponibilizados – 

adequando-os ao permanente ajuste fiscal a que se submetem os 

países da região, por exigência do FMI e do capital financeiras 

(os mercados) para o pagamento das suas respectivas dívidas 

públicas (DRUCK e FILGUEIRAS, 2007, p. 26). 

 

Para os organismos internacionais, por exemplo, a Comissão Econômica para a 

América Latina – CEPAL coloca a monetarização como forma para tratar a pobreza, 

vendo como solução as transferências de renda. Ignora-se, propositalmente, a parte 

estrutural que gera a mesma (SILVA, 2014). 

O debate sobre pobreza assume traços marcantes nessa organização, tendo um 

tratamento pragmático, tecnicista e distanciado da sua estrutura. Isso afasta o 

entendimento do próprio pauperismo, com a dinâmica do capital e produção de riqueza. 

Focalizando a política social nos mais pobres, descontextualizando, distanciando sobre 

o que se entende como Seguridade Social (MAURIEL, 2012).  

Com a crescente de PTRC, no marco do final dos anos 1990 e com mais força a 

partir dos anos 2000, mostra um reforço às políticas de ingresso e de substituição ao 

trabalho. Podendo ser entendida através da contrarreforma liberal, através de uma ideia 

de pacto social. Alguns exemplos na América Latina: Avancemos (Costa Rica), 

Programas Familia en Acción (Colômbia), Bolsa Família (Brasil), Chile Solidário 

(Chile), Red Juntos (Peru), Red de Oportunidades (Panamá), Prospera (México), entre 

outros.  

Os países latino-americanos, de inserção econômica dependente no mercado 

mundial, apresentam uma relação de empréstimos, via endividamento público e 

redirecionamento do fundo público – financiado majoritariamente pelos trabalhadores –, 

com condicionalidades, na qual as instituições internacionais emprestam dinheiro aos 

                                                           
4
  O Sistema Único de Saúde - SUS tem sido fortemente atacado, sendo desmontado em diversas frentes. 

Durante o governo Lula, foi apresentada a Medida Provisória - MP, de 31/12/2010, que autoriza a criação 

da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, que se trata de uma empresa pública de 

direito privado, ligada ao Ministério da Educação que terá como foco os Hospitais Universitários – HU, 

no âmbito federal. Poderá contratar profissionais pelo regime do CLT ou por contratos temporários de até 

dois anos, colocando fim a estabilidade e criando a rotatividade dos profissionais (BRAVO E MENEZES, 

2011). 
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países periféricos, tendo em troca as interferências econômicas, cultural e política.  

Cada empréstimo permite uma abertura para o Banco Mundial e do Fundo Monetário 

Internacional nas políticas macroeconômicas e nas políticas setoriais. 

O primeiro capítulo apresentará uma discussão sobre a formação do capitalismo 

dependente latino-americano, como se configuram os Estados dessa região e a 

subordinação ao imperialismo internacional. Numa relação híbrida da burguesia 

nacional com os organismos internacionais, por meio de concessão de empréstimos, 

pautas que foram adotadas e metas estabelecidas.  

O segundo capítulo irá expor sobre a política de assistência social no Brasil e no 

México, destacando como se conformou a Seguridade Social em ambos. Neste capítulo, 

também destacaremos o processo de adoção da pauta neoliberal e implantação das 

contrarreformas, que contradizem qualquer preceito de universalidade e um sistema de 

proteção social integralizado.  

Para finalizar, o terceiro capítulo trará a apresentação dos programas de 

transferência de renda: o Oportunidades/PROSPERA e o Programa Bolsa Família. O 

caso mexicano será descrito de como é composto, suas contradições e dados recentes. O 

programa brasileiro será mais uma reflexão do seu uso para cooptação da classe 

trabalhadora por meio do governo petista, partindo de uma análise de literaturas sobre o 

tema.  

Para tanto, sinalizo a relevância acadêmica e social de tal projeto, na medida em 

que busca compreender os rebatimentos do desenvolvimento do capital, nas políticas 

sociais, tendo como cenário as realidades brasileira e mexicana. O resultado que será a 

produção desta dissertação para conclusão do mestrado acadêmico não tem a ambição 

de responder todas as questões que envolvem o objeto de estudo, dado ao dinamismo da 

realidade. A ideia é possibilitar mais um debate sobre a política de assistência social, 

tendo como análise dois países latino-americanos. Problematizando e incentivando para 

que haja mais estudos de mais uma área tão atacada pela burguesia conservadora. 
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CAPÍTULO I 

 

CAPITALISMO DEPENDENTE: FORMAÇÃO SOCIAL NA AMÉRICA 

LATINA 

 
A divisão internacional do trabalho significa que 

alguns países se especializaram em ganhar e outros a perder.  
Nessa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, 

foi precoce, especializou em perder desde os remotos tempos.   
(Eduardo Galeano)

5 
 

As formas de proteção social no Brasil e no México assumem características 

particulares, sendo necessário entender a formação latino-americana tão peculiar foi 

indispensável à interpretação da realidade, como finalidade de entender as etapas do 

amadurecimento desse capitalismo tardio, nesses países analisados.  

Esse panorama configura a formação do Estado nos países latino-americanos e a 

relação com os organismos internacionais e as nações dominantes, entendendo qual é o 

papel na dinâmica do capital. Algumas perguntas foram feitas para dar um 

direcionamento nesse primeiro capítulo, como: Qual a sua relação com as demais 

burguesias internacionais? Por que os países da América Latina são configurados como 

dependentes e periféricos? Por que essa condição não pode ser superada dentro do 

capitalismo? A intenção destas perguntas permite direcionar a apreensão do objeto de 

análise, compreendendo a configuração da política de Assistência Social, de caráter 

assistencialista, imediatista e focalizada.  

Nas políticas sociais, o termo focalização assume status de categoria, de ampla 

utilização de cartilhas/metas, que passaram a difundir a ideia de que o alívio da pobreza 

e a ―redução das enormes desigualdades sociais‖ existentes nos países dependentes 

ocorreriam a partir da implementação de projetos e programas sociais. Assumem as 

características de paternalismo, cultura do favor, clientelismo, entre outros. Tais 

projetos teriam como objetivo explícito combater a pobreza, satisfazendo as 

necessidades básicas, o que deveria propiciar um mínimo de dignidade à classe 

(BOSCHETTI, 2012). Tendo a Seguridade Social atrelada ao caráter contributivo e com 

extrema vinculação ao emprego formal. 

                                                           
5
 GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina / Eduardo Galeano; tradução de Sergio Fraco. 

– Porto Alegre, RS: L&PM, 2013. 
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Para além das nossas burguesias, a produção social de riquezas também é 

repartida entre os países imperialistas, o que demanda maior exploração nos países 

periféricos. Por isso uma desigualdade tão exponenciada, com forte concentração do 

poder político, renda, terra e grande influência do imperialismo. Essa relação da 

burguesia nacional, inserida na divisão internacional do trabalho de forma tardia e 

dependente, com a burguesia internacional, reflete na precariedade da política de 

assistência social
6
.  

Dialogando, primeiramente, com o militante sociólogo Florestan Fernandes, 

como parte de um exercício de compreensão da construção da formação da realidade 

latino-americana - a condição de dependência. Fernandes faz essa leitura aprofundando 

em assuntos como o desenvolvimento capitalista dentro dessa realidade, através de sua 

visão sociológica.  

A burguesia nacional da América Latina não vivenciou a Revolução Burguesa 

Clássica, nascendo totalmente dependente à burguesia industrial internacional. Não se 

compara os interesses burgueses nacionais com os ideais revolucionários, ou até mesmo 

reformistas, que tem os burgueses clássicos. A burguesia latino-americana tem uma 

inserção subalterna na dinâmica comercial e o desenvolvimento configurou sem uma 

transformação estrutural (FERNANDES, 2005). Tendo a colonização caracterizada pela 

composição de estamentos, na qual os colonizadores prestavam satisfação às Coroas. 

As Revoluções Burguesas Clássicas foram realizadas com participação da classe 

trabalhadora, diferente das revoluções burguesas, brasileira e mexicana, porque as 

decisões sempre foram tomadas ―pelo alto‖. Apesar dos processos de modernização 

capitalistas nos dois países terem acontecidos por meios de ―pactos conciliatórios‖, há 

diferenças no caso brasileiro, comparando com a Revolução Mexicana. Segundo o 

próprio autor, alguns traços revelam a dificuldade de acompanhar os avanços da 

evolução do capitalismo, por ser uma burguesia latino-americana, marcada por 

interesses particulares. Essa classe dominante interna permite intencionalmente que o 

seu próprio país seja manipulado a interesses externos, tratando-os como de ―interesses 

da nação‖ (FERNANDES, 1973, p.12).  

A realidade desses países de capitalismo dependente não se move única e 

exclusivamente no sentido de responder às pressões e forças externas, mas, também, a 

                                                           
6
 Na qual entende a mesma como um favor a quem dela for atendido. Sem mencionar que há uma 

transferência de responsabilidade para a sua sociedade civil, que através de ONG´s e outros grupos, 

formalizadas com o Estado através de parcerias e com cunho de responsabilidade social. 
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interesses construídos internamente. Esta concepção permite perceber os processos 

históricos e sociais que interagiram no sentido de determinar ou condicionar as decisões 

das frações burguesas que assumiram o poder no país. Fernandes (2005) ressalta que a 

sociedade de classes engendrada na periferia é incompatível com a universalização dos 

direitos sociais. 

A modernização foi adaptação do ―atraso‖, ou seja, houve um remanejo da 

produção, inserção na industrialização tardiamente, com continuidade na estrutura 

colonial e principalmente, manutenção dos privilégios dos produtores rurais e traços 

escravocratas. A América Latina tem sua oligarquia conservadora preocupada com sua 

própria acumulação, alinhada, ainda, com a burguesia nascente, que já era totalmente 

dependente à burguesia industrial internacional.  

No momento de processo da formação dos países latino-americanos, a partir de 

sua independência, configura-se o fortalecimento do imperialismo, através do resultado 

da intervenção das potências externas, somados aos interesses da burguesia interna e o 

discurso de modernização. Este caracterizou a marca da composição política e 

econômica da América Latina: a conformação de interesse.  

Segundo Fernandes, 

 
Novo estilo de organização, de produção e de marketing, como 

novos padrões de planejamento, propaganda em massa, 

concorrência e controle interno das economias dependentes pelos 

interesses externos (FERNANDES, 1973, p.18). 
 

Existe um conjunto de interesses privados nessa dependência latino-americana, 

através de participação em acordos, tratados, cartilhas, entre outros. Não se trata de uma 

imposição a força da burguesia internacional aos burgueses locais, mas uma correlação 

de interesses em se manter nessa condição. Como já foi citada, essa burguesia é 

caracterizada como arcaica, que mantém traços coloniais e ao mesmo tempo, almeja a 

incorporação na economia hegemônica. Por não se tratar de uma burguesia que passou 

pela revolução clássica, mas uma ―classe arcaica‖ que mantém traços coloniais e, ao 

mesmo tempo, quer usufruir da modernização e se incorporar na economia 

hegemônica.  

 
Primeiro estão às estruturas econômicas, socioculturais e 

políticas internas que podem absorver as transformações do 

capitalismo, mas que inibem a integração nacional e o 

desenvolvimento autônomo e em segundo, a dominação externa 

que estimula a modernização e o crescimento, nos estágios mais 
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avançados do capitalismo, mas que impede a revolução nacional 

e uma autonomia real (FERNANDES, 1973, p.26). 
 

América Latina assume traços que diferencia dos países centrais, sendo 

necessário analisar essas particularidades que os diferencia de outras zonas periféricas. 

Não se trata de uma etapa para o desenvolvimento, mas uma condição de atraso, 

necessária para a acumulação dos países externos. Assim como para as classes 

dominantes internas. Nas palavras do autor: ―dependência e subdesenvolvimento são 

um bom negócio para ambos os lados‖ (FERNANDES, 1973, p.26). 

O social sempre conteve bastante complexidade para seu entendimento nessa 

região, acentuando nas últimas décadas. Deve-se ao fato de que tratamos de sistemas 

econômicos e políticos marcados pelo escravismo, feudalismo e capitalismo - 

imperialismo (SOTELO, 2008). Conciliando a convivência com países centrais e 

grandes potências que acumularam suas riquezas com a exploração do continente mais 

jovem, em termos de invasão. Para manutenção da exploração até atualidade, as 

alianças e os jogos de interesses internos e externos perpetuam, podendo considerar que 

são novas roupagens da mesma apropriação.  

Fernandes, dialogando com Lênin, Marx e Engels, reflete sobre o papel do 

Estado, como agente de dominação de classe, criando uma ―ordem‖, que culminou com 

a submissão de uma classe pela outra, amortecendo a colisão entre elas. Surge, 

justamente, como produto do antagonismo entre as classes, que têm interesses 

inconciliáveis (FERNANDES, 1987). 

Segundo Fernandes (1987), a relação entre Estado e classe trabalhadora é 

entendida com base nos seus componentes estruturais, pois tais componentes se 

aprofundam no processo conservador de consolidação da dominação burguesa no país. 

Particularmente, quando é observada a imposição desta dominação sobre a classe 

operária, e constatam-se as marcas de cooptação e repressão. Ou seja: na sociedade 

periférica, a democracia é algo meramente formal. Porém, aqui se conforma ―uma 

democracia restrita, aberta e funcional só para os que têm acesso à dominação 

burguesa‖ (IDEM, 1987, p. 212). 

A inserção tardia floresce uma questão primordial para entender a conformação 

da burguesia latino-americana, que é composta por aristocratas rurais e alguns 

imigrantes que abarcam as áreas do comércio e indústria. Essa fragilidade é acentuada 
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por uma inserção completamente dependente dos centros financeiros internacionais. 

(ANTUNES, 2011).  

Florestan Fernandes trata o conceito de neocolonialismo, como forma de 

explicar essa dependência latino-americana. Seu estudo revela que uma potência 

econômica necessita de mercados consumidores externos, que compreende desde outras 

potências a países de capitalismo dependente/coloniais. Segundo o próprio: ―a 

preservação de sua posição depende de vigilância e controle contínuos de expansão das 

grandes empresas corporativas, e da intensificação crescente das relações econômicas‖ 

(FERNANDES, 1975, p. 29). 

Segundo Antunes (2011), a característica marcante dessa burguesia, com 

nascente senhorial e colonial, demonstra uma classe incompleta, compreendida pela sua 

incompetência de gestão autônoma, incapaz de ter um projeto nacional a ser 

implementado. Apresenta-se como uma nova forma do imperialismo marcado pela 

expansão norte-americana. Nesse enfrentamento, nosso país de análise, o México, ainda 

sofre diretamente com esse capitalismo norte-americano, quando ainda recém-formado 

e com sede de expansão que começou seu imperialismo invadindo terras pertencentes 

aos mexicanos, roubando metade do seu território (GILLY, 1971). 

A América Latina se conformou pelo sistema colonial conhecido, na qual era 

explorado diretamente por outro país, seguido por sua emancipação e tendo suas 

exportações e importações controladas por outras nações, destacando a Inglaterra e seu 

intenso interesse nas independências desses países das suas metrópoles. Por fim, pós-

Revolução Industrial, emerge um capitalismo dependente, esta como uma marca 

histórica dessa região (ANTUNES, 2011). Nossa quarta dominação, segundo 

Fernandes, trata-se do imperialismo dos Estados Unidos, somados a alguns países 

europeus e o Japão, sendo essa forma de dominação mais destrutiva aos latino-

americanos. 

Cabe lidar com um dilema, colocado por Florestan Fernandes, que é  a América 

Latina ter realizado uma ―revolução dentro da ordem‖ ou ―contra da ordem‖. Essa 

―revolução dentro da ordem‖ objetiva a superação da situação de dependência e saída 

dessa subordinação que assume. Caso fosse impossibilitada abriria espaço para a 

―revolução contra a ordem‖, com base socialista, assim como ocorrida em Cuba. 

Características revolucionária e totalmente contra ao capitalismo (IDEM, 2011).  
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Precisamos atentar sobre traços marcantes e particulares desta região, com 

relação aos seus processos revolucionários. Os principais exemplos foram a Revolução 

Mexicana (1910), Revolução Cubana (1953) e Revolução Sandinista (1979). Isso torna 

América Latina tão diferente de outros capitalismos periféricos, por ser marcada por 

tensões em curtos períodos, abrindo brechas características que permite também a 

ascensão de governos progressistas. Exemplos atuais mais fortes são: no Brasil com 

governo do Partido dos Trabalhadores de Lula, família Kirchner na Argentina, Hugo 

Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia e Rafael Correa no Equador. São os 

modelos ―progressistas‖ ocorrentes no continente. Claro que esses casos são 

contemporâneos e não possuem relação com as revoluções mencionadas acima.  

Há três formas que caracterizam o capitalismo dependente latino-americano, 

pela via de como é realizada a acumulação nessa região: 1) extrema dependência ao 

mercado internacional; 2) subordinação da industrialização, desde maquinários às 

matérias primas e 3) as patentes da produção tecnológica está sob o comando das 

empresas transnacionais, voltadas ao atendimento dos seus interesses e não nacional 

(SOTELO, 2016).  

Apresentam diferenças, mas surgem como uma alternativa do neoliberalismo, 

despertando uma esperança entre os povos do continente, porém executam pequenas 

reformas, não aproveitaram esse tempo de folga econômica, aprofundando o caráter 

dependente de grande fornecedor de matérias-primas. 

 

1.1. Composição do Estado Latino-Americano 

 

Ao perpassar o estudo sobre o papel do Estado, como conciliador de classe e fiel 

gestor dos interesses do mercado, entendemos sua participação no desmonte das 

políticas públicas, aprofundando a mercantilização da vida. Como a política de 

assistência social que se configura como uma tentativa de apaziguamento entre as 

classes, tendo o direito de acesso entendido como ―presente‖ ou ―favor‖ do Estado. 

Há uma linha tênue que precisa ser analisada sobre o papel do Estado nos países 

latino-americanos, sobretudo nos nossos países de análise, nos quais trata-se da 

ideologia do Estado assistencialista. Como abordado anteriormente, o Estado existe 

como conciliador de classes, partindo sempre do interesse do hegemônico.  
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Se na Europa Ocidental, o impacto das transformações da pauta neoliberal foi 

sentido, para os países de capitalismo periférico, como no caso da América Latina que 

nunca viveram a universalização dos direitos sociais e esse processo acontecerá de 

forma distinta. No final da década de 1980, esses países vivenciaram um longo processo 

de lutas pelo social e político (como fim das ditaduras militares e civis, tendo que 

enfrentar na década de 1990 processos de contrarreformas).  

Um fenômeno que aconteceu simultaneamente nos países latino-americanos foi 

o populismo. Inicia-se, principalmente, em meio a nascente  industrialização, que tem 

como panorama uma forte migração do campo para cidade, uma mobilização de massas, 

precarização da vida social, organização de sindicatos, entre outros. O populismo se faz 

necessário, principalmente para conter a efervescência entre as classes, lembrando que o 

papel do Estado é criar uma ―ordem‖. E claro, que ela seja em favor do capital.  

Se alguns países vivenciaram um ambiente de Welfare State, o Brasil e o 

México, contaram no início do século XX com presidentes carismáticos que 

apresentaram os direitos trabalhistas e sociais em geral como uma meta e cumprimento 

de seus governos, marca dos ditos governos populistas.  

Segundo Ianni (1991), entende-se como populismo latino-americano, 

caracterizado pelo autoritarismo e ditatorial, que convive com elementos do 

nacionalismo, desenvolvimentismo, como foram os casos do Varguismo (Brasil), 

Cardenismo (México) e o Peronismo (Argentina).  

O Estado, com esse caráter dependente, atende aos interesses dos países 

dominantes e também está a serviço das classes dominantes locais. Assume o caráter 

autoritário neste tipo de formação. Por justamente o padrão de reprodução estar 

embasado na superexploração da força de trabalho
7
, utiliza-se o método da coerção, às 

vezes, camuflada de democrática. Apresenta-se nesses países características como 

intensificação da força de trabalho, vínculos empregatícios precarizados, salários abaixo 

da média que possibilite uma subsistência digna a seus trabalhadores. Podemos 

exemplificar usando a base do salário mínimo brasileiro e mexicano (BRETTAS, 2017). 

O salário mínimo mexicano está entre os mais baixos da América Latina, o 

contraditório está na questão do México ser um dos maiores PIBs dessa região, tendo 

                                                           
7
 Segundo Ruy Mauro Marini, a superexploração da força de trabalho é uma característica estrutural que 

enquadra a condição dependente que vive os países de capitalismo periféricos, em relação aos países 

centrais. Ela acontece pela existência de mecanismos de transferência de valor entre as economias central 

e periférica, levando com que haja uma apropriação da mais-valia produzida na periferia pelos grandes 

centros (AMARAL; CARCANHOLO, 2012). 
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uma das maiores concentrações de bilionários. Os trabalhadores mexicanos estão entre 

aqueles com as piores condições de trabalho, mais horas trabalhadas e uma das piores 

remunerações por estas horas de trabalho.  

 

―O processo de informalidade no mercado de trabalho se 

aprofunda em virtude da política de ajustamento estrutural 

implantada de forma contínua nos últimos 15 anos no México e 

10 anos no Brasil. Constrói-se, entretanto, uma prática de 

contratos individuais e coletivos de trabalho de acordo com o 

modelo de relações flexíveis de trabalho que corroem as 

legislações do mercado de trabalho ainda em vigor e têm o 

objetivo de constituir-se em um fato consumado‖ (Cacciamali, 

2001, p. 29)
8
.  

 

Em função dos altos índices de pobreza, muitos trabalhadores atuam na 

informalidade, devido à falta de uma legislação que realmente determine o mínimo 

diário seja realmente pago. Com reajuste do salário mínimo anual, o valor pago em 

2018
9
, é de $88,36 pesos diários (aproximadamente US$ 4,5

10
) O salário mínimo 

brasileiro pago, no ano de 2019, é o valor R$ 998,00 (US$ 258,7), sendo que o 

necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 

3.658,39 (US$ 948,5), segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômico - DIEESE.  

Gráfico 1 – Evolução do Salário Mínimo Reais em US$ 

 

 
Fonte: Cepal.Stat; Elaboração Própria. 

 

                                                           
8
 Esta pesquisa do DIEESE foi escrita antes das reformas das reformas de ambos os países. 

9
 https://salariominimo2018mexico.com/  

10
 Conversão feita segundo Banco Central do Brasil, na qual 1 Dólar dos Estados Unidos/USD = 3,8571 

Real/BRL, na data de 09/06/2019. 

https://salariominimo2018mexico.com/
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O Estado, portanto, assume características de interventivo, sendo sempre 

chamado para interferir diante de crises do capital. Segundo Brettas (2017) essa é a 

marca tanto nos países centrais como nos dependentes, porém nesse último quanto mais 

profundo for à dependência mais crises terá de longo alcance.  

O Estado para atender os interesses do grande capital tem que apresentar-se 

como representante de todos. Dentro da teoria liberal é importante que haja 

desigualdade social e econômica, aliado a meritocracia, porque o indivíduo irá trabalhar 

mais para superar sua condição. O mercado, também, tende aparentar que os 

trabalhadores são livres, na qual essa crença está embasada no fato do  mesmo ser livre 

para vender sua força de trabalho. 

Há uma falsa ideia do Estado protetor, que busca o ―bem comum‖, porque o que 

se apresenta como conquista da classe trabalhadora, também torna-se um saldo positivo 

para o capital. Afinal, esse trabalhador continuará a vender sua força de trabalho. Outra 

marca atribuída é saltar etapas, principalmente o caso da industrialização, adiantando 

esse processo foram realizadas de maneira lenta e gradual que nos países centrais. Quem 

é capaz de possibilitar essas pular essas etapas é o Estado, porque é preciso mudar as 

estruturas da política, para acelerar o desenvolvimento econômico (IANNI, 2009).  

Ianni trata de alguns estudos que o populismo pode ser considerado uma 

transição da sociedade arcaica e rural para uma mais moderna e urbana. Seria uma 

forma ―subdesenvolvida‖ de se organizar politicamente, por isso um diálogo próximo 

no que se refere a uma bipartição entre as elites e massas, populismos e o fascismo, 

democracia e autoritarismo (IANNI, 1991). 

A fase dos governos populistas entrelaça com o desenvolvimento do meio 

urbano e com ele a industrialização, configura-se assim uma nova forma das relações 

sociais.  

 

Em outros termos, o valor de uso submerge o valor de troca. Sob 

vários aspectos, pois, o populismo é também um processo 

(político e sócio-cultural há um tempo) com o qual se dá a plena 

formação das relações de classes na América Latina (IANNI, 

1991, p. 10). 
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Podemos observar algumas características marcantes nos governos populistas
11

: 

brasileiro e mexicano, respectivamente, o Varguismo
12

 e o Cardenismo
13

. Destaque a 

regulamentação da legislação trabalhista no governo Vargas, por meio da Consolidação 

das Leis Trabalhistas – CLT, e no México, a inserção da reforma agrária na agenda 

política.  

O posicionamento do Estado brasileiro para a questão trabalhista explica-se, 

após a primeira greve geral, no ano de 1917, devido aos fortes embates sociais que 

culminaram na chamada Revolução de 1930. Período pelo qual começa o governo de 

Getúlio Vargas. E o governo de Cárdenas, tem-se no México, a marca da Revolução 

Mexicana com toda sua efervescência. Dialogando com Gramsci, Santos (2012) traz 

que esse processo de tomada antecipada de decisão pode ser classificado como uma 

revolução passiva, para que não ocorra como na Europa, onde há uma forte participação 

popular na luta de classes.  

    Cárdenas afirmava que era um continuador da Revolução Mexicana, 

elaborando um plano que continuasse as conquistas revolucionárias, porém, assim como 

Vargas, no Brasil, não entrava em conflito direto com a burguesia capitalista. E 

seguindo a mesma lógica, chamava os trabalhadores para o seu entorno com um projeto 

nacionalista (ANTUNES, 2011).  

    O foco era industrializar os países e uma mudança entre o Estado e sua relação com 

sua população. A participação popular não demonstra que se vive numa democracia, 

porque a mesma pode ser um instrumento de manipulação das massas. Ianni (1991), 

dialogando com Fernandes, trata sobre o antagonismo e conflito entre as classes, que 

reflete sobre esse modelo na América Latina. Isso impactará justamente na duração do 

populismo, sendo substituído futuramente, pela ditadura no seu nível mais violento e 

repressivo.  No percurso histórico dos países latino-americanos, observa-se um 

movimento de coerção e coesão dos governos, que segundo Fernandes, oscila num 

movimento de repressão e apaziguamento entre as classes, devido, justamente à 

adequação na dinâmica do desenvolvimento do capitalismo dependente. 

 No caso brasileiro, após o período de ditadura-populista de Vargas, os 

momentos seguintes demonstram claramente a recolocação das forças políticas e do 

                                                           
11

 Destacamos os governos brasileiro e mexicano, mas na América Latina merece destaque para esse 

debate, o Peronismo, na Argentina, que se assemelha a esses modelos populistas citados. 
12

 Getúlio Vargas, presidente populista brasileiro, governou de 1930-1945 e 1950-1954. 
13

 Lázaro Cárdenas del Río, presidente mexicano, governou do período de 1934-1940. 
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poder das classes, numa disputa por efetivação de seus projetos esbarrando na 

substituição das importações, do governo Juscelino Kubitschek, com ―Planos de 

Metas‖. O objetivo era crescer o país, com slogan: ―cinquenta anos em cinco‖. Essa 

proposta acirrava mais a luta de classe, devido à grande exploração da classe 

trabalhadora. Já o Partido Revolucionário Institucional (PRI) impôs no México, por 

mais de 71 anos, a um regime paternalista, presidencialista, vertical e autoritário. 

México lida ainda com a proximidade física com Estados Unidos. Os problemas 

não ficam restritos somente as tensões fronteiriças. Mas sua disparidade econômica e 

influência política no cenário mundial refletem, por exemplo, como que todo estímulo 

ao consumo de produtos produzidos pelos norte-americanos além de uma tensão 

econômica para a inserção em tratados de livre comércio que tendem a não ser favorável 

para a população mexicana. A criação do bloco econômico NAFTA, Tratado Norte-

Americano de Livre Comércio, composto pelo EUA e Canadá, dois países de 

capitalismo desenvolvidos e o México como grande consumidor dos produtos, além de 

controle do petróleo e mão de obra barata mexicana. (ANTUNES, 2011). 

O Estado latino-americano dependente não é mínimo, pelo contrário, é forte para 

que essas transformações sejam viabilizadas, a fim de sustentá-las. Repara que mesmo 

com forte processo de privatização, nos anos 1990, ele não se ausentou totalmente e 

reposicionou o setor produtivo (BRETTAS, 2017). 

Diante da crise aprofundada na região latino-americana, o Estado buscou formas 

de controlar a inflação e o equilíbrio fiscal. Recorreu aos mercados internacionais para 

financiamentos. Alguns dos organismos que conseguiram essa aliança foram o FMI e o 

BM, ambas de caráter interventivo e reguladores da gestão dos governos internos.  

As organizações internacionais redefinem o papel do Estado e da chamada 

sociedade civil, tendo como exemplo as formulações produzidas pelo BM, que redefine 

a redução da participação do Estado no social, transferindo ações para sociedade civil e 

o mercado, já estes executam políticas de prestações dos serviços sociais e da 

refilantropização. Ao reordenar os papéis de ambos, tem o apassivamento da classe 

trabalhadora, principalmente no campo da resistência, afinal cabe ao campo privado e as 

organizações civis o controle e ordenamento dos projetos societários (SITCOVSKY, 

2010). 

Nos anos 1990, acentuam-se as privatizações nos campos da telecomunicação, 

petróleo, eletricidade, entre outros. Podemos considerar como primeiras medidas 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/mexico
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tomadas delegando a responsabilidade para iniciativa privada, em âmbitos nacionais e 

estrangeiros. O segundo momento tem como recomendação questões relativas aos 

gastos sociais seja na educação, saúde, trabalhistas, etc., pressionando alterações 

constitucionais (ARRIOLA, 2002).  Para entender essa intervenção é preciso entender 

as alianças estabelecidas entre essas burguesias.  

 

1.2. Aliança entre Estado, burguesia nacional e a internacional: utilização do fundo 

público. 

 

No contexto de pós Guerra Fria, um novo arranjo da estrutura do sistema 

capitalista apresenta os Estados Unidos assumindo posição como nova potência, 

provocando fortes transformações na sua conformação. O sistema capitalista 

desencadeia crises cíclicas, vitais para sua existência. A cada renovação do capitalismo 

vem atrelado a uma crise. Além de ser pautado na contradição: 

Com a crise dos anos 1970 foi elaborado um conjunto de estratégias para o seu 

enfrentamento, tendo como cerne a reestruturação produtiva, o reordenamento do papel 

do Estado e avanço do neoliberalismo, como um ideário capaz de oxigenar as formas de 

acumulação do capitalismo.  

As principais medidas adotadas pela agenda neoliberal compreendem em 

intensificam a crise social, por meio do aumento das políticas focalizadas de redução da 

pobreza. Os organismos internacionais implementaram medidas e elaboraram diretrizes 

junto aos governos para espalhar os programas em todo o mundo, dando ajuda técnica e 

empréstimos.  

As medidas neoliberais caracterizadas pela desregulamentação do mercado, uma 

abertura nacional para capital financeiro e comercial, além da intensa privatização do 

público, com uma realocamento do papel do Estado direcionam para um ponto em 

comum quando se transformam em medidas indicadas por esses organismos 

internacionais. Tendo as políticas macroeconômicas do FMI modificando sua forma 

para acompanhar as demandas oriundas de outras experiências vivenciadas em outros 

países. Para isso se reconheceu que a mudança do papel do Estado partiria de uma 

reforma de si mesmo, na qual sua transformação foi caracterizada como parte do 

desenvolvimento. Passando da concepção de ―minimização do Estado‖, para sua 

reestruturação, conhecido como as ―Reformas do Estado‖ (SOARES, p.4, 2014).  
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Houve também a mudança quanto à forma do BM lidar com a pobreza, 

redirecionando seu programa para o conhecido combate à pobreza. Porém a marca 

estrutura de desigualdade vista por esses ajustes direcionou para o aprofundamento de 

uma redistribuição regressiva, podendo ser considerada segundo Soares (2014), como 

uma ―modernização excludente‖. Levando para uma crise fiscal, sendo uma 

transformação da forma de produção sem nenhuma equidade. Muito desse processo 

pode ser visto pelo agravamento da desigualdade (SOARES, 2014). Permite-se o 

processo de mundialização, através de grandes grupos industriais em associação ao 

capital financeiro (IAMAMOTO, 2014). O capital financeiro opera o processo de 

acumulação, entrelaçando processos sociais, econômicos, políticos e culturais. Segundo 

Iamamoto (2014):  

 

―Tem como suporte às instituições financeiras que passam a 

operar com o capital que rende juros (bancos, companhias de 

seguro, fundos de pensão, fundos mútuos e sociedades 

financeiras de investimento), apoiadas na dívida pública e no 

mercado acionário das empresas‖ (IDEM, 2014, p. 107). 
 

Intensificam-se nesse processo as relações de trabalho, precarizando os vínculos, 

numa forma radical de exploração e expropriação. Iamamoto (2014) utiliza uma frase: 

“o reino do capital fetiche na plenitude de seu desenvolvimento e alienação”
14

, ou seja, 

todo processo histórico de lutas e conquistas dos trabalhadores, durante longos períodos, 

são fortemente atacados por contrarreformas, principalmente no campo social e do 

trabalho. 

Esses países dependentes e periféricos se inserem na divisão internacional do 

trabalho, carregando marcas históricas que definiram sua atuação no presente 

(IAMAMOTO, 2014). Segundo Iamamoto (2001), as respostas da burguesia para 

superação da crise capitalista reconfiguram a ―questão social‖ na cena contemporânea e 

se constituem de quatro estratégias: a financeirização da economia, o processo de 

reestruturação produtiva a reforma neoliberal do Estado e a construção de uma nova 

sociabilidade. Estas estratégias buscam a recuperação do poder de valorização do capital 

e permite que este continue impondo sua dominação social e política.  

O processo de mundialização está pautado nos grupos transnacionais, resultado 

de uma combinação de fusões entre empresas num momento de desregulamentação e 

                                                           
14

  Citação feita no livro ―Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche: Capital Financeiro, trabalho e 

questão social‖, pela Marilda Iamamoto, na página 107. 
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liberalização da economia. A autora traz que o interesse não está somente numa 

preferência pelo capital financeiro, mas num fetichismo desses mercados, que apresenta 

como algo independente e autônomo, com ajuda dos Estados nacionais, aliados a 

organismos multilaterais internacionais (IAMAMOTO, 2014). Por necessitar dessa 

aliança com os Estados para sua regulamentação, não desfaz das relações políticas, nem 

com as condições de dependências. Irá refletir-se na acentuação das hierarquizações 

entre os países do globo. Um abismo maior para os países latino-americanos, de 

inserção tardia na divisão internacional do trabalho.  

Iamamoto dialoga com Ianni (2009) e aponta para a chamada ―sociedade 

global‖, que passa ser a sociedade nacional subordinada, redefinindo sua soberania local 

e contam com a presença de corporações transnacionais e organismos internacionais, 

como o FMI, BM e OMC (IAMAMOTO 2014). 

 

Homogeneização está apoiada na mais completa heterogeneidade 

e desigualdade das economias nacionais. Acelera-se, pois, o 

desenvolvimento desigual, aos saltos, entre empresas, ramos de 

produção da indústria e de diferentes nações e, no  interior dos 

países, a favor das classes e grupos dominantes (...) A 

transferência de riqueza entre classes e categorias sociais e entre 

países está na raiz do aumento do desemprego crônico, da 

precariedade das relações de trabalho, das exigências de 

contenção salarial, da chamada ―flexibilização‖ das condições e 

relações de trabalho, além do desmonte dos sistemas de proteção 

social (IDEM, 2014, p. 111). 
 

O modo que o capitalismo se reproduz, no cenário atual, traz a financeirização 

na sua base, sendo afetando diretamente a classe trabalhadora. Observa-se nas formas de 

conduzir as políticas sociais, atreladas ao sistema bancário, principalmente as PTRC 

(BRETTAS, 2017). 

Nesse processo é importante destacar as características particulares e estruturais 

do capitalismo latino-americano, enfocando os países analisados: Brasil e México. 

Alinha-se a essa formação tão peculiar, outros elementos específicos e estruturais do 

neoliberalismo. Pois segundo Brettas (2017), é importante destacar o que já pertence ao 

capitalismo dependente e o que é novidade. 

Com o estabelecimento do neoliberalismo, o modelo de acumulação e 

reprodução do capital ficou voltado para desenvolver os países centrais, em troca de 

envio da produção primária para exportação. Houve o alargamento, nos países 
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dependentes, do favorecimento da iniciativa privada nos serviços públicos, permitindo 

que os espaços territoriais fossem explorados por transnacionais (SOTELO, 2016). 

Segundo a autora, dialogando com Marini, o trabalho excedente é ampliado, na 

qual o salário pago ao trabalhador será abaixo do que o mesmo necessita para sua 

reprodução social. Caracteriza-se assim, uma classe trabalhadora danificada e 

prejudicada, porque uma pequena quantidade é destinada para atender as necessidades 

básicas dessa classe (BRETTAS, 2017). 

As políticas voltadas para reajuste estrutural romperam com os processos de 

desenvolvimento na América Latina. Atenuaram as formas do capitalismo dependente, 

que apresentaram níveis de desenvolvimento industrial e precários avanços das políticas 

públicas (SOTELO, 2009). 

Pode-se afirmar a existência de dois modelos de sociedade: 1ª é a desenvolvida, 

baseada na acumulação do capital e ampliação das formas produtivas de trabalho e a 2ª 

é a dependente, que tem como desenvolvimento a maior exploração da força de 

trabalho, através do aumento de sua intensidade e das jornadas, com salários muito 

abaixo da média
15

. Essas diferenças podem ser observadas com base na formação sócio-

histórica de cada sociedade. Nas sociedades de capitalismo dependente, o aumento da 

produção está interligado na intensificação da exploração do trabalho. Apresentam 

como ramificações salários e distribuição de renda com exclusão social, precarização do 

trabalho, desemprego, subemprego, tudo no mesmo cenário. Que são características 

peculiares nessa forma societária (IDEM, 2009). 

Uma falácia levantada pelo BM está em relacionar a raiz da questão pobreza 

com a ―rigidez do mercado de trabalho‖ (IDEM, 2009, pág. 53). Essa tese se anula 

porque a pauta neoliberal ataca as taxas de crescimento. Um exemplo, trazida pelo 

autor, é o PIB, que na década de 1990, controlou a inflação, porém em troca a regressiva 

distribuição de renda e acentuação dos níveis de pobreza. A ―solução‖ encontrada por 

essa agência foram as políticas de combate à pobreza. (IDEM, 2009). 

O aumento do desemprego, com a intensificação do trabalho, relações por meio 

de vínculos empregatícios frágeis e novas maneiras para explorar o trabalhador 

assalariado. Estimula o interesse das grandes potências industriais, em aliança ao capital 

financeiro, para os países periféricos. Como o caso da América Latina, através de sua 
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 Observar o gráfico 01. 
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oferta de matéria-prima e força de trabalho barata e abundante (encontra-se uma falta 

regulamentação ou há a existência de legislações flexíveis para exploração). 

Para compreender a precarização das políticas sociais e as alternativas que o 

capital está tomando para superar a crise financeira, é preciso analisar profundamente a 

utilização do fundo público pelo Estado para superar a queda das taxas de lucro, diante 

do capital fictício, e por fim, o alargamento da chamada dívida pública. 

Essa dívida pública aumenta, ao mesmo passo que cresce a distribuição desigual 

de renda, tendo a maior carga tributária recaída sob a classe trabalhadora, já que há uma 

menor ou não existe taxação sobre as altas rendas (IAMAMOTO, 2014). A dívida 

pública pode ser considerada como mecanismo de acumulação por espoliação, segundo 

explica Harvey
16

 (2005). Há diferentes momentos e distinções da chamada acumulação, 

como o caso da Inglaterra. 

O capital financeiro avança sobre o chamado fundo público, que pode ser 

denominado como ―formado por parte dos lucros dos empresários e do trabalho 

necessário de trabalhadores, que são apropriados pelo Estado sob a forma de impostos e 

taxas‖ (IAMAMOTO, 2014, p. 113). 

A mundialização do capital, através do formato de financeirização, remeteu a 

América Latina, um espaço aberto para os sistemas monetários, junto com os 

financeiros. Essa é forma que o neoliberalismo busca a dominação da classe. Tendo a 

dívida pública como via para proporcionar às margens de lucro para o capitalismo, 

desviando o fundo público do seu propósito. Segundo Marx (1984),  

 
―Os fatores que agem contrariamente à lei tendencial da queda da 

taxa de lucro são: aumento do grau de exploração do trabalho; a 

redução dos salários, a queda no preço dos elementos do capital 

constante e do variável; a formação de uma superpopulação 

relativa como consequência do crescimento do desemprego 

determinado pela dinâmica de substituição do trabalho vivo pelo 

trabalho morto, pressionando para baixo o preço da força de 

trabalho; a dívida pública; o comércio exterior; e o aumento do 

capital em ações, com o desenvolvimento do sistema financeiro‖ 
17

. 
 

As relações de dependência são acentuadas com o neoliberalismo. A 

implementação de medidas de ajustes fiscais não foram só pressionadas pelos 

organismos internacionais, mas com forte apoio da burguesia local. Segundo Brettas 

                                                           
16

 Harvey se diferencia nesta análise ao não reconhecer como mais um processo da acumulação primitiva, 

mas sim como acumulação por espoliação. 
17 

Karl Marx. O Capital, Livro III, Terceira Parte. 
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(2017), há uma descontinuidade de limites para movimentação do capital que é portador 

de juros, permitindo que esse seja uma opção para contornar a ―tendência decrescente 

da taxa de lucro e consiste em um dos principais traços da financeirização‖ (BRETTAS, 

2017, pág. 63). Aumenta-se assim a retirada de mais-valia.  

A taxa de lucro resulta em maior exploração da força de trabalho. Ela tende a 

cair com avanço tecnológico, para isso explorar mais a força de trabalho para equiparar 

essa defasagem. Houve um aumento do exército industrial de reserva, tendo como 

exemplo o crescimento do número de imigrantes refugiados no mundo.  

A autora, baseada nos estudos de Amaral
18

 (2012), traz a nova etapa da 

dependência, porque essa nova reorganização é fortalecida pelas políticas de reajuste 

fiscal, aumentando a transferência de valor para os países imperialistas centrais, 

superexplorando ainda mais a classe trabalhadora (BRETTAS, 2017). 

A ideia do Estado e da burguesia é transferir a responsabilidade aos investidores 

privados internacionais sobre o desenvolvimento nacional, por meio de um 

aprofundamento de políticas de desregulamentação e privatização e que por 

consequência intensificaram os conflitos sociais (ARRIOLA, 2002).  

Essa reconfiguração implica que esses Estados dependentes precisavam passar 

principalmente consolidar seu sistema monetário, pois não se torna um ambiente 

atrativo diante de tanta instabilidade. Vide que a inflação implica em gastos públicos, 

dificultando utilizar a dívida pública para uma renda real. Para isso essa liberação 

financeira precisou passar uma credibilidade e segurança a seus credores, para em 

momentos de crise não sofrer com prejuízos (BRETTAS, 2017). Sendo assim, várias 

medidas foram tomadas para dar essa segurança e que os governos cumprissem seus 

combinados. Não se analisa as causas de uma crise, de uma forma que pudesse criar 

alternativas de elevar de forma eficaz a produtividade. O fenômeno observado é de uma 

troca na duração entre uma crise e as fases de recuperação, sendo a primeira mais longa 

que a segunda (SOTELO, 2009).  

    No caso brasileiro observa-se, segundo Boschetti (2012, p.39) que do ―orçamento 

geral da União, no ano de 2011, foram utilizados 45% dos recursos do orçamento 

somente para o pagamento dos juros da dívida‖. Ela completa que somente 4,07% 

destinado para saúde, 2,99% para educação, 2,85% para assistência social, 2,29% para 

políticas do trabalho, 0,12% para questões de reforma agrária e 0,41% para a segurança 
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 Tese de Doutorado em Economia da Drª Marisa Amaral, na Universidade de São Paulo, 2012. 



38 

 

pública. Isso já demonstra o foco de atenção dos governos para atendimento da 

macroeconomia, para pagamento da dívida (BOSCHETTI, 2012).  

Esse mecanismo conhecido no Brasil como Desvinculação de Receitas da União 

- DRU transfere os recursos da Seguridade Social para o pagamento da dívida pública, 

sendo um tipo de transferência financeira para o grande capital. Esse panorama 

concretiza que os recursos desvinculados da Seguridade, precariza cada vez mais as 

políticas sociais, tornando mais focalizadas e com alcance baixo, diante a realidade 

brasileira. Segundo SILVA (2011) esses programas ―são paliativos construídos diante 

do agravamento da ‗questão social‘ e operam com bastante eficácia as estratégias do 

capital para a manutenção e o crescimento da acumulação do capital financeiro‖. Cria-

se um aparato tanto no campo judicial como no político para autenticar essas 

transformações e potencializar as transferências de valor aos países dependentes, através 

de pagamentos de dívidas. Os países dependentes não são aqueles que detêm maior 

dívida, porém são aqueles que transferem maior quantidade de recursos, com finalidade 

para pagamento (BRETTAS, 2017).  

Para Behring (2012, p.176), o fundo público é parte do sistema nacional de 

crédito, como seu último garantidor, sendo chamado para atuar em caso de crise, 

injetando dinheiro no sistema e com isso, gerindo os riscos. Há ―uma incompatibilidade 

entre o padrão de financeiramente público e a internacionalização produtiva e 

financeira‖ (BEHRING, 2009), na qual destina-se os recursos públicos para envio a 

outros países. Isso reconfigura nas políticas sociais latino-americanas. 

Uma medida adotada largamente é a interferência do Estado com injeção de 

R$978 bilhões
19

 nos seus respectivos fundos públicos, nos quais altas taxas de mais-

valia vêm sendo retiradas por parte do Estado para financiar sua própria dívida, a fim de 

permitir que em ocasiões como a que está ocorrendo no mundo, sejam utilizados à custa 

do endividamento em grandes proporções do aparelho do Estado. 

 

―A dívida pública torna-se uma das mais enérgicas alavancas da 

acumulação primitiva. Tal como o toque de uma varinha mágica, 

ela dota o dinheiro improdutivo de força criadora e o transforma, 

desse modo, em capital, sem que tenha necessidade para tanto de 

se expor ao esforço e perigo inseparáveis da aplicação industrial 

e mesmo usurária. Os credores do Estado, na realidade, não dão 

nada, pois a soma emprestada é convertida em títulos da dívida, 
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 Dado retirado da página oficial da Auditoria Cidadã da Dívida: 

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2013/06/20/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-o-

grafico-do-orcamento-de-2012/ 

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2013/06/20/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-o-grafico-do-orcamento-de-2012/
http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2013/06/20/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-o-grafico-do-orcamento-de-2012/
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facilmente transferíveis, que continuam a funcionar em suas 

mãos como se fossem a mesma quantidade de dinheiro sonante. 

Porém, abstraindo a classe de rentistas ociosos assim criada e a 

riqueza improvisada dos financistas que atuam como 

intermediários entre o governo e a nação [...] a dívida do Estado 

fez prosperar as sociedades por ações, o comércio com títulos 

negociáveis de toda espécie, a agiotagem, em uma palavra: o 

jogo da Bolsa e a moderna bancocracia
20

‖ (NAKATANI, 2005). 
 

A apreensão do capitalismo é impossível ser pensada sem a utilização dos 

recursos públicos e de mecanismos de expropriação. O fundo público está presente na 

reprodução do capital nas seguintes formas: como fonte importante para a realização do 

investimento capitalista, por incentivos fiscais, por redução da base tributária da renda 

do capital como base de financiamento integral ou parcial dos meios de produção; como 

fonte que viabiliza a reprodução da força de trabalho, por meio de salários indiretos, 

reduzindo o custo do capitalista na sua aquisição; por meio das funções indiretas do 

Estado, que no capitalismo atual garante vultosos recursos do orçamento para 

investimentos em meios de transporte e infraestrutura, nos gastos com investigação e 

pesquisa, além dos subsídios e renúncias fiscais para as empresas. O fundo público é 

responsável por uma transferência de recursos sob a forma de juros e amortização da 

dívida pública para o capital financeiro, em especial para as classes dos rentistas 

(SALVADOR, 2012). 

A economia do sistema capitalista está na busca incessante pelo lucro, partindo 

dos períodos de crise, como forma de reinventar e poder assim superá-la e lucrar cada 

vez mais. Chesnais (2011) trata sobre o fetichismo impetuoso sobre a vida social, já que 

vivemos numa sociedade que atualmente está marcada pela financeirização. O autor 

trata que ―dinheiro produzindo dinheiro, um valor valorizando-se por si mesmo, sem 

que nenhum processo (de produção) sirva de mediação aos dois extremos‖. Uma vez 

que ―o capital parece ser a fonte misteriosa (...) de seu próprio crescimento‖ 

(CHESNAIS, 2011, p. 3). 

Chesnais diz ―que ―a economia do arquipélago‖ da mundialização, a 

―balcanização‖ com suas consequências geopolíticas muito graves e a marginalização 

dramática de continentes e subcontinentes, é a consequência da forte seletividade 

inerente aos investimentos financeiros, mas também aos investimentos diretos quando 

os grupos industriais se beneficiam da liberalização e da desregulamentação das trocas 

como movimentos de capitais‖ (2011, p. 6). Isso significa que o sistema capitalista 
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  Publicado no CADPP – Comitê para a Acumulação da Dívida Pública Portuguesa. 



40 

 

produz ao mesmo tempo uma extremidade com forte concentração de riqueza e na outra 

ponta, uma produção de pobreza, materializada de forma desumana (CHESNAIS, 

2011).  

 

O termo ―regime de acumulação predominantemente financeiro‖ 

designa um modo de funcionamento do capitalismo marcado por 

dois fenômenos. O primeiro é a reaparição maciça, junto ao 

salário e ao lucro e, ao mesmo tempo, fazendo pagar acréscimo 

de impostos, das receitas resultantes da propriedade de títulos de 

dívidas e de ações. O segundo é o papel representado pelos 

mercados financeiros na determinação das principais grandezas 

macroeconômicas (consumo, investimento e emprego) 

(CHESNAIS, 2011, p. 10). 
 

A sua utilização nas políticas sociais a faz relacionar diretamente com a 

reprodução do capital. Uma das formas mais claras de extrair o fundo público é através 

de impostos, taxas, pois é desse trabalho excedente que o capitalismo contemporâneo 

retira o lucro. No que se refere ao trato da ―questão social‖, dois propósitos foram 

pensados, também, como conter os efeitos da crise com atenção especial para a 

população que se encontra em miserabilidade social, com alternativas para desenvolver-

se (ANTUNES, 2011). 

Quem regula as políticas e economias dos países periféricos, são justamente os 

países centrais, aliados com a burguesia local. Os países latino-americanos conduzem as 

medidas neoliberais que pautam sua abertura tanto à financeira quanto a econômica 

(SIQUEIRA, 2007). Devido à adoção de programas de transferência de renda, 

ativamente implantada pelos países periféricos, possibilitam por meio de ―bolsas‖, que a 

classe trabalhadora possa ser inserida no mercado do consumo. Além da participação 

dos bancos, pois o saque do valor mensal do programa acontece nas instituições 

bancárias. Justamente acarretam na inserção dessa classe trabalhadora para a realidade 

das finanças, na qual aqueles que se encontram na miserabilidade são inseridos e 

materializam o poder consumir, possibilitando a realização de tramitações bancárias. 

 

1.3.    Atenção à pobreza e os programas de transferência de renda 

 

Para a realidade latino-americana, que não viveu o modelo welfariano, o 

entendimento sobre proteção social foi marcado pelo clientelismo, populismo e o 

paternalismo. Entende-se como um benefício cedido pelo Estado, na qual fica a critério 
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do mesmo em conceder ou não e em momentos de crise fica vulnerável, sendo cortado 

na maioria das vezes. 

 

A focalização nos mais pobres, o clientelismo político e a 

precarização dos serviços prestados retiram da política social de 

assistência social o caráter universal, gratuidade e qualidade, 

comprometendo a sua garantia enquanto direito conquistado 

(SIQUEIRA, 2007; p. 248). 
 

Vale ressaltar que as políticas de Bem-Estar Social vivida na Europa, não podem 

ser comparadas ao que aconteceu na América Latina. Nesse mesmo período, os países 

latino-americanos conviviam com regimes ditatoriais, na qual no campo da política 

social avançava-se de maneira tecnocrática e conservadora, expandindo os direitos 

sociais e restringindo direitos civis e políticos. Houve uma nova posição do Estado, que 

passa do populista para o tecnocrático e centralizado, sem participação da classe média 

e das mais pauperizadas (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

A partir da década de 1980, América Latina enfrentou o aprofundamento da 

crise econômica, com as taxas de crescimento em baixa, tendo uma redução nos 

investimentos, fortalecendo a inflação. Como consequência desse processo, acarretou 

num maior empobrecimento, com a crise do setor público, como via dupla para a 

composição do direito, aumento da informalidade e produção para exportação em troca 

das necessidades internas (IDEM, 2011). 

Cabe a Seguridade Social
21

 propiciar o mínimo de acesso a direitos sociais, aos 

trabalhadores que estão ou não em ativa laboral. Isso porque esses direitos eram 

vinculados ao trabalho, na qual no momento de desemprego, significava também o não 

acesso à seguridade (BOSCHETTI, 2009).  

Os receituários neoliberais, para os países da América Latina, tiveram um 

impacto pior, devido ao processo histórico dessas nações. Porque a principal 

demonstração da estrutura social dessa região está pautada na desigualdade, marcado 

por um processo longo de colonialismo, escravidão, uma base política marcada pelo 

conservadorismo da elite local e um padrão econômico caracterizado pelo atraso, 

periférico e altamente dependente. Essas matrizes são a estrutura fundamental, existindo 

                                                           
21

  A Seguridade Social, nos termos do art. 194, da Constituição Federal de 1988, que possui como tripé: a 

Saúde, art. 196 e seguintes; a Previdência Social, art. 201 e seguintes e a Assistência Social, artigos 203 e 

204. 
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também circunstâncias históricas, políticas e econômicas que definem a desigualdade 

(SOARES, 2014).  

Essa desigualdade que encontramos nessa região é distinta das demais, apesar de 

apresentar uma marca em comum, que se trata da má distribuição de renda, com alta 

concentração da produção, terra, dos empregos, além dos bens e serviços. Apresentam-

se tanto no âmbito populacional, como o territorial, além de diferenças entre o campo e 

a cidade. Encontram grupos em estado de indigência, pobreza extrema e total miséria 

(IDEM, 2014).  

As políticas sociais dirigidas nesses países são inseridas em Estados Nacionais 

fragilizados, que em tempos muito curtos tiveram que atender às medidas sociais que 

em outros países de capitalismo central demoraram séculos para se consolidar. É uma 

região que tem o autoritarismo como sua marca histórica, constituindo em diversos 

casos o enfrentamento da questão social, justamente em períodos ditatoriais. Isso traduz 

porque a questão social é vista sempre como casos relacionados a polícia, e o trato da 

mesma pela via democrática é algo recente (IDEM, 2014). 

Justamente esses momentos de sentimento democrático foram sentidos pelas 

reivindicações dos movimentos sociais, cobrando uma relação mais comprometida pela 

proteção social mais extensiva, universais e com maior controle social. A região da 

América Latina acompanhou nas últimas décadas um processo de democratização, 

infelizmente, acompanhada pela implementação de uma pauta dura de medidas 

neoliberais. Provocando a destruição da frágil Seguridade Social existente, que foram 

formuladas para atender pela ótica da universalidade, mas que sequer foram aplicadas 

na realidade (IDEM, 2014). 

As políticas sociais latino-americanas são retratadas por estimular a classe 

trabalhadora para as chamadas ―solidariedades‖, redefine o que se entende por direito, 

reforçando a um benefício e de responsabilidade de todos os cidadãos e não só do 

Estado. O neoliberalismo nos países latino-americanos, destacando os países de análise, 

provocou um aumento significativo nas taxas de desemprego. Havendo um foco maior 

nos processos de contrarreformas, retomando a proteção social sob a lógica do seguro. 

Os avanços sociais na década de 1980 esbarram nas pautas de reajuste fiscal com as 

privatizações, medidas pautadas por organismos internacionais, como o Banco Mundial 

e o FMI (BOSCHETTI, 2009). 
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Esse processo de contrarreformas possibilita um controle maior por parte das 

grandes potências na produção latino-americana. Reajusta o aparelho estatal e provoca 

intensas desregulamentações no campo do econômico e do social (SOARES, 1999). 

Esse forte processo de reajuste do papel do Estado, que conformaram em incorporar a 

classe trabalhadora num forte processo de consumo ―a partir de uma repartição dos 

ganhos de produtividade advindos do fordismo‖ (BOSCHETTI, 2009, p. 181). 

Com o avanço da crise e as dificuldades em barrá-la foi iniciado um processo de 

implantação de ―programas de austeridade de natureza deflacionária‖, conhecidos como 

ajustes estruturais. É a condição ideal para que a agenda neoliberal ganhe força e 

espaço, na qual o ―déficit estatal é intrinsecamente negativo para a economia, pois 

absorve a poupança nacional e diminui as taxas de investimento, levando a propor a 

redução do déficit para aumentar o investimento privado‖ (IDEM, 2009, p. 182). 

Diante dessa crise e momento de recessão, diminuíram os investimentos para os 

programas sociais, durante os anos 1980. Com essa justificativa de recuperação da 

economia cria-se uma base para adoção das medidas que serão conhecidas como 

medidas neoliberais, na América Latina. O marco será o Consenso de Washington, que 

reuniu representantes do FMI, Banco Mundial e outros representantes de bancos. A 

pauta debatida, como enfrentamento através de reformas de segunda geração
22

, seria 

uma priorização do gasto público, fortalecimento da privatização, liberalismo comercial, 

alternativas para controle da inflação e incentivo ao investimento estrangeiro direto 

(SOARES, 2006). Segundo dados da própria CEPAL: 

 

―A redução da pobreza estagnou-se desde 2012 e a extrema 

pobreza mostra uma leve tendência de elevação. Adicionalmente, 

a América Latina e o Caribe continuam sendo a região mais 

desigual do mundo em termos de distribuição de renda. Segundo 

as últimas estimativas do organismo regional para 19 países da 

América Latina, em 2014 existiam 167 milhões de pessoas em 

situação de pobreza (28% do total da população), dos quais 71 

milhões (12% do total da população) se encontravam na extrema 

pobreza
23

‖. 
 

Nesse cenário de agudização da pobreza, tem-se nos organismos internacionais 

promotoras de seu ―alívio‖, com base em transferência de capitais. Com a criação do 

                                                           
22

 As reformas chamadas de primeira geração estavam voltadas mais para controle econômico e 

acentuaram a desigualdade social.  
23

 Dados encontrados na página oficial da CEPAL: http://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-apela-

paises-regiao-redobrarem-esforcos-pobreza-desigualdade-cenario-desaceleracao 

http://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-apela-paises-regiao-redobrarem-esforcos-pobreza-desigualdade-cenario-desaceleracao
http://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-apela-paises-regiao-redobrarem-esforcos-pobreza-desigualdade-cenario-desaceleracao
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BIRD, dividido posteriormente em FMI e BM, apresentou-se propostas para vencedores 

da Segunda Guerra Mundial, durante a conferência de Bretton Woods
24

 (1944). Sua 

criação estava antes voltada à reconstrução europeia e desastres naturais, porém através 

de grandes investimentos o seu foco, nos países periféricos, a erradicação da pobreza 

(SIQUEIRA, 2013). O Banco Mundial impõe o padrão para as políticas públicas, 

promovendo programas sociais compensatórios. Essas instituições financeiras acabam 

por se tornar intervencionistas, financiando e regulando a gestão dos governos latino-

americanos. 

Ele analisa a pobreza pelo PIB local, relacionando a temática de acordo com 

índices econômicos. Seu primeiro passo foi medir de maneira qualitativa e 

quantitativamente. Essa proposta não implica em grandes gastos dos países centrais e 

muito menos das agências multilaterais, ela acentua o caráter dependente. Pois é 

imposta a essa ―clientela‖ metas, exigências e condicionalidades (IDEM, 2013). 

Em outros dados disponíveis de 17 países da América Latina, segundo a 

CEPAL, até 2013, os rendimentos do trabalho representam em média 80% da renda 

total dos domicílios; 74% da renda total dos domicílios em situação de pobreza; e 64% 

nos domicílios em situação de extrema pobreza. A Comissão estima, também, que 

18,9% do total de pessoas ocupadas recebem rendimentos abaixo da linha de pobreza na 

América Latina e Caribe
25

. 

 

                                                           
24

 Em Bretton Woods, o dólar foi estabelecido como moeda forte do sistema financeiro internacional, 

sendo a moeda de troca internacional e que o governo dos EUA garantiria que ele poderia ser convertido 

em ouro. Isso significava na época que 35 dólares equivale a uma onça troy (unidade de peso equivalente 

a 31 gramas) de ouro. Permitiu vantagem ao imperialismo norte-americano, que só se pode explicar pela 

sua forte hegemonia. 

 

25
 Dados encontrados na página oficial da CEPAL: http://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-apela-

paises-regiao-redobrarem-esforcos-pobreza-desigualdade-cenario-desaceleracao 

http://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-apela-paises-regiao-redobrarem-esforcos-pobreza-desigualdade-cenario-desaceleracao
http://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-apela-paises-regiao-redobrarem-esforcos-pobreza-desigualdade-cenario-desaceleracao
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Gráfico 2 – Evolução do Nível de Pobreza na América Latina
26

 
 

 
Fonte: CepalStat, 2015. 
 

Com a acentuação das taxas de pobreza, é impulsionado por esses organismos 

internacionais, formas de respostas a esses altos índices. Surgem os PTRC, pensados no 

final dos anos 1980 e aprofundados a partir dos anos 1990. Almejam uma mudança por 

completo, mas propiciar um mercado consumidor interno. Eles surgem seguindo uma 

orientação e patrocinados por meio de financiamento pelo Banco Mundial e BID, para 

que cumpram os objetivos do Milênio (STEIN, 2005, p.270). 

Como exemplo, segue a listagem dos Objetivos do Milênio da ONU: 

1. Acabar com a miséria e a fome; 

2. Educação básica de qualidade para todos; 

3. Igualdade entre os sexos e valorização da mulher; 

4. Reduzir a mortalidade infantil; 

5. Melhorar a saúde das gestantes; 

6. Combater a AIDS, a malária e outras doenças; 

7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 

8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 
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 Estimação baseada em 19 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El 

Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Venezuela, 

República Dominicana e Uruguai. 
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Tabela 1 

Programas de Transferência de Renda na América Latina
27

 

 

PERÍODOS NOVOS 

AMPLIADOS  
(final de 1990, início de 

2000) 

Fins dos anos 1980 e início dos 

anos 1990 

Venezuela (1989); 

Honduras (1990). 
X 

Fins dos anos 1990 

México (1997); 

Colômbia (1998); 

Equador (1998). 

Honduras (1998) 

Anos 2000 

Até 2005 

Nicarágua (2000); 

Costa Rica (2000); 

Brasil (2001); 

Argentina (2002); 

Chile (2002); 

Jamaica (2002). 

Colômbia (2001); 

México (2002); 

Brasil (2003); 

Equador (2003). 

 

Os PTRC objetivam, no seu discurso, o alívio à pobreza, por meio de programas 

focalizados e com condicionalidades para uma parte da classe trabalhadora. E esse 

alinhamento com as demais políticas não existe nos países da América Latina. O que 

ocorre é o deterioramento das políticas públicas, apropriação pelo mercado privado, 

mantendo os privilégios históricos da classe dominantes. Tem-se uma política de 

assistência que tem como critério, a manutenção das crianças nas escolas e que estejam 

com vacinas atualizadas, porém o que se apresenta para a classe trabalhadora são 

instrumentos precarizados e com restrições para que se melhore o atendimento 

(SOARES, 2006). 

Os programas analisados são PROSPERA, no México, por ter sido o primeiro na 

América Latina a implantar esse modelo, datado de 1997 e o programa brasileiro 

BOLSA FAMÍLIA, por ser com maior abrangência de transferência de renda no mundo. 

Segundo Salama (2011), observar a pobreza pelo único ponto monetário, não permite o 

entendimento das reais causas que originam a pobreza. Basta analisar a elasticidade das 

despesas sociais em relação ao PIB que é baixa nos períodos de recessão. A política 

social é financiada em torno de toda uma sociedade, como salário indireto, 

transformando os custos internos à produção em socialização dos custos, barateando a 

força de trabalho (onde libera recursos para o consumo) (OLIVEIRA, 1998). 

O cenário encontrado é de precarização das políticas sociais, com o 

fortalecimento da parceria público e privado. O trato da questão social fica 
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condicionado à renda, desqualificando a inerência do mesmo ao sistema vigente. Os 

PTRC ficam condicionados às vontades de governos políticos, descaracterizando a luta 

por direitos sociais. Ressalta que os programas de assistência social efetivados na 

América Latina, são precários e imediatistas. Porém não podemos desconsiderar que 

somos uma sociedade atacada historicamente, que tem o mínimo de direitos sociais 

garantido na base de luta. Somados a uma burguesia nacional egoísta que impossibilita 

qualquer direito trabalhista pleno.  

A situação social piora com as políticas de ajuste, na qual provoca uma 

intensificação da demanda pela proteção social, com agravamento da deterioração das 

condições de vida. Resulta que as políticas sociais ficam duplamente danificadas, 

primeiro pelo fato do aumento da demanda, com redução do acesso e outra pelo 

reajustamento do perfil voltado para a focalização e privatização. Essas alterações não 

são temporárias e facilmente revertidas em outro momento, em diversos casos ocorreu 

uma alteração de ordem estrutural, rompendo com a forma de gerir as políticas sociais 

na América Latina (SOARES, 2014). 

A aplicabilidade da pauta neoliberal foi muito mais grave na América Latina, 

provocando mais exclusão tanto na economia como no campo social, além de barreiras 

na setor político, havendo uma atenuação dos direitos sociais. Esses obstáculos 

encontrados precisavam de um reformular para o sucesso do receituário neoliberal, 

dentro dessa região que não poderia ser da mesma como foi conduzida nos países 

centrais. Como o caso da privatização, porque era necessário que fosse rentável para o 

capital, vide que a maioria da classe trabalhadora latino-americana se encontrada de 

forma pauperizada e com isso era preciso construir um mercado (SOARES, 2014). 

Para isso, foi fundamental o corte de ―gasto social público‖, para provocar um 

desfinanciamento do serviço prestado, provocando assim seu deterioramento. Afinal, a 

crítica sobre o endividamento dos países latino-americanos não estava no seu ―extenso 

gasto com social‖, mas pela alta dívida pública. Para pagá-la era necessário redução do 

déficit público, por meio de programas de ajuste fiscal.    

A política social torna-se uma arrecadação para o sistema capitalista, como 

salário indireto, transformando os custos internos à produção em socialização dos 

custos, barateando a força de trabalho (onde libera recursos para o consumo) 

(OLIVEIRA, 1998). Para os organismos internacionais, por exemplo, colocam a 

monetarização como forma para tratar a pobreza, vendo como solução as transferências 



48 

 

de renda. Ignora-se, propositalmente, a parte estrutural que gera a mesma (SILVA, 

2014). Aumenta-se a ênfase no consumo, estabelecendo um novo modelo de 

desenvolvimento, baseado em políticas focalizadas, perdendo o desenvolver de algo 

mais universal. Os programas atendem à sobrevivência do indivíduo e não caracteriza-

se como um direito social (STEIN, 2009). 

Para Stein (2009), a adoção desse modelo de programa baseado na transferência 

de renda aparece para a América Latina como única forma de ter o acesso a um tipo de 

benefício. 

 

―Estratégia para enfrentar a crise econômica e social vivida pelos 

países latino-americanos nas últimas décadas esteve determinada 

pela influência neoliberal, orientada pelos princípios do mercado, 

conforme o propalado Consenso de Washington, cujo enfoque 

reflete reformas que, além de afetar políticas e mercados, 

persegue o duplo objetivo de atingir a estabilização 

macroeconômica e o desenvolvimento da competitividade de 

internacional‖ (IDEM, 2009, p. 200). 
 

Apesar de já terem sido implantados no final dos anos 1980, foi somente depois 

da experiência mexicana, que os programas ganham visibilidade nos demais países. O 

destaque soma-se aos objetivos estabelecidos para o milênio, durante a Conferência de 

Copenhagen, no ano de 1995. Nela ficou acertado entre representantes de Estado, de um 

total de 189 países, o cumprimento das metas até 2015. O principal objetivo é que 

reduzissem a pobreza, melhorando a saúde e promovendo a paz (IDEM, 2009).  

Segundo o conceito trazido por esse objetivo do milênio era reforçar a 

responsabilidade a sociedade civil, por meio da solidariedade, na qual afirma que o 

―voluntário é o protagonista, o agente de transformação social que presta serviço não 

remunerado doando seu tempo, suas habilidades  e a sua energia‖.  Movido pela 

solidariedade e a cidadania e impulsionado por motivações pessoais, sociais, políticas, 

culturais ou religiosas dedica-se espontaneamente a causas, projetos em benefício da 

comunidade
28

. 

A partir da inserção dos países latino-americanos nesse plano de metas, os 

organismos internacionais definiram estratégias e ações que abarcava o alívio das 

dívidas externa, na qual eles se comprometeram a elaborar um Documento de 

Estratégias de Luta contra a Pobreza (DELP). Nele deveria obter um diagnóstico para 

compreender a situação da pobreza, suas categorias determinantes e as dificuldades para 
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superá-la, para que assim pudesse estipular metas e definir o plano a ser seguido 

(STEIN, 2009). Os programas de transferência de renda foram viabilizados por meio de 

―bolsas‖, na qual os beneficiários são inseridos no mercado do consumo (SOUZA, 

2012).  

 

A CEPAL, em seu ―Panorama social da América Latina‖, 

publicado anualmente, conclui que está ocorrendo redução da 

pobreza e desigualdade social em todo continente latino-

americano, mas reconhece que esse fenômeno resulta 

exclusivamente do aumento dos rendimentos do trabalho e dos 

programas assistenciais de transferência condicionada de renda 

(PTRs) como estratégias para enfrentar a crise (BOSCHETTI, 

2012, p.37).  
 

Ressaltamos que os programas de transferência de renda, nos países estudados, 

produziram impactos na vida das classes que viviam na extrema pobreza, porém foram 

mudanças tímidas que não afetaram a reprodução da desigualdade social em ambos os 

países, sob a lógica do que o neoliberalismo trata como social. Segundo Kosík (1976), é 

preciso compreender que nessa sociabilidade os fenômenos são apresentados 

naturalmente aos indivíduos, sem nenhum desvelamento de sua essência. 

O neodesenvolvimentismo, empreendido pelo governo brasileiro a partir de 

2006, destaca-se pelo debate em torno do enfrentamento da pobreza nos países 

periféricos, ganhando espaço com conceitos de desenvolvimento local e sustentável, 

capital humano e social, empreendedorismo
29

, crédito popular, entre outros.  Porque 

segundo Maranhão (2012), a sensação é que as pautas neoliberais enfraqueceram e aos 

poucos são substituídas por ideais de desenvolvimento social e econômico com o 

combate à pobreza, o desenvolvimento humano e a sustentabilidade (MARANHÃO, 

2012, p.79).  

Um influenciador sobre esse novo tipo de desenvolvimento, é o economista 

indiano Amartya Sen
30

, que tinha a ideia de desenvolvimento como liberdade (IDEM, 

2012, P.79). Para Sen, a pobreza é compreendida como desdobramento da desigualdade, 

partindo de dois pressupostos que é desigualdade econômica (tanto de bens como 

materiais e renda) e de capacidades (vinculadas às características do indivíduo). O 
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 Sobre empreendedorismo ver:  Soares (2012), Wellen (2012) e Tavares (2004). 
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  Indicações sobre o pensamento de SEN, Amartya: Letras, desenvolvimento como liberdade, pela 

Companhia de Letras, São Paulo, 2000 e Desigualdade e reexaminada, pela Record, Rio de Janeiro, 

2001. 
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primeiro pressuposto seria uma situação externa e a segunda está ligada aquilo que cada 

um pode atingir (MAURIEL, 2012). 

O foco prioritário ficou na capacidade do indivíduo e não na renda. 

Considerando as potencialidades que cada um consegue alcançar, mudando, portanto, a 

forma de avaliar o bem-estar das pessoas. O grande conflito desse pensamento é que o 

Estado, para Sen, exerce o papel de garantir o mínimo para que cada um, a partir de sua 

capacidade, possa se desenvolver (IDEM, 2012).  

Sen afirma que benefícios sociais podem ser assegurados por meio de 

capacitações e ―empoderamento‖. Entende-se que para que haja desenvolvimento 

precisa-se acabar com privações de liberdade e elevar as capacidades individuais. 

Partindo dessa ideia, a política social contará com a universalidade, desde que o 

indivíduo seja capacitado para sua autonomia. Tendo os sistemas públicos destinados a 

todos, assim como os privados. Ocorre assim um hibridismo da política social, por ter 

que conviver com a universalização e a focalização (IDEM, 2012). 

As PTRC têm como principal objetivo manter o padrão de acumulação, sob a via 

da financeirização. Insere-se, de maneira bastante precarizada, os mais ―pobres‖ dentro 

do sistema econômico. Configuram também planos de governo, ficando em risco com a 

mudança do mesmo, sendo uma ação focalizada e transitória. Essa condição configura 

mais duas novas tendências, no cenário latino-americano, que é o fortalecimento do 

empreendedorismo e um modelo ―novo‖ de assistencialismo condicionado (IDEM, 

2012). 

Essa forma de ―gestão da pobreza‖ supõe em fortalecer que o indivíduo para este 

supere sua condição, através do acesso a geração de renda, microcrédito e com seu 

―esforço pessoal‖ sair de sua condição social, tendo uma mobilidade. Essas ferramentas 

ignoram a gênese da ―questão social‖, segundo premissas que os organismos 

internacionais estabelecem, por meio de metas nesses países. Aprofundam ainda mais a 

desigualdade social, através de uma desmobilização de atores políticos (IDEM, 2012). 

O pensar em reduzir a pobreza antes baseada na assistência social e trabalho, a partir 

dos anos 2000, busca promover a autonomia e oportunidades (SIQUEIRA, 2009). No 

campo do social, as pautas seguidas tem base em documentos da UNICEF, BID, Banco 

Mundial, contendo indicadores do adensamento da pobreza produzido pela crise. 

 

O Banco Mundial, por mais de 50 anos, promove com 

financiamentos e ideias a expansão do capitalismo. Este sistema 
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econômico tornou-se universal com a lógica da acumulação, da 

maximização do lucro e da competição. Sendo assim, determina 

a concepção de desenvolvimento e as estratégias para alcançá-lo. 

Suas políticas macroeconômicas, que condicionam a aprovação 

de empréstimos, são hoje ditadas pelos interesses do capital 

financeiro, estimulando a concentração de renda, desigualdade, 

injustiça, instabilidade, concorrência. As orientações, seguidas à 

risca pelos governos, beneficiam mais as corporações 

multinacionais do que os países empobrecidos e os 

trabalhadores. (SIQUEIRA, 2007, p. 41). 
 

O BM reforça ainda mais a pobreza, pois apoia a acumulação da riqueza, 

incentivando as dívidas públicas, por meio de soluções irrisórias. Ao entender a pobreza 

como uma questão individual, possibilita um entendimento de paternalismo do Estado, 

que irá agir de forma assistencialista. Pois entende a mesma como ―problema‖ 

individual, que ―falta capacidade‖ para superá-la (SIQUEIRA, 2009). 

Reforça a ideia de empoderamento, solidariedade por parte da sociedade civil. 

Revive-se a época da formulação da Lei dos Pobres, de 1601, na Inglaterra, com as 

políticas de Bresser Pereira
31

 que culpa a Seguridade Social por estimular a 

acomodação, como exemplo (IDEM, 2009). 

Os países da América Latina, por meio de alianças entre as burguesias ao 

interesse externo, como do Banco Mundial, vinculam pautas de diminuição das 

disparidades de renda que abalam suas economias e os apresentam no cenário mundial, 

como países com os índices mais elevados de desigualdades sociais, mas também como 

potenciais consumidores. 

 

No capitalismo contemporâneo, o fundo público exerce uma 

função ativa nas políticas macroeconômicas, sendo essencial 

tanto na esfera da acumulação produtiva quanto no âmbito das 

políticas sociais. O fundo público tem papel relevante para a 

manutenção do capitalismo na esfera econômica e na garantia do 

contrato social. O alargamento das políticas sociais garante a 

expansão do mercado de consumo, ao mesmo tempo em que os 

recursos públicos são financiadores de políticas anticíclicas nos 

períodos de refração da atividade econômica (SALVADOR, 

2012, p.5)
32

. 
 

Esses tipos de programa garantem uma condição subalternizada por meio do 

subconsumo, através do repasse de bolsas, financeirizando a vida social das camadas 
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mais pauperizadas. A pobreza, segundo organismos multilaterais internacionais, é 

vinculada a renda, sendo esse o principal critério para participação no PTRC. Com esse 

entendimento divide-se a população entre ―os extremamente pobres, pobres, vulneráveis 

e excluídos‖ (SILVA, 2014). A classificação dessa renda se dá pela família, ou seja, 

pelos indivíduos que compõem aquela casa. 

O cenário encontrado é de precarização das políticas sociais, com o 

fortalecimento da parceria público e privado. O trato da pobreza fica condicionado à 

renda, desqualificando a inerência do mesmo ao sistema vigente. Os PTRC ficam 

condicionados às vontades de governos políticos, descaracterizando a luta por direitos 

sociais. 

Portanto, o processo de financeirização da economia revela o caráter de uma 

política monetária comprometida em priorizar o pagamento da dívida pública, 

recompensando com os altos juros os detentores dos títulos e credores do Estado. Tendo 

uma fração cada vez menor do orçamento público para a Seguridade Social, criando 

sistematicamente mecanismos legais que desviem seus recursos para a esfera financeira, 

na qual provoca um esvaziamento do caráter de proteção social enquanto direito 

histórico. Transformando de forma paliativa a transferência de renda como instrumento 

de alívio de pobreza. 
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CAPÍTULO II 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA DO BANCO MUNDIAL 

 

Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz 
Destruyeron nuestras culturas, impusieron su dios 

Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad 
Y avalan un sistema lleno de desigualdad. 

(América Si - Evelyn Cornejo) 
 

Para o capitalismo, a forma de pensar em políticas sociais está pautada numa 

tipologia de concessão e conquistas, com base em decisões tanto econômicas e/ou 

políticas, inseridas na luta de classes. O que determina os limites e possibilidades das 

políticas sociais é justamente seu caráter contraditório, porque atende aos interesses 

burgueses e da classe trabalhadora (CASSIN, 2015). 

Essa condição parte da análise crítica da contradição que marca a política social, 

devido ao fato de ser uma forma de garantia de acumulação capitalista, garantindo a 

ordem social e também por ser uma vitória da classe trabalhadora. Dentro do sistema 

capitalista, nenhuma política social irá garantir uma igualdade social (SIQUEIRA, 

2014). 

Qual caráter a política de assistência social assume no Brasil e no México? O 

objetivo neste capítulo será apresentar essa política e como ela se manifesta nesses 

países. Analisando e pontuando sobre as particularidades na formação, para entender 

como essa política se materializa. Para tal, é necessário apreendê-la na sua totalidade, 

dentro da relação capital versus trabalho. 

Uma política de assistência social voltada para os preceitos neoliberais de 

mercantilização dos serviços sociais e refilantropização, marcado pelo entendimento de 

benefício concedido. A responsabilidade passa para a ―sociedade civil‖ e essa lida pelo 

viés caritativo e benesse, por meio do voluntariado (SIQUEIRA, 2011).  

A conjuntura latino-americana, nos anos 1980, estava marcada por uma 

retomada gradual à democracia, após duros anos ditatoriais. No Brasil, a ditadura impôs 

que a abertura fosse feita de forma lenta, gradual e segura, elegendo de maneira indireta 

o próximo presidente civil, em 1985. Era um cenário de profunda crise financeira e 

política, iniciada nos anos 1970, que exigia mudanças urgentes (MOTA, 2012). 

Essas transformações implicam numa atitude que precisava de uma nova 

ordenação de tempo e espaço, tanto do território como do Estado, ampliando as 
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tecnologias, restringindo os direitos trabalhistas, foco nos países periféricos para 

ampliar as transferências excedentes de valor (MOTA, 2012). Ao analisar as políticas de 

alívio a pobreza é necessária à compreensão sobre o papel do Banco Mundial e dos 

outros organismos internacionais, que impactam diretamente no ordenamento das 

políticas sociais. Para os defensores dessa vertente, o caminho para superar a 

desigualdade está na oportunidade - como mencionado no primeiro capítulo (IDEM, 

2012). Na América Latina, a assistência social não experimentou o Estado de Bem- 

Estar, mas sim, políticas imediatistas e focalizadas. Sob o entendimento de propiciar as 

capacidades individuais, com base nas metas do Banco Mundial, os PTRC ganham 

caráter permanente e não mais como políticas transitórias. 

Ao observar as análises feitas sobre esses programas latino-americanos, há um 

superficial entendimento como se esses países fossem forçados a cumprir as metas 

sociais e econômicas. A Seguridade Social é um entrelaçado de estruturas que precisam 

funcionar em conjunto e com qualidade. Porém o modelo implantado nos países latino-

americanos é baseado em um efeito remediador de um sistema ―falho e complexo‖, que 

não consegue responder a todas as demandas que as classes sociais lhe impõem. Será a 

partir dessa lógica que surgem as políticas imediatistas e rasas para amortecer questões 

como a fome. 

O sistema de proteção social latino-americano é denso, porque existem diversos 

fatores que o caracteriza. Uma composição heterogênea da classe trabalhadora, marcada 

ainda por uma longa escravidão, povos originários que foram marginalizados, além de 

outros elementos que compõem o povo latino-americano. Há um déficit de anos de 

reparos, afinal foram colonizados no século XV e tiveram suas primeiras iniciativas 

oficiais de políticas sociais, somente no século XX.  

A compreensão de proteção social dentro da América Latina parte de uma 

dicotomia, entre assistência e seguro. O que se entende por seguro é que deriva de uma 

antecipada contribuição. Mesmo com o aumento da assistência social não contributiva, 

a Seguridade Social se mantém, na sua essência, com aqueles benefícios contributivos 

(BOSCHETTI, 2012). 

A onda privatizante, advinda da agenda neoliberal, não conseguiu diluir toda a 

Seguridade pública, na qual houve a manutenção da previdência, educação e saúde 

públicas, mas seus impactos foram fundamentais para uma mudança estrutural dentro da 

proteção social latino-americana. Exemplificando, com o caso da aposentadoria, sendo 
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um marco da luta dos trabalhadores, não se pode ainda retirar o direito de se aposentar. 

Porém com a precarização do trabalho e sua flexibilização, provocaram esse aumento 

exacerbado do desemprego, gerando uma instabilidade laboral, tendo somente uma 

pequena parcela assegurada (BOSCHETTI, 2012). 

A consequência pelo aumento da informalidade e da fragilidade de vínculos 

provoca uma exclusão de famílias a terem acesso a uma proteção social. Ao mesmo 

tempo em que o contraponto está no aumento dos PTRC, que são políticas assistenciais 

não contributivas. Como aconteceu esse movimento de ampliação das PTRC, em 

detrimento das políticas de geração de emprego e renda, acabam por assumir uma 

função de caráter econômico porque permite que os mais pauperizados possam se tornar 

consumidores para o capital. Permitem  que haja uma preservação da sua forma física 

resguardam crianças e adolescentes e garantem que não haja manifestações em prol de 

suas necessidades (IDEM, 2012).  

 

Possa e deva reconhecer que, contraditoriamente, a assistência 

social, e tais programas possam ser assegurados como direito 

social, não se pode esquecer sua histórica função e 

potencialidade de manter a coesão, a integração e o controle 

social sobre os pobres (BOSCHETTI, p.53, 2012). 
 

A América Latina apresenta um cenário de centralidade em programas 

assistenciais focalizados, repletos de condicionalidades de acesso, ignorando totalmente 

algo mais universal, além uma constância de desempregados, configuração num 

caminho afastado a qualquer defesa que haja um modelo de desenvolvimento social. 

Torna-se um método de manutenção do capital e regulação para o funcionamento do 

mercado, tendo uma assistência social que busca suavizar a pobreza. Esta que é 

absurdamente necessária para a forma de reprodução do capitalismo (BOSCHETTI, 

2012). 

Vale ressaltar que houve um momento de esperança por parte da classe 

trabalhadora latina-americana no início do século XXI, após intensos anos de processos 

de contrarreformas neoliberais, por meio da subida de governos de caráter 

conservadores e de extrema direita. A questão social ganhou centralidade (não estamos 

questionando a qualidade da atenção dedicada a ela), mas virou a pauta dos interesses 

políticos e econômicos dos governos seguintes (FERNANDES; CASSIN, 2018).  
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Discutiremos a seguir sobre a efetividade das políticas sociais na América 

Latina, mas precisamos citar que foi indiscutivelmente um período de melhoria nos 

índices na educação e em alguns indicadores sociais, sendo investido um valor maior no 

campo do social (FERNANDES; CASSIN, 2018). Diferentemente dos discursos 

anteriores, houve uma defesa do desenvolvimento nacional por meio de candidatos 

chamados progressistas. O seguinte quadro apresenta os programas estudados: 

 

Tabela 2 - Análise dos Programas de Transferência de Renda: Brasil e 

México 

 

País BRASIL MÉXICO 

Programa BOLSA FAMÍLIA PROSPERA 
Criado no 

ano 
2003 PROGRESA – 1997; OPORTUNIDADES – 2002; PROSPERA 

– 2014. 

Presidente 

2003 – 2011: Luís 

Inácio Lula da Silva 
2011 – 2016: Dilma 

Rousseff  

1994 – 2000: Ernesto Zedillo; 
2000 – 2006: Vicente Fox; 
2012 – 2018: Enrique Peña Nieto.  

Objetivo 

descrito pelo 

governo 

―Combater a fome e a 

miséria, e promover a 

emancipação das 

famílias em situação de 

maior pobreza no 

país‖
33

. 

―Visa articular e coordenar a oferta institucional de programas 

e ações de política social, incluindo os relacionados com o 

desenvolvimento produtivo, geração de renda, bem-estar 

econômico, inclusão financeira e de trabalho, educação, 

alimentação e saúde, voltado para a população na pobreza, 

com esquemas sob responsabilidade que permitem famílias 

para melhorar suas condições de vida e assegurar o gozo de 

seus direitos sociais e acesso ao desenvolvimento social, com 

igualdade de oportunidades‖
34

. 

 

A América Latina mantém altas taxas de concentração de renda, com uma 

profunda desigualdade. Crescer economicamente não é garantia de uma distribuição de 

riqueza igualitária, tendo as políticas sociais assumindo características compensatória e 

focalizada. Deste modo vivenciamos um momento contraditório de melhora nas 

condições de vida dos trabalhadores, mas também manutenção da alta concentração de 

riqueza. 

 

2.1. México: coesão da burguesia e coerção para classe trabalhadora 

 

México é um dos países com grande diversidade cultural, política, econômica e 

social, onde as políticas sociais muitas vezes não atendem a toda essa pluralidade 
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 Site oficial do governo brasileiro: http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp 
34

 Informação obtida no site oficial do programa: http://www.gob.mx/prospera/documentos/que-es-

prospera 

http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp
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populacional existente. Questões como os indígenas, população em situação de rua, 

baixos níveis de salários, alto índice de desemprego, intensos fluxos migratórios para os 

EUA (principalmente da Guatemala, El Salvador e Honduras), altos índices de 

violência, o narcotráfico, entre outras questões que geram um olhar sobre essa realidade 

(HERNÁNDEZ, 2007).  

Ao aprofundar sobre o México é necessário considerar sua formação histórica, 

entendendo essa configuração de acordo com as particularidades que apresenta. É um 

ambiente marcado por revoluções e resistência, que refletem diretamente no processo da 

construção das políticas sociais. Na contracorrente conservadora está uma burguesia 

parasitária, marcada por alianças agressivas com os Estados Unidos que confrontam os 

direitos humanos. O que afirmo é que essa aproximação geográfica interfere nas 

decisões, no espaço, na cultura, tendo que resistir dura influência norte-americana.  

Possui uma ligação forte com seu passado de luta, conquistas e perdas. 

Atravessou um intenso processo de independência, marcado por guerras em seu 

território. Porém com a conquista e fim da colonização espanhola, assim como os 

demais países latino-americanos, consolidou uma burguesia nacional conservadora. 

Segundo Gilly (1971), um destaque importante para o processo de independência 

mexicana foi à conformação de uma guerra de classes, na qual a oposição, não era 

somente Coroa Espanhola, mas os seus aliados que compreendiam em exército, grandes 

proprietários e a Igreja. A burguesia mexicana voltou-se desde seu surgimento para a 

exportação de produtos nacionais, pois foi visto durante toda história a desapropriação 

de terras ocupadas pelos povos originários.  

Antes da Revolução Mexicana, iniciada no começo do século XX, o cenário era 

de instabilidade, marcado pelo atraso econômico e divergências de interesses políticos. 

Era marcado por péssimas condições de trabalho, que favoreciam os empresários devido 

ao baixo valor da força de trabalho. Condições precárias como: baixos salários, longas 

jornadas de trabalho, trabalho diurno e noturno, insegurança e insalubridade, entre 

outros. Na zona rural, a situação era de forte concentração de grandes latifúndios, não 

permitindo que os camponeses mexicanos pudessem ter um espaço para cultivar. 

Estoura a revolução por uma indignação de uma parte das classes intelectuais, por ter 

um México que o capital estrangeiro lucrava com a precarização da pobreza de seu 

próprio povo (ANTUNES, 2011). Marcou ainda, a luta indígena por legitimação de suas 

terras que foram arrancadas desde a chegada dos espanhóis. 
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A Revolução Mexicana representou uma das lutas sociais mais marcantes da 

América Latina, conquistando assim, a Constituição de 1917. Tendo como pontos: o 

alargamento dos direitos trabalhistas, através de jornadas de trabalho e salários fixos, 

sindicatos mobilizados, serviços sociais, liberdade de greve e uma formulação de 

Reforma Agrária. A questão agrária foi a principal causa motivadora da luta mexicana, 

sendo marcado pela mobilização dos campesinos por terra. Essa Constituição foi uma 

das pioneiras caracterizada como conquistas sociais no eixo latino-americano e perpetua 

a mesma até os dias atuais (sofrendo algumas alterações por meio de decretos). 

A criação de organizações sindicais, como a Confederação Regional Operária 

(CROM) – intitulado depois como Partido Trabalhista Mexicano (PLM), tendo como 

oponentes a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), que também depois foi 

chamado de Partido Comunista Mexicano (PCM).  Porém o sindicalismo alia-se ao 

grande capital e institucionalizou, tendo no ano de 1931 a Lei Federal do Trabalho que 

agregado à última Constituição, criou, dentre tudo, a contratação coletiva (IDEM, 

2011). 

O poder revolucionário mexicano era incontestável, transformando assim todas 

as esferas de atividades no México. Conformou uma hegemonia política, apesar de 

apresentar problemas na efetividade de suas ações. Foi uma grande mobilização de 

massas da classe trabalhadora mexicana, tendo as reformas sociais como alavanca para 

esse chamamento. Após tomar o poder, o movimento revolucionário encontrou 

dificuldades para além da luta armada, na qual ganha destaque o general Lázaro 

Cárdenas, que já se destacava como uma figura conhecida e afirmava ser o continuador 

da revolução. Sua principal proposta era a política de massas
35

.  

Ironicamente, o que motivou para todo o processo vivido durante esses anos, 

após a derrota dos líderes campesinos, foi transformado em individualismo, tendo a 

instauração da ideologia capitalista, para a livre empresa. A questão agrária é muito 

complexa, principalmente quando busca compreender as relações sociais e políticas 

mexicanas.  

Outro fato foi a apropriação do termo revolução pela burguesia mexicana com 

finalidade do seu próprio desenvolvimento. Afinal o movimento revolucionário de 

1910-1920 possibilitou seu enriquecimento e crescimento enquanto classe e lhe deu um 
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 Observa-se que praticamente no mesmo período citado da política de massas do governo Lázaro 

Cárdenas, no México, assumia o poder o presidente Getúlio Vargas, no Brasil. Assumindo traços 

populistas e com a aparência de governar para a classe trabalhadora. 
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poder político. Mas ao mesmo tempo, essa mudança não garantiu a classe uma 

estabilidade ou segurança frente às massas, curiosamente, a burguesia mexicana foi 

obrigada, o que nenhuma outra burguesia havia feito em condições normais, que foi a 

aceitação de falar por mais de 50 anos em nome da Revolução. Obviamente, com intuito 

de desviar ou enganar (GILLY, 1971).  

A proximidade territorial com os Estados Unidos não fica só nas questões 

problemáticas da fronteira. Mas sua disparidade econômica e influência política no 

cenário mundial refletem, por exemplo, como que todo o material de consumo não mais 

aproveitado pelos cidadãos americanos é enviado ao vizinho, além da pressão 

econômica com a participação do país latino-americano nos tratados de livre comércio 

que tendem a não ser favoráveis para a população mexicana.  

A década de 1970 foi marcada por profundas transformações, como o 

ressurgimento do novo sindicalismo, devido o aumento industrial, característica esta do 

modelo econômico implantado. No Brasil, surgiu nesse período à liderança de Luís 

Inácio Lula da Silva e no México, houve grande mobilização de diversas categorias, 

como os professores, mineiros, metalúrgicos, entre outros. Esse sindicalismo na 

América Latina começou a sentir os efeitos neoliberais, que a partir de 1980, forçando 

uma redefinição frente a uma nova divisão do trabalho, iniciado pela fase do capital 

financeiro (ANTUNES, 2011).  

Surge como medida a reestruturação produtiva trazendo consequências ao 

trabalho, exemplificando por meio das privatizações, desregulamentação, 

financeirização, terceirização, precarização do trabalho, desemprego, aumento da 

miséria. Assumiu uma marca particular, trata-se da superexploração da força de 

trabalho. Acentua-se a desigualdade, através de baixos salários, isso porque os centros 

de produção encontram na América Latina um lugar com mão de obra qualificada, 

porém pagando menos que os países centrais, mesmo ocupando os mesmos cargos 

(IDEM, 2011). 

Após o momento de crise mexicana, de 1995, foi realizado um “pacote de 

salvamento” que consistia em uma aliança entre o Tesouro dos EUA, FMI e o BIS 

(Banco para Pagamentos Internacionais) para que fossem liquidadas as dívidas junto aos 

credores financeiros. O fato foi que essas dívidas privadas passaram a ser públicas, o 

que provocou um abatimento da economia mexicana. Esse modelo de cobrança do FMI 
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foi reproduzido em diversos lugares que possuem caráter periférico 

(CHOSSUDOVSKY, 1999).  

Essa contextualização deve-se pelo fato de entender as medidas tomadas pelo 

México, nesse período. O neoliberalismo, nesse país, mostra-se como resultado da 

transformação do Partido Revolucionário Institucional – PRI. Além de ser um partido 

que governou por mais tempo na América Latina (mais de 70 anos), é marcado por 

profundas modificações a um modelo mais burocratizado, burguês, verticalizado e com 

intensas formas de corrupção. Tornando frente de oposição dos sindicatos e das classes, 

priorizando por colocar a pauta neoliberal em prática (ANTUNES, 2011).  

Sobre a implementação do neoliberalismo no México, destaca-se o governo de 

Carlos Salinas de Gortari – PRI, que governou no período de 01 de dezembro de 1988 a 

30 de novembro de 1994. Foi esse presidente que intensificou esse processo, com ações 

de intensificação do crescimento da internacionalização e da subordinação ao 

imperialismo norte-americano, de forma econômica e política. Tendo o Tratado Norte-

Americano de Livre Comércio – NAFTA como principal exemplo (IDEM, 2011). 

Desencadeia um grande descontentamento em torno de seu governo, além de 

graves crises econômicas, sendo marcado pela retirada de direitos sociais garantidos, 

anteriormente. Todo esse cenário eclodiu, em 1994, uma rebelião armada, no estado de 

Chiapas, chamado Exército Zapatista de Libertação Nacional - EZLN, tornando a maior 

frente de resistência e luta. Ganharam adesão daqueles que estavam descontentes com o 

quadro mexicano (IDEM, 2011). O movimento zapatista surge justamente na data de 

inauguração do tratado NAFTA, sendo maior resistência contra a mundialização do 

capital e em defesa da América Latina, principalmente enfocando nos direitos dos povos 

originários. 

Os governos que sucederam, por meio de pressões dos EUA, FMI e Banco 

Mundial, intensificaram a concepção monetária para estabilizar o campo financeiro e as 

dívidas, através de abusivos ajustes fiscais, como forma de atrair investimentos externos 

(IDEM, 2011). Conduziram no México, as pautas mais radicais e de forma mais 

exemplar, por meio de abertura econômica e financeira por parte dos dirigentes 

imperialistas. 

Por meio da assinatura do NAFTA, o país confirmou por vez sua dependência 

aos EUA, não só na economia, mas na política e até no campo militar. Uma importante 

questão gerada foi o intenso processo de desestatização e desnacionalização das 
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indústrias no México, introduzindo as Maquiladoras. São empresas de montagem e 

acabamento de produtos para exportação, instaladas em território mexicano, pagando 

menos impostos que as empresas nacionais e utilizando uma força de trabalho muito 

barata. O efeito desse processo foi a precarização do trabalho, por meio de reduzir o 

preço do produto exportador em comparação aos que são produzidos nos países de 

origem.  

Essa medida de desestatização das empresas nacionais distribuindo para o 

comando das elites mexicanas e internacionais, vendendo e provocando falência dos 

pequenos e médios empresários, abrindo a possibilidade de compra por parte das 

Maquiladoras. Iniciando um novo processo de padrão de acumulação e reprodução do 

capital. Outro fato importante foi à inversão da importação mexicana, pois prioriza a 

compra do estrangeiro, levando a derrota dos produtores locais, principalmente dos 

camponeses e indígenas. 

Um exemplo clássico é a importação de milho, alimento básico na vida dos 

mexicanos, além de ser componente fundamental da cultura local. Esse movimento 

provocou um êxodo rural forte, principalmente de camponeses para os grandes centros 

urbanos, aprofundando ainda mais a miserabilidade neste país. Além do aumento de 

migração para o país imperialista vizinho, sob as condições mais desumanas que 

existem. Uma grande quantidade de  força de trabalho barata migrou para os EUA, 

porém encontrou barreiras como o crescente desemprego e informalidade, que resultou 

numa nova configuração migratória. Essa situação foi provocada pelo alto quantitativo 

de exército industrial de reserva, caracterizada pelo aumento da exploração dessa força 

de trabalho e baixíssimos salários. Nas palavras de Sotelo (2016) houve um elevado 

autoritarismo estadunidense e total abandono por parte do governo mexicano.  

O neoliberalismo mexicano pode ser considerado a partir de 1982, após o 

colapso do modelo industrial no pós-guerra. Tendo ocorrido em diversas etapas, com 

sua primeira crise no ano de 1994, a segunda em 2001, culminando na grande crise de 

2008, sinalizando o esgotamento desse modelo. Nesse contexto, é apresentado um país 

em profunda crise, tendo sua economia desacelerada, devido sua forma dependente é 

impossível originar taxas de crescimentos acima de 4-5%.  

O México mergulhou em profundas contrarreformas estruturais, através da 

forma mais selvagem do neoliberalismo, passando por crises recorrentes. E em 

nenhuma delas foram superados os principais problemas econômicos e tampouco os 
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sociais, como pobreza, miséria, desemprego, etc. Inserindo o país numa informalidade, 

tendo somente uma parte da população ativa (SOTELO, 2016). 

Durante esse momento de implantação do neoliberalismo no México (auge em 

1982-2000) gerou transformações estruturais, com enfoque econômico e social, por 

meio de um redirecionamento da política social mais focalizada e mínima, direcionado 

para aqueles que realmente estão em extrema pobreza. Nessa etapa, a política social está 

caracterizada para promover e fortalecer a conquista individual, responsabilizando o 

indivíduo por sua família e entendendo o Estado como proteção mínima.  

Quem pagou todo o preço da implantação dessas políticas neoliberais foi a 

classe trabalhadora mexicana, degradando ainda mais as condições de vida e de 

trabalho. A prioridade em salvar das crises foram os capitalistas, através de medidas 

como, no governo Salinas,  a criação do Fondo Bancario de Protección Al Ahorro 

(FOBAPROA) e convertido pelo presidente Ernesto Zedillo
36

 em Instituto para la 

Protección Al Ahorro Bancario - IPAB (IDEM, 2016).  

A criação do FOBAPROA foi considerada um dos acontecimentos mais 

escandalosos a história mexicana, tanto político como financeiro, porque o governo 

priorizou resolver sua má administração à custa dos mexicanos. Através dele, o governo 

mexicano salvou os bancos, por meio de um endividamento incobrável, elevando o 

custo fiscal do resgate em troca da redução das perdas de bancos, acionistas ou grandes 

devedores que pudessem pagar seus empréstimos. Ou seja, tudo convertido em dívida 

pública, agravando os problemas políticos, econômicos e sociais.  

Não importa em que momento o país está passando, seja em crises severas, 

estabilidade econômica ou crescimento, a prioridade do governo mexicano sempre foi 

implantar as reformas neoliberais, com justificativas ora para manutenção ou para 

superar determinada conjuntura.  

Para Sotelo (2016), o capitalismo mexicano opera diretamente para atender as 

demandas do capital fictício, com aplicação de medidas ilusórias para defender 

acumulação do capital. Como abordado anteriormente, as contrarreformas criadas são 

defendidas com um viés de desenvolvimento do país, porém o enfrentado é uma 

realidade cruel que cresce de forma vegetativa
37

, com uma constante baixa do PIB 

nacional. 
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 Ernesto Zedillo foi presidente mexicano, no período de 1994 até 2000, pelo Partido Revolucionário 

Institucional. No México, um mandato presidencial dura 06 anos. 
37

 Adrian Sotelo Valencia dialogando com Juan Carlos Miranda Véase. 
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Com um cenário de duras crises, defesa do capital, corrupção, implantação feroz 

do modelo neoliberal é necessário um Estado forte e repressor, para impedir qualquer 

possibilidade de luta de classes. Oprimindo qualquer iniciativa para um conflito social. 

Ao capital estrangeiro não cabe à preocupação de como será resolvida essas questões, 

querendo somente que seus privilégios sejam mantidos, assim como seus lucros. 

Impõem-se ao Estado e à burguesia parasitária mexicana que superem tais questões, na 

qual são impossíveis e incapazes de solucionar. O México, além de ter um capitalismo 

de formação dependente, é totalmente subordinado aos Estados Unidos, beneficiando de 

maneira exclusiva suas empresas transnacionais. Há um forte descontentamento social 

diante de tantas iniciativas que atacam os direitos sociais, manifestadas por sucessivas 

mobilizações. O país latino-americano ficou com a responsabilidade de viabilizar os 

meios necessários para intensificar a superexploração da força de trabalho e a produção 

de manufaturas às empresas norte-americanas (SOTELO, 2016). 

A coroação de todo esse processo de implantação de reformas foi a 

sistematização do ―Pacto por México‖, assinado em 02 de dezembro de 2012 entre o 

presidente Enrique Peña Nieto, pelo PRI e os então líderes do Partido Acción Nacional 

- PAN, Gustavo Madero Muñoz e Partido de la Revolución Democrática - PRD, com 

Jesús Zambrano Grijalva. Alguns autores afirmam numa coalizão entre diversas forças 

políticas, contextualizando a retomada do PRI ao governo num ambiente de crise 

política, marcado pela falta de acordos. Por um lado, o presidente eleito Peña Nieto 

mantinha grande impopularidade e por outro lado, havia pressão dos neoliberais 

mexicanos para implantar reformas, com o discurso de desenvolvimento do país. Outra 

questão que perpetuou o cenário para concretização do Pacto foi a crise interna 

enfrentada pelos partidos políticos da oposição, que estavam abertos a negociação em 

troca da manutenção de seus benefícios e cargos.  

Algumas das reformas estruturais que foram pactuadas (SOTELO, 2016):  

 

 “Reforma Laboral”: apresentada como forma de erradicar a informalidade no 

México, porém permite que o trabalhador seja contratado por número de horas ou 

jornadas interrompidas, por meio de contratos temporários, podendo ou não ser 

renovado; 

 “Reforma Energética”: promover o fornecimento energético, principalmente do 

petróleo, gás natural e energia elétrica, pela via da privatização, pelo uso de leilão 

ou consórcios; 



64 

 

 “Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión”: com discurso de melhorar 

os serviços a preços mais econômicos, priorizando os interesses privados. 

 

Houve também reformas educativas, nas políticas fazendárias da União, no setor 

financeiro, Código Penal, no campo eleitoral, entre outros. Aquela reforma considerada 

a norteadora de todas foi à energética. Todas essas deliberações foram feitas sem o 

consentimento da classe trabalhadora mexicana, atendendo aos interesses privados, das 

elites nacionais e dos organismos internacionais.  

Um dos enfrentamentos com essa implantação de tantas mudanças está na queda 

dos salários e aumento da inflação, disparando o número de desempregados também. A 

resposta dada é a repressão, manipulação das notícias pelos meios de comunicação, 

distorcendo os fatos, ameaças, desaparecimento de militantes e jornalistas, mostra um 

forte autoritarismo por parte do Estado a qualquer tipo de iniciativa contra as reformas 

neoliberais impostas pelo governo.  

O diagnóstico atual do quadro mexicano é de profundo esgotamento, com 

intensificação da sua condição de dependência, assim como a própria região da América 

Latina, passando por uma intensa desaceleração, com a crise de 2008 (SOTELO, 2016).  

Intensificam-se também as expressões da questão social inerentes a esse atraso, como a 

fome, desemprego, violência, entre outros. 

Mesmo sendo um processo consolidado sem grande oposição política, pela 

aliança de poderes em aplicar prontamente tais medidas, os mexicanos buscaram 

diversas formas de resistência. Não somente contra o conjunto das reformas, mas 

durante todo esse período de inserção neoliberal. Os exemplos são os zapatistas 

(conforme já foi mencionado), as greves dos professores em defesa da educação, 

movimento estudantil (YoSoy132
38

), Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca (no ano 

de 2006), tendo o recente caso do desaparecimento dos 43 estudantes da Escola Normal 

Rural de Ayotzinapa (no estado de Guerrero). Um caso que levou a comoção em âmbito 

nacional e internacional. 

A repressão é a forma encontrada pelo Estado mexicano de conciliar a 

manutenção e execução das pautas neoliberais e elitistas, em troca de ataques e 
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 Resistência em defesa da democratização de informações nas mídias, ocorrida pela forte manipulação e 

a concentração dos meios de comunicação do México. 
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criminalização dos movimentos sociais. Esse caso dos ―43 estudantes‖ é um dos 

diversos casos sobre o desaparecimento pelas mãos de policiais, esse no ano de 2014. 

Até o momento de produção desta dissertação não se conhece o paradeiro desses 43. 

Somando a essa intensa violência, há uma coleção de circunstâncias provocadas por 

esse momento de crise, desvelada por uma intensa corrupção e grande envolvimento do 

narcotráfico em âmbitos governamentais (SOTELO, 2016). Essas duas últimas questões 

são extremamente complexas, porém indispensáveis quando se estuda a composição e a 

formação mexicana. Afirmaria dizer um pouco mais desvelado que no Brasil, utilizando 

de uma falsa moralidade sobre esses fatos. 

Os dois últimos governos deixaram um saldo gigante de mortos e desaparecidos, 

tendo a justificativa de uma ―guerra contra o narcotráfico‖, apoiada pelos EUA, foi uma 

camuflada atuação de repressão aos movimentos sociais. Uma política de extermínio, 

sendo somente no ano de 2017, um total 25.339 homicídios, com uma média de 70 

assassinatos por dia, segundo disponibilizados pelos números oficiais. 

O México se apresenta como um país dividido entre suas regiões, o que dificulta 

a articulação e o reconhecimento enquanto nação. Não há um sentido de pertencimento 

como se não tivesse unificado, com diferentes contextos sociais, como é o caso do norte 

e sul mexicanos. São diferentes as necessidades, sendo induzindo no norte, a ideia que 

pertencem aos EUA e no sul, encontram-se os estados mais empobrecidos e os povos 

originários. São vários ―Méxicos‖ dentro de um só, etnicamente diverso, sendo um lugar 

definido pela constituição como uma nação multicultural, com um total de 68
39

 grupos 

étnicos, segundo dados de 2012. 

A colonização forçada perpetua suas consequências, seja pela questão do 

espanhol ser o idioma oficial, assim como o catolicismo, por exemplo. Um exemplo: 

quem é descendente maia acaba não se identificando como mexicano e está acontecendo 

o fato de não repassar a suas gerações futuras essa cultura, porque afinal ele precisará do 

espanhol para se inserir no mercado de trabalho, assim como inglês, fortemente 

ensinado nas escolas. 

Uma análise particular pelo que foi observado enquanto estive no México, está 

nesse pacote de repressão a qualquer possibilidade de mobilização popular provém de 

um medo por ser um ambiente que realizou uma Revolução. O México foi o primeiro 
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país a se rebelar, da América Latina e também possui um exército
40

 contra a onda 

conservadora neoliberal. Mantém forças sociais de resistência, sendo modelo em vários 

países do continente. 

Em diversos espaços públicos como praças, ruas, museus, monumentos é 

possível observar alusões ao processo revolucionário mexicano e as guerras contra os 

espanhóis. E como isso pode influenciar a inspirar mais processos como esse? Porém 

aliados ao processo de camuflagem, temos os meios de comunicação (aliados com o 

governo) distorcendo as notícias, romantizando as lutas e movimentos sociais, 

escondendo a repressão sofrida pelo povo mexicano. 

Os métodos utilizados são a retirada da vida humana, torturas, ameaças e 

desaparecimento. Para que haja uma consolidação das pautas neoliberais, o Estado não 

permite diálogo com a classe trabalhadora, aquela mais afetada pela adoção de tais 

medidas. O que foi experimentado na América Latina, trata-se do levante popular dos 

movimentos indígenas e camponeses, o que demonstra a força oprimida durante anos. 

Com base na Constituição – Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos – faz-se necessário destacar alguns pontos, principalmente para a análise do 

discurso de democracia e como acontece na prática. Segundo o artigo 3º, está 

assegurado como democracia na educação: 

 

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 

en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

 

b) ) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, 

a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 

independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 

cultura; 
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 Exército Zapatista de Libertação Nacional, em espanhol Ejército Zapatista de Liberación Nacional,  é 

uma organização armada mexicana de caráter político-militar e composição de maioria indígena. 
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c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 

familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, 

de religión, de grupos, de sexos o de indivíduos. 

 

Segundo o artigo 40: 

 

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo 

lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una 

federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. 

 

Esses pontos constitucionais demonstram sua conformação contraditória, 

principalmente sobre a prática da democracia e o presidencialismo. A ideia mantida 

pelos presidentes é o ser detentor de poderes e maior representante nacional, porém a 

prática é a defesa dos interesses de uma determinada classe social.  

Na história mexicana, o presidencialismo iniciado em Cárdenas, foi reforçado 

pelo governo de Ávila Camacho
41

, que instituiu o PRI (anteriormente designado como 

Partido da Revolução Mexicana). Esse partido, conforme já foi abordado, perpetuou 

durante mais 70 anos, que segundo Sotelo (2017) pode-se considerar uma ―ditadura 

perfeita‖. Considerada, nos dias atuais, que sua continuidade foi transformada em 

imperfeita, dado a fragmentação dos partidos mexicanos.  

No México não ocorreu à transição democrática, como ocorrida no Brasil 

(mesmo com as críticas e ressalvas a essa transição do regime militar), pois o partido 

vencedor, depois de anos priistas, foi um partido de extrema direita e conservador, com 

viés religioso. Mantendo assim – pelo Partido Acción Nacional / PAN – o mesmo 

modelo presidencial, baseado em corrupção e autoritarismo (SOTELO, 2017). Os 

partidos políticos são autoritários e não são de massas, independentemente de quem 

esteja no poder.  

Essa particularidade mexicana precisa ser pontuada, porque em outros países 

latino-americanos houve um processo de democratização, advindos de uma crise que 

rompeu os interesses burgueses com a casta militar. Precisava adotar as medidas 

neoliberais e os regimes ditatoriais foram perdendo apoio, inclusive do seu maior 
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incentivador: EUA. Mas no México não houve essa ruptura, pois não uma houve uma 

ruptura dos interesses vigentes, o que possibilitou um governo composto por civis no 

poder. Por meio da união entre as frações burguesas e o poder político, o controle é feito 

pelo uso abusivo da força e repressão a qualquer movimento contrário a essa ordem. 

Dado a essa manutenção do mesmo ritmo de governo, com adoção de medidas 

neoliberais, pode-se considerar que foi, na verdade, uma transição de 71 anos de um 

mesmo partido de forma compactuada. Podemos analisar o sistema político mexicano 

de maneira que existe um forte pacto entre os dominantes, através de negociações, para 

manutenção de privilégios e de burocratização dos processos. Encontrando na repressão, 

uma forma de eliminar qualquer possibilidade de mudança.  

Apesar de observar que há um relato de existência de extrema coesão, essa só é 

mantida do alto. A crítica desse pensamento é justamente porque as alianças são feitas 

somente pelos dominadores, pactuando burguesia nacional e internacional, governantes, 

grandes empresas transnacionais, porém com a classe trabalhadora é somente pela via 

cooptação social. Através de mortes, assassinatos, desaparecimentos, perseguição, 

corrupção e censura dos meios midiáticos. 

Mesmo com todo esse cenário apresentado, existe a crença defendida pelos 

organismos internacionais como o BM e FMI, que vincula o crescimento mexicano 

subordinado ao desenvolvimento estadunidense. Isso quer dizer, que a burguesia  

nacional também apoia a ideia que o país vizinho precisa crescer economicamente para 

que assim o México possa se desenvolver, ignorando (propositalmente) seu caráter 

dependente (SOTELO, 2016). 

Um dos parasitas intocáveis desse país está ligado ao setor financeiro, que 

sobrevivem explorando as riquezas nacionais, com a organização de monopólios. 

Mantendo as mesmas taxas de lucros mesmo em momentos de duras crises, o que 

mostra a prioridade do Estado e suas reformas financeiras. Seus lucros continuaram a 

crescer, mesmo em momentos de recessão, vide a concessão de créditos, tendo uma 

facilidade para adquirir, com baixas taxas de juros (IDEM, 2016). É uma matemática 

sem saldo positivo para classe trabalhadora.  

É tão paradoxal todo esse quadro, pois absorve um discurso de aliviar a pobreza, 

mas prioriza justamente a manutenção da desigualdade, por meio de pacotes de 

reformas, com medidas de austeridades fiscais. Dentro dessa lógica, intensificaram a 



69 

 

superexploração da força de trabalho, aumentando a taxa de desemprego, o que gera a 

informalidade, diminuiu os salários e precarizou os contratos de trabalho.    

Esse caminho percorrido, neste tópico, foi para analisar a formação dependente 

mexicana, principalmente entender as correlações de forças que existem nesse país. A 

proximidade geográfica com os EUA, o diferencia dos demais países latino-americanos, 

dado que a intervenção é mais severa e bruta, não somente interferindo em questões 

políticas, mas nas demandas sociais e subordinando a economia mexicana a seus 

interesses.  

Portanto, num ambiente de trocas desiguais de transferência de valor e 

monopolização econômica, adotam-se medidas de enfrentamento das ditas crises, por 

meio do aprofundamento da dívida externa e superexploração da força de trabalho para 

manutenção do sistema capitalista dentro do México está baseada num padrão 

dependente, com uma contínua pauta neoliberal, tendo como aliado um Estado. Este 

governa voltado para atender as classes dominantes e também em consonância com os 

interesses dos EUA, que está inserido em todos os níveis tanto econômico, político e 

social (SOTELO, 2016).  

 

2.1.1. Seguridade Social Mexicana  

 

As reformas enfrentadas pelo México foram marcadas por intensos processos de 

privatizações, com abertura crescente, desregulamentação financeira e que reordena o 

papel do Estado, sendo esse atuante tanto na acumulação do capital como formulador 

das políticas sociais. Essa última mais afetada pela pauta neoliberal foi reordenada pela 

lógica da privatização, tendo seus serviços alterados devido à racionalização dos 

recursos. 

Em análises feitas sobre o decorrer da construção das políticas sociais mexicanas 

foi observado uma defesa por parte de pesquisadores mexicanos sobre um discurso do 

período de ―Bem-estar social‖, com uma forte presença do Estado. Porém entendemos 

que na América Latina, não houve políticas de Estado providência, tendo a trajetória do 

social voltada para políticas imediatistas. Esse discurso é defendido num período dos 

anos 1940 até início dos anos 1980, um Estado autoritário, mas camuflado de tutelar. 

A política social mexicana é influenciada por correntes socialdemocrata e 

liberal, tendo a primeira que parte do direito social como universal e o segundo segue 
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pelo indivíduo e corresponsabilidade para que o mesmo alcance seu bem-estar, 

questionando a participação efetiva do Estado como provedor e único meio 

disponibilizado de políticas sociais. Durante o século XX, foi observado um Estado 

provedor, principalmente com a promulgação da Constituição de 1917 e ainda com 

ânimos da Revolução Mexicana (OLIVEIRA, 2014). 

Na primeira metade do século XX, o modelo de Seguridade Social adotado pelo 

México (e por outros países latino-americanos, como o Brasil) voltou-se para quem 

estava inserido no mercado formal. Com isso provocou uma concentração forte de 

intermediações políticas e sociais por parte do governo federal (representando um 

modelo aplicado pelo PRI e seus 71 anos de poder) (IDEM, 2014). 

A crise da década de 1970 provocou uma reformulação no modelo de 

Seguridade Social na América Latina, na qual os países encontraram como saída uma 

adesão em massa aos instrumentos de ajuste propostos pelas instituições financeiras 

internacionais. México, por exemplo, adotou a privatização para ampliação do setor 

privado, por meio da Reforma do Estado. Claro que estamos falando de uma mudança 

de política social, mas que de verdade nunca foi plena e universal nos países 

dependentes. Essa contracorrente só a precarizou ainda mais em momentos que 

poderíamos repensar numa proteção social ampliada (OLIVEIRA, 2014). 

No México, Seguridade Social
42

 é composta pelas seguintes instituições: 

Instituto Mexicano del Seguro Social – IMSS; Instituto de Seguridad y Servicio Social – 

ISSSTE; Petróleos Mexicanos – PEMEX. Secretaría de La Defensa Nacional – SDN; 

Secretaría de Marina – SM; Instituto del Fondo Nacional de La Vivienda para 

Trabajadores – INFONAVIT e Fondo para La Vivienda Del ISSSTE – FOVISSSTE. 

O Instituto Mexicano del Seguro Social- IMSS tem como objetivo ser o 

instrumento básico da segurança social, estabelecida como um serviço público nacional, 

para todos os trabalhadores e suas famílias. Serve como promotor da saúde dos seus 

segurados em ativa e suas famílias, aposentados e estudantes, através da prestação de 

serviços médicos preventivos e curativos, cuidados infantis e benefícios econômicos e 

sociais previstos no LSS
43

.  

Segundo a fala da economista Berenice Ramírez López
44

: 
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 Segundo LEY DEL SEGURO SOCIAL – LSS, Lei publicada no Jornal Oficial do México, em 21 de 

dezembro de 1995, tendo reformas na data 12/11/2015. 
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 Fonte: Página Oficial do IMSS: www.imss.org.mx 
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 Disponível em: http://ru.iiec.unam.mx/2065/1/num51-articulo3_Ramirez.pdf 

http://www.imss.org.mx/
http://ru.iiec.unam.mx/2065/1/num51-articulo3_Ramirez.pdf
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―Seguridade Social foi desenhada para redistribuir renda, mas as 

distorções verificadas nas últimas décadas levaram à valorização 

de programas sociais focalizados e de baixo alcance, em 

detrimento do sistema de aposentadorias‖. 
 

A reforma passada pelo IMSS deve ser identificada dentro das mudanças sociais 

provocados pela reestruturação do capital e agravado pela crise econômica. A 

instituição nasceu do processo pós-revolucionário, em janeiro de 1943, como resposta a 

necessidade da criação de uma seguridade social, garantindo o acesso à saúde, 

assistência médica, proteção para aposentadoria, assumindo um espaço de destaque na 

seguridade social nacional. Essa época era uma proteção social voltada mais para quem 

tivesse trabalhando.  

Surgiu num período de crescimento  e estabilidade, o IMSS financiou sua 

operação, sem problemas, demonstrando que teria capacidade para expandir seus 

serviços, apoiado por um Estado que teria justamente que equilibrar essas relações da 

reprodução capitalista e instituir um quadro de proteção social. A partir da década de 

1980, os impactos da crise questionaram e limitaram a instituição, principalmente por 

ser uma estrutura vinculada ao Estado. Primeira medida foi encarecimento dos serviços 

prestados, passando por dois momentos de reestruturação: financeira e organizacional.  

A financeira deu-se por uma recomposição do catálogo de serviços prestados, 

produzindo um efeito direto a população segurada do IMSS, com uma nova estrutura de 

cotização, diferenciando conforme o tamanho da empresa e os níveis salariais. Já 

reestruturação organizacional está baseada na sua descentralização e desconcentração 

em oito delegações, de acordo com mapa produtivo do México, na justificativa de 

buscar melhorar a qualidade dos seus serviços por baixar seus custos por um caminho 

de racionamento do seu funcionamento e estrutura. Para isso, houve mudanças 

geográficas de unidades médicas, flexibilizando o trabalho e serviços (ARRIOLA, 

2002). 

O ISSSTE, na área da saúde, oferece atendimento através de instituições de 

autogestão ou através de acordos com outras instituições públicas. Em caso de doença, 

os trabalhadores ou pensionistas têm direito a receber assistência médica e odontológica 

de diagnóstico, cirúrgica, farmacêutica, ambulatorial e de reabilitação. Possui um 

regime obrigatório e um voluntário. Obrigatório abrange os trabalhadores ativos e 

aposentados do setor público, incluindo os trabalhadores de governos municipais que 

assinaram acordo com o instituto. O regime voluntário oferece cobertura a antigos 
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trabalhadores do setor público que tenham trabalhado pelo menos 05 anos e assinou um 

acordo com o ISSSTE.  

O Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas – 

ISSFAM promove o direito a cuidados de saúde, aos militares na ativa e aos 

aposentados, juntamente com suas famílias imediatas. Além de cuidados médicos e 

cirúrgicos, este programa inclui atenção hospitalar e farmacêutica, obstetrícia, próteses, 

órteses e reabilitação de pessoas com deficiência, bem como a medicina preventiva e 

social. Esta atenção será dada nas instalações do instituto ou outro (CEPAL, 2013). 

Com relação à PEMEX, tem direito aos serviços médicos os filiados ao sindicato 

dele, quem recebe uma pensão do Contrato Coletivo de Trabalho da União dos 

Petroleiros da República Mexicana (STPMR) e seus dependentes. Ele inclui cuidados 

preventivos de saúde, prevenção de riscos profissionais, medicina geral e especializada 

e cirurgia. Os serviços serão prestados diretamente pelo empregador ou indiretamente 

através de outros serviços. O sistema de proteção mexicana, como relacionado os casos 

de atenção à saúde, enfrenta desafios para se tornar mais integrado e comprometido, 

com fins de garantir eficazmente os direitos sociais universalmente para a população 

(IDEM, 2013). 

O primeiro marco de políticas sociais regulamentadas foi datado em 1925, por 

meio da Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, seguido pela Ley del Seguro 

Social, de janeiro de 1943. A concepção de Seguridade Social era baseada nas 

diferentes categorias de trabalhadores que iam se integrando ao sistema nacional. Os 

trabalhadores de economia formal acessam os serviços do IMSS e ISSSTE e esses 

institutos são financiados por meio de contribuições dos empregados e dos 

empregadores, com participação também do governo federal. O ISSSTE se diferencia, 

por exemplo, por oferecer créditos para aquisições de terrenos ou casas. 

O México vivencia uma contrarreforma denominada de substitutivo, que 

segundo Boschetti (2009): 

 

―Substitui o modelo de repartição simples gerido por sistemas 

públicos, com contribuição não definida e benefício definido, 

pelo modelo de capitalização individual, gerido por fundos 

privados. Nesse sistema, o valor do benefício depende do 

montante capitalizado pelo segurado em conta individual‖ 

(BOSCHETTI, 2009, p. 185). 
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Alguns programas de destaque durante as décadas de 1960-70 foram Formas de 

Trabalho, do período de 1968-1976, o Programa de Investimentos para o 

Desenvolvimento Rural - PIDER, 1970-1980 e, Coordenador Geral do Plano Nacional 

de Áreas Deprimidas e Grupos Marginalizados - COPLAMAR, datado de 1976-1983. 

Integrando ao IMSS, o COPLAMAR objetivava estabelecer e operar 2.000 unidades 

médicas rurais em regiões negligenciadas, especialmente indígenas, e 52 hospitais-

clínicas de campo. Já era um programa com rasgos em focalização na saúde. O 

programa modificou de nome para IMSS-Solidariedad, mas mantendo a mesma base de 

atenção. 

O PIDER foi o primeiro programa oficial mexicano de atenção à pobreza, no 

governo do presidente Luis Echeverría Álvarez
45

, justamente num período de 

estagnação econômica e instabilidade política e social. O então presidente reconheceu 

que era um momento em que esse cenário aumentava a insatisfação popular, além da 

absurda concentração de riquezas. O panorama estava pautado em três perspectivas, 

tendo a primeira voltado para o reconhecimento que crescimento econômico não 

resultava em melhor distribuição de renda, mas que a riqueza era adquirida às custas de 

mais pauperização da classe trabalhadora. Por meio de estudos de campo, foi observado 

a precarização da vida no meio rural, com péssimas condições nos campos da nutrição, 

educação, saúde e moradia, o que ocasiona um êxodo rural e falta mão de obra nas áreas 

campesinas. 

Segunda perspectiva foi o começo do pensar em desenvolvimento por parte dos 

organismos internacionais, como BM e FMI, baseado na redução da pobreza, com foco 

na zona rural, camuflado em um discurso de aumento da produtividade da pequena 

agricultura. E a terceira foi como o campo demonstrava uma insatisfação gigante por 

conta das precárias condições de vida, somado a crise agrícola nos princípios da década 

de 70, surgiu um movimento campesino, que ainda de maneira desorganizada ganhou 

bastante adesão. Foram múltiplas demandas, seja por melhoria de condições de vida, 

melhoria nos preços dos produtos, greves dos agricultores, briga por terra e 

promoveram uma série de marchas até a capital do país para suas reivindicações 

(BARAJAS MARTÍNEZ, 2002). 

A decisão tomada do poder público foi uma intervenção maior nesse setor, que 

contou com grande investimento no campo, com processo de modernização agrícola. As 
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 Mandato presidencial de 01 de dezembro de 1970 até 30 de novembro de 1976. 
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ações renderam maiores dependências dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo 

promoveu uma onda de apassivamento da classe. Criaram nesse período Programa de 

Obras Rurales, Unidades de Riego, voltando para desenvolvimento rural e outros 

organismos como Comisión Nacional de Zonas Aridas (1970), Patrimonio Indígena del 

Valle del Mezquital (1972), Productores Forestales de la Tarahumara (1972) 

e Campesinos Cañeros de Escasos Recursos. Até o IMSS desenvolveu programas para 

zona rural, por meio da criação da Compañía Nacional de Subsistencias Populares - 

CONASUPO, voltado para os mercados tanto urbanos como rurais. O PIDER foi 

financiado pelo BIRD e BID, mas não se apresentava como uma política específica de 

atenção à pobreza, mas estava inserida dentro de uma política nacional de 

desenvolvimento, com direcionamento maior para a zona rural (BARAJAS, 2002). 

No governo que assumiu depois de Álvarez, no mandato de José López Portillo
46

 

foi criado o COPLAMAR, mesmo que PIDER, que também não era um programa, mas 

uma coordenação administrativa. Esses serviram de base para os programas criados nos 

governos seguintes.  

A partir dos anos 1982, o foco volta-se para o mercado, que será o responsável 

por ordenar as políticas sociais para atendimento das novas necessidades do capital. 

Agora sob o discurso de responsabilidade da sociedade civil, orientados pelo financeiro. 

Apesar de viés político encoberto de Estado Mínimo, sua presença continua para 

controle social, como  sempre foi. O programa mexicano foi dito, pelo BID e pelo 

Banco Mundial, como um modelo a ser seguido pelo demais, e que iria exercer uma 

forte influência para os programas que surgiriam posteriores a ele. Nenhum programa, 

segundo Stein (2009) possibilitou o caráter de universal da justificativa inicial da 

necessidade da implantação de tais programas, assim como priorizaram a seletividade 

como critério de seleção.  

 

Assim, poderíamos relacionar a experiência latino-americana 

com programas de transferência de renda condicionadas, como 

estratégias de proteção social tardia em relação ao que 

secularmente já se desenvolveu, assim como tardiamente foi 

pautado o debate sobre a pobreza e sobre a atenção aos pobres 

para além da prática clientelista, institucionalmente fragmentada 

e descontínua (STEIN, 2009, p. 215). 
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Essa questão de ter o México como exemplo a ser seguido de modelo da 

Seguridade Social é complexo, devido ao fato do detrimento da qualidade dos serviços 

prestados, além do aumento da demanda. O conceito de proteção social é distorcido, 

sendo aplicado como políticas imediatistas e voltadas para o assistencialismo, por meio 

do entendimento da ajuda e não de direito. O Estado mexicano faz alianças com 

diferentes categorias, marcando a política social com fragmentada e segmentada. 

Durantes anos, a política social foi vinculada para quem era empregado (como a 

brasileira), trazendo consequências fortes, sendo uma marca dos países latino-

americanos.  

O político sempre foi o prioritário quando se planeja o social, atrela-se assim a 

interesses partidários e correlações de forças. Como o interesse não é pensar no social e 

muito menos renunciar os privilégios, a defesa da derrocada da seguridade social (de 

forma universal) concentrou-se na ineficiência econômica mexicana. A partir dos anos 

1980, agudiza os números absolutos da pobreza no México. A desigualdade social é 

profunda tendo um número baixo concentrando a maior parte das riquezas e um número 

alto sobrevivendo com o restante, ou melhor, dizendo, com a sobra. Inicia-se nessa 

década e nesse país, o programa pioneiro de combate à fome, conhecido como 

Programa Nacional de Solidariedad – PRONASOL. O regime de austeridade fiscal, 

seguido pelo governo mexicano, propiciou a criação de políticas de assistência com 

finalidade de compensação as de ajustamento. Sendo esta, uma política de mistura da 

concepção de um programa universal com focalização (BANEGAS GONZÁLEZ, 

2010). 

A crise de 70/80 agravou a desigualdade social no México, com disparidades 

sociais absurdas, tendo 10% dos mais pobres com apenas 1,3% da renda nacional e 20% 

dos mais ricos concentravam mais de 50% (OLIVEIRA, 2014). O PRONASOL foi 

principal programa de combate a pobreza do governo Carlos Salinas, que buscava 

recuperar de forma modesta o gasto com o social, por meio de programas sociais, 

chamando a participação da sociedade civil. Seus limites encontravam porque o mesmo 

não contava com elementos suficientes que pudessem impactar verdadeiramente na 

distribuição da renda mexicana, além de uma incapacidade política o fizesse perpetuar 

nos demais governos. Foi criticado pela dispersão que se criava pelos diferentes 

subprogramas, a medida que crescia ia criando novos arranjos. Com isso ficava 

impossível conferir o desempenho dos que já estavam funcionando, provocando uma 
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focalização maior naqueles que estavam em condições de extrema precariedade, mas 

não elevou os indicadores sociais (BORGES, 2007).  

Essa política internacional tendo metas estipuladas para países latino-americanos 

teve a primeira experiência mexicana porque justamente o país decretou a moratória em 

1982, tendo um conjunto de medidas econômicas acordadas com as agências 

multilaterais FMI, Banco Mundial, entre outras. É importante apontar que são agências 

de empréstimos e para isso, as transferências são concedidas aos países, sendo preciso 

cumpri-las. Em 1996, o governo federal operava 19 programas alimentícios, 14 

direcionados e 5 generalizados. Além da concentração dos programas sociais na zona 

urbana, sendo que nesta época 60% da população encontrava-se na zona rural 

(BANEGAS GONZÁLEZ, 2010).  

Esse programa criado, no final dos anos 1980, diante de um México de plena 

metamorfose das funções econômicas e sociais do Estado, tendo como imprescindível a 

criação de ações para conter descontentamento social e aliviar instabilidade política. 

Também era uma forma de consolidar o governo do presidente Salinas, que foi marcado 

por uma eleição controvérsia. Uma medida que merece atenção do Solidariedade foi o 

enfoque na promoção da participação comunitária, principalmente na tomada de 

decisões e buscou aumento nas zonas rurais, elevando a produtividade. Inicialmente, a 

proposta era atender 56 grupos indígenas, divididos nos seguintes programas: 

 

a) Solidariedade para bem-estar social - focado na redução da pobreza; 

 

b) Solidariedade produção - alimentação; 

 

c) Solidariedade para o desenvolvimento regional - infra-estrutura. 

 

A proposta do Estado com a organização desse programa era justamente 

reordenar as finanças públicas, estabilização da economia e conter a forte demanda 

social. Foi direcionando a vislumbrar uma economia aberta, voltada para a lógica de 

mercado. A mudança maior iniciada pelo PRONASOL foi a defesa e o discurso de 

corresponsabilidade entre a sociedade civil e o Estado. Direcionada para atender a 

pobreza nas zonas rurais e indígenas, mas também nas urbanas, dividido em ações que 

de planejamento comunitários. Porém, houve uma redução dos subsídios destinados 

para seu funcionamento, recebendo menos de 70% do que foi atribuído para o 
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programa. A promessa de transparência sobre o gerenciamento dos recursos, na verdade 

ficou somente no campo do discurso, ocorrendo ampla corrupção e diversas falhas no 

modo de execução.  

 

El Programa Nacional de Solidaridad ―PRONASOL‖ se 

centraba principalmente en la atención a población de 

comunidades indígenas y campesinos cuya fuente principal de 

empleo era la agricultura de sus tierras; sin embargo, este 

programa agrupaba a la población indígena que había emigrado 

a la cuidad pero carecía de los servicios básicos, como 

educación, alimentación y salud (GUTIÉRREZ TORRES, 

2016). 
 

A organização do PRONASOL aconteceu pela ―opção‖ do governo mexicano 

em conduzir sua ―nova‖ forma de política social, atuando em estratégia de combater a 

pobreza: integral, por se tratar de uma política envolvendo educação, saúde e nutrição; 

focalizada ao destinar os programas para as populações que se encontra em extrema 

pobreza (BORGES, 2007). O programa pode ser considerado como um dos 

instrumentos mais importantes de cunho político da época, nem pode ser um programa 

de grande impacto social, visto que as medidas compensatórias não diminuíram as 

relações desiguais.  

E porque pode ser considerado um instrumento de controle altamente efetivo? 

Porque o cenário encontrado era de repúdio a adesão às políticas neoliberais e a 

assinatura do NAFTA, além da simpatia ganha pelos rebeldes do EZLN por grandes 

setores da população, fazem com que o PRONASOL sirva para camuflar o caráter 

autoritário do Estado. Segundo Laurell (1994), o governo em si tem uma necessidade de 

disfarçar por meio do discurso social, o descontentamento com a sua forma de conduzir 

a política econômica. Para isso é apresentado recorrendo a um discurso de 

comprometimento com bem-estar da classe trabalhadora e ao mesmo tempo mantém as 

mesmas bases de continuar sua política econômica. Para completar, serve como 

abafamento da deterioração das demais políticas sociais, ao mesmo tempo em que eleva 

as privatizações e seletividade na educação e saúde (LAURELL, 1994). 

O programa é passado pelos grandes meios de comunicação como 

―Solidariedade‖, colocando também outras obras de caráter público, como feitos do 

PRONASOL, mesmo que não tenha nenhuma intervenção sua sobre elas. Fortalecem a 

imagem de um governo que está envolvido com combate à pobreza, envolvendo a 

imagem do presidente a todas as ações do programa, seja por meio de folders ou 
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convocatórias oficiais. Isso demonstra outra marca latino-americana, manejar a figura 

presidencial como protetor dos mais pobres e não como o administrador dos fundos 

públicos de um país (LAURELL, 1994). 

Mas também não podemos colocar o PRONASOL como qualquer programa 

preso a somente a um discurso, porque por meio dele são disponibilizados milhões de 

pesos orçamentários (apesar de ineficientes para a sua proposta de combater a pobreza). 

Funciona muito bem com a finalidade clientelista e como controle político, 

proporcionando uma dependência de quem faz uso do programa. Para PRI, o 

PRONASOL garantiria todas as futuras vitórias eleitorais, retomando uma certa 

credibilidade (IDEM, 1994). 

E o que faz ser diferente de qualquer outro programa social é justamente por 

compor, de forma simultânea, uma discricionária política de assistência social e ao 

mesmo tempo uma composição estrutural orgânica. Na qual cada ação possui um 

interlocutor e cada funcionário exerce uma atividade, numa relação independente e com 

isso tem o controle absoluto dos recursos que não são reclamados não possam ser 

reclamados como um direito por um comitê ou um indivíduo. Em 1993, haviam cerca 

de 150 mil comitês (IDEM, 1994).  

O objetivo dos comitês era fomentar a participação comunitária, isso permitia 

também cooptação dos líderes locais e com isso possibilitava um controle político 

daquela região. Ofertava também fomentos para as organizações sociais independentes, 

a fim de sugerir que ficassem afastados de empreender ações políticas independentes. 

Promoveram também, em nível local, possíveis organizações e filiados ao PRI, para que 

ficassem fortalecidas a outras organizações e não estivessem dispostas a sacrificar sua 

independência em troca do acesso aos fundos do Pronasol. É bem difícil, praticamente 

impossível confirmar essa troca por votos e fidelidade ao partido, por motivos até 

óbvios, mas teorias que ajudam a entender essa relação estão pela escolha dos comitês 

em regiões bem pequenas, quase que vilarejos, o que facilita na checagem de votos. 

Outra forma é pelo método amplamente conhecido no México como “Operación 

Tamal”, sendo uma forma ilegal em que se ―convida‖ pessoas para almoçar e organiza 

um grupo de máximo de 15 pessoas e essas são levadas para votar (IDEM, 1994).  

O surgimento e ascensão do grupo EZLN veio decretar o fracasso total do 

PRONASOL, como programa principal no combate à pobreza. Porque expos o que era a 

real pobreza extrema, dando voz aos povos indígenas e demais localidades, 
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denunciando os abandonos e retrocessos, por meio da ausência de algum mecanismo 

para reverter. O governo agiu imediatamente, começando a repressão ao exército 

zapatista e enviando um responsável do PRONASOL para implantar uma política de 

assistência social, causando mais indignação. Provocou novas respostas por parte do 

Estado, apesar de não estarem tão dispostos a ceder (LAURELL, 1994). 

Essa é a forma de fazer assistência social nos países de capitalismo dependente. 

Longe de cair numa resignação ou pessimismo, mas a estrutura política impregnada na 

América Latina priorizará sempre a garantia dos privilégios da burguesia nacional e 

alianças com as externas. As políticas sociais acabam por ser algo paliativo para conter 

as manifestações populares. O programa citado é um dos vários exemplos acontecidos 

na região, servindo somente como um novo modelo de estatismo, permitindo uma 

centralização e destinando os recursos para algumas áreas problemáticas, tendo o apoio 

necessário (camuflando) para as reformas econômicas (BANEGAS GONZÁLEZ, 

2010). 

Nos anos 1990, o Estado, baseado na lógica de mercado, defende que seu papel 

é propiciar os meios para que indivíduo possa garantir sua própria subsistência básica 

(lógica de competitividade, meritocracia e esforço próprio). O PRONASOL muda de 

nome e é conhecido posteriormente como Programa de Educación, Salud y 

Alimentación - PROGRESA. Esse caminho construído para entender a política de 

Seguridade Social mexicana foi para destacar o programa central de análise, iniciado no 

ano de 1997, PROGRESA/OPORTUNIDADES, sendo o pioneiro e considerado como 

um modelo de política social na América Latina, avaliado  de forma nacional e 

internacional (BANEGAS GONZÁLEZ, 2010). Assumiu novas roupagens, mas 

mantém a mesma base, alterações foram realizadas, principalmente no nome do 

programa, sendo posteriormente conhecido como PROSPERA.  

 

2.2.     Brasil: coesão social e cooptação de classe 

 

O Brasil ocupa uma posição de destaque seja pelo seu tamanho territorial ou 

pelo seu posicionamento político-econômico frente aos demais países latino-

americanos. Historicamente, foi marcado por um misto de proteção social, como o 

clientelismo, populismo e o paternalismo, entendendo a proteção social como um 

benefício cedido pelo Estado, cabendo a ele o critério de conceder ou não. Essa marca 
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reflete no entendimento sobre a assistência social brasileira. Pode-se considerar um 

início em 1888, quando ocorreu a criação de uma caixa de socorro para burocracia 

pública, denotando uma dinâmica que será predominante da proteção social até meados 

dos anos 1960. 

A partir da década de 1920, há um desencadeamento amplo no trato da política 

social, mesmo de forma ainda primária, devido à transição da economia brasileira, de 

um país de monocultura de café, que teve seu comércio paralisado após a grande crise 

do capital no ano de 1929 e seguido pela Revolução de 1930
47

. Mas o ano de 1923 será 

o ponto para entender o decorrer do formato da política pós-―revolução‖: é aprovada a 

Lei Eloy Chaves, marco importante para a previdência no Brasil, que institucionalizou a 

criação de Caixas de Aposentadoria e Pensão - CAPs – somente para algumas 

categorias, como os ferroviários, marítimos, entre outros. Esses CAPs são a origem do 

sistema previdenciário do Brasil, unidos com os Institutos de Aposentadoria e Pensão – 

IAPs
48

 (BEHRING; BOSCHETTI, 2011).  

Para entender teoricamente as particularidades, a interpretação histórica para o 

qual marca o processo político brasileiro será a categoria do bonapartismo
49

, dialogando 

com o historiador Felipe Demier. A condição de um modelo agrário-exportador 

transformado em urbano-industrial fez por essa via bonapartista, vide que era 

impossível uma revolução burguesa nacional. Foi um desenvolvimento marcado pelo 

atraso nos países periféricos, evitando ao máximo qualquer possibilidade revolucionária 

do proletariado. Seja de uma forma mais repressiva ou mais paternalista, ditatorial ou 

reformista tais reformas propiciaram essa ―modernização burguesa‖, num país arcaico, 

periférico, de dinâmica desigual e combinada perante as demais burguesias mundiais 

(DEMIER, 2013).  

O Estado brasileiro é marcado por ser um conjunto de representação de 

interesses individuais de classes e de uma parcela pequena dessas classes. Engessado e 

burocratizado, é a diretriz de uma sociedade frágil, que por sua vez, não alcançaram 

                                                           
47

 A revolução de 1930 foi um movimento de revolta armado, ocorrido no Brasil, que tirou do poder, 

através de um golpe de Estado, o presidente Washington Luiz. Com o apoio de chefes militares, Getúlio 

Vargas chegou à presidência. 
48

 Segundo as autoras ―os IAPs ofereciam um conjunto de benefícios e serviços de acordo com a 

contribuição dos trabalhadores, dos empresários e do Estado, que não eram uniformes‖. 
49

  Segundo Demier, ―adjetivação bonapartista é imputada a qualquer governo ou regime mais ou menos 

ditatorial, cujo o teor repressivo, ainda que elevado, não chega a justificar, a sua caracterização como 

―fascista‖. (...) o que define o regime ou governo bonapartista é única e simplesmente o seu grau 

coercitivo, o nível de violência do qual lança mão o aparelho de Estado contra seus adversários políticos‖ 

(DEMIER, p. 30, 2013). O período que ele considera bonapartista brasileiro compreende de 1930-1964). 
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construir uma ordem competitiva de mercado. Um exemplo é a ―Era Vargas‖ 

(DEMIER, 2013).  

Durante o governo Vargas houve a regulamentação do trabalho, por meio da 

coerção da classe trabalhadora, ou seja, normatiza as leis trabalhistas, atendendo as 

demandas imediatas, para assim explorar mais a mão de obra. Considera-se como uma 

modernização conservadora, que marca como característica do modo de fazer política 

no Brasil. Em diversos períodos observa-se o governo que usa a coerção ou a coesão, 

geralmente vem intercalado. 

Simultaneamente, que era representante dos interesses da burguesia, obteve na 

chamada autonomia relativa, aparentando uma autonomia absoluta no que tange a 

classe trabalhadora (IDEM, 2013). Foi uma forma encontrada pela ditadura Varguista 

de conter o movimento operário, iniciando uma política extremamente forte, a fim de 

radicalizar qualquer intenção de greve ou outra manifestação, com a seguinte medida: 

criar um Estado Social, em harmonia ao cenário internacional, mas com particularidades 

internas de ação. Marca a introdução da política social no Brasil (BEHRING E 

BOSCHETTI, 2011). 

Essa regulamentação do trabalho teve como características uma cobertura dos 

riscos de acidentes, com uma instituição de acidentes de trabalho, regulamenta as  

aposentadorias e pensões, seguindo para os auxílios maternidade, doenças, família e 

seguro-desemprego. Em 1930, houve a criação do Ministério do Trabalho, seguido, em 

1932, pela criação da Carteira de Trabalho. Ainda nesse período, a Constituição de 

1937, ratificou a necessidade de reconhecimento dos trabalhadores por parte do Estado, 

que culminou na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), promulgada em 1943. Aos 

portadores eram deferidos direitos, distanciando da concepção de universalização de 

direitos, reafirmando o caráter corporativo e fragmentado, ou seja, quem não possui tal 

documentação é culpabilizado por sua situação. Era uma política social voltada para 

quem estava inscrito na CLT e os demais eram atendidos pelas igrejas e instituições 

filantrópicas, entendendo a assistência social como caridade e não direito.  

Na saúde, a qual antes não havia uma política nacional, iniciou-se a medicina 

previdenciária, através dos IAPs e o investimento na saúde pública. No campo da 

assistência social, não há precisão de quando efetivamente se instituiu medidas públicas, 

porém o primeiro passo é considerado com a criação da Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), no ano de 1942, em âmbito federal. Com objetivo de atender as famílias dos 
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militares que participaram da Segunda Guerra Mundial e era coordenada pela primeira-

dama Darci Vargas, que mantinha em sua instituição o caráter de tutela, clientelismo na 

relação Estado e sociedade. Passado essa primeira intenção de criação, a LBA torna-se o 

principal meio de articulação da assistência social brasileira, tendo em rede várias 

instituições privadas com convênio, por meio do formato assistencialista e seletivo 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Em 1945, o Brasil encontrava-se mais urbanizado e industrializado, ainda com 

traços marcantes do anterior agrário-exportador e também com um movimento operário 

mais consolidado em suas ideologias e conquistas. O período de 1946-1964 é 

classificado como a luta de classes mais intensas e a disputa por projetos, onde a própria 

burguesia encontra-se fragmentada, devido à criação de diversos partidos políticos, 

como UDN - União Democrática Nacional, PSD - Partido Social Democrático e o PTB 

- Partido Trabalhista Brasileiro (IDEM, 2011). 

A política social brasileira teve seu crescimento lento e seletivo, com avanços 

em algumas instituições como os Ministérios da Saúde e Educação, porém os consensos 

de um projeto nacional encontraram dificuldades, graças a alguns fatos históricos, 

principalmente com o golpe militar de 1964, que origina um novo período conservador, 

impactando a forma de conduzir o social. 

A partir dos anos 1960, o Brasil apresentava um sincronismo diferente dos 

processos internacionais, visto que enquanto no plano mundial, o capitalismo buscava 

uma reação burguesa, pelo momento de Guerra Fria e do Welfare State, internamente 

girava em torno do Milagre Econômico. Vivia uma era fordista tardia, havendo uma 

entrada de automóveis e eletrodomésticos para um consumo restrito de uma massa, ou 

seja, uma limitada redistribuição dos ganhos da produtividade. Na política social, o 

caminho era conduzido de forma tecnocrática e conservadora, expandindo os direitos 

sociais e restringindo direitos civis e políticos. Houve uma nova posição do Estado, que 

passa do populista para o tecnocrático e centralizador, sem participação da classe média 

e das mais pauperizadas (IDEM, 2011). 

Um exemplo minucioso deste processo pode ser visto na análise do período 

autocrático burguês de 1964 até meados dos anos 1980, onde a complementaridade e o 

pacto de compromisso entre a burguesia industrial e a oligarquia latifundista são 

reafirmados. Durante esse período, dentre muitas outras coisas, o Estado autocrático 

criou: a) inúmeros estímulos e atrativos para o capital estrangeiro, fundamentalmente 
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advindo dos Estados Unidos; b) fundos estatais ou privados de financiamento, 

viabilizados por empréstimos externos; c) estabeleceu uma política de contenção da 

força de trabalho e dos seus movimentos organizados reivindicativos (MOREIRA, 

RABELO, FLORENTINO, 2017). 

Outra característica importante que marca a política social na época da ditadura 

foi seus espaços abertos para saúde e previdência, além da educação privada, gerando o 

que é conhecido até os dias atuais, da seletividade para o acesso. Após o esgotamento e 

fracasso do milagre brasileiro, a assistência social encontrava-se enraizada à própria 

demanda do regime ditatorial e as mudanças na estrutura política e as dívidas 

econômicas do país (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Ao longo dos anos 1980, o campo social foi marcado por sucessivas lutas pela 

democratização, com participação popular, que culminaram na Constituição de 1988. A 

América Latina passou por uma profunda crise econômica, com taxas baixas de 

crescimento, redução nos investimentos e aumentou a inflação. Como consequência 

desse processo houve maior empobrecimento da classe trabalhadora, crise do setor 

público, aumento da informalidade e produção para exportação em troca das 

necessidades internas (IDEM, 2011). 

Uma época marcada pela economia brasileira em profunda crise e a turbulência 

no campo dos movimentos sociais, com os operários e a massa popular, que buscavam a 

democracia, no seu real significado, controle da desigualdade que estava num ponto 

extremo e consolidação dos direitos. Culmina na Constituição de 1988, derivada de um 

longo processo de lutas e mobilizações, reflexo de anos de repressão, que esbarra na 

contramão do avanço da política neoliberal (IDEM, 2011).  

Pleitos em torno do serviço público de qualidade, um pensar na saúde para 

todos, assistência passando a ser discutida fora do campo da caridade, chamando a 

responsabilidade para o Estado, encontra a medida adotada pelo mesmo para responder 

à crise estrutural do capital. Trata-se do neoliberalismo. Resposta dada pelo capitalismo 

a solucionar a crise dos anos 1970, com redirecionamento do gasto com o social, 

precarizando o setor público. Uma herança da época ditatorial militar foi a permissão de 

uma isenção fiscal para as empresas que praticassem serviços sociais aos seus 

trabalhadores. Manteve-se sob a desculpa que seria um complemento às políticas que 

estavam sendo pensadas, com a constituinte. Encontra-se no texto da mesma, 

principalmente no campo da saúde e previdência. A questão encontrada é que essa 
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possibilidade de agregar trabalhadores que não estavam segurados permitiu o uso dos 

serviços privados (MOTA, 2010).  

Nos anos 1980, durante o governo Sarney, houve o Programa do Leite, onde era 

feita a distribuição de tickets para as famílias, sendo mais um programa clientelista. Um 

ponto positivo, apesar de toda crise, foi o caráter reformista, onde em conjunto os 

movimentos sociais, partidos políticos, entre outras personalidades buscavam traçar 

conteúdos com caráter universalista e de responsabilidade pública, sob uma gestão 

democrática, criando o conceito de Seguridade Social nesse período (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011). 

O tripé da Seguridade é composto pela previdência social, assistência social e 

saúde. Foi influenciado pelos modelos europeus, ou seja, apresenta-se na previdência, 

baseado no modelo bismarckiano, a saúde, no beveridgiano e a assistência social 

pautada na lógica dos mínimos sociais. A previdência está baseada nesse modelo, 

porque está vinculado ao mundo do trabalho e relações laborais, apesar de ser o 

responsável para concessão do Benefício de Prestação Continuada – BPC. Isso se deve 

pela formação dentro dos institutos de previdência contar com um corpo de peritos 

médicos. Na saúde o SUS, apesar do sucateamento para sua implantação, visa desde o 

simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso 

integral, universal e gratuito para toda a população do país. Assim, as políticas sociais 

brasileiras Perpetuaram a lógica do seguro vinculado ao trabalho até a Constituição de 

1988 (IDEM, 2011). 

Mesmo seguindo as tendências de implantação das políticas sociais dos países 

centrais, o Brasil não aplicou em nada o modelo de universalidade, nem de formatos, 

nem de financiamentos, etc. As políticas sociais, seja no campo da previdência, saúde 

ou na assistência social não foram implementadas articuladas entre si. Mas o que se 

observa é a perda delas dentro do espaço público e sua transformação em algo 

monetarizado, articulados principalmente por operadores bancários-financeiros 

(GRANEMANN, 2007). 

Ampliam-se as condicionalidades no campo da previdência social e saúde, 

enquanto cresce a assistência social, justificada pelo aumento do pauperismo, além de 

um desequilíbrio financeiro. Esse cenário incentiva a necessidade de 

complementaridade nos serviços, seja por meio de planos de saúde ou previdência 

privada. Afinal, qual a necessidade de pagar uma seguradora de saúde, se temos 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
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assegurados constitucionalmente uma saúde pública e universal? Além de ter que 

complementar uma previdência a mais do que já é descontado mensalmente do 

trabalhador? Essa é a contrarreforma, por meio dos sucateamentos dos serviços 

públicos. 

Outros pontos dentro da política de Assistência Social vêm sendo 

implementados, porém reordenados. Isso pelo fato de ser uma política que, segundo 

Mota (2010), está no intermédio do ―processo de reprodução social‖, perpassando 

vários órgãos institucionais, com o objetivo de enfrentamento da desigualdade social. 

Esbarra na questão política também. A burguesia brasileira utilizou do processo de 

desenvolvimento da Seguridade Social para se legitimar, junto ao Estado. Segundo 

Mota (2010): 

 

O processo histórico de desenvolvimento da Seguridade 

brasileira ampara a assertiva ao indicar como a burguesia 

brasileira, subordinando o Estado aos seus interesses, utilizou 

medidas relacionadas à proteção social para legitimar-se. São 

iniciativas as da era Vargas, a expansão de políticas na ditadura 

militar e, mais recentemente, os governos FHC e Lula (IDEM, 

p.135, 2010). 
 

Nos anos 1990, foram apresentada uma via de privatização nos campos da 

Previdência e Saúde, em contramão houve a expansão da política de Assistência Social. 

Ideia apoiada pelos organismos internacionais, concretizada nos governos seguintes. 

Apoiada também sob um viés moralista, por meio de discursos como ―reparação de 

injustiças‖, ―inclusão de excluídos‖, etc., como configuração dos programas sociais 

(MOTA, 2010). 

Mota (2010, p. 137) afirma que ―o capital utiliza o social como pretexto para 

ampliar seu espaço de acumulação‖, sobretudo, pelos avanços no campo do público, 

aplicando de forma intensiva as medidas neoliberais. Nessa relação de proteção social e 

lógica de trabalho, observa-se a inserção para acesso de novos benefícios, por novas 

condicionalidades. 

Ao mesmo tempo em que oferta à possibilidade de compra de elementos básicos 

para sua subsistência, possibilita a movimentação do capital. Alega atender as 

necessidades básicas, mas somente contribui para a sobrevivência básica desses 

indivíduos, sem configurar o caráter de direito social. O cidadão de direito nesta 

concepção de política social passa a ser o cidadão consumidor. Essa saída permite que 
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tanto aqueles trabalhadores quanto aquele em situação de pobreza extrema contribua 

para a movimentação do capital financeiro, seguindo o modelo contributivo de 

programas de transferências de renda. 

O cenário apresentado na época da Constituinte de 1988 não era favorável a 

qualquer medida interventiva do Estado no campo social, vide pela onda neoliberal em 

crítica às políticas do Welfare State, nos países centrais. A resistência para a definição 

da Seguridade Social, neste momento, se deu pelos setores progressistas (MOTA, 

2010). Essa desconformidade dos acontecimentos internos e externos permitiu 

ampliação dessa política, mas nos moldes de um capitalismo dependente. 

Afinal o contexto era de um profundo redesenho da regulamentação do mundo 

do trabalho, redefinido serviços dos campos como saúde e a previdência e um 

redirecionado da assistência social, diferenciando da área filantrópica. Justamente nesse 

período de redemocratização e efervescência dos movimentos sociais, houve um debate 

com direcionamento das chamadas políticas sociais, dentro de um campo de 

contradições e limites (BRETTAS, 2017). 

Não se pode negar que houve uma expansão no debate acerca da política de 

Assistência Social, mas é necessário alinhar sua existência, as particularidades históricas 

brasileiras e a condição dependente nos moldam para esse formato que conhecemos. 

Uma política imediatista, repleta de condicionalidades e com a compreensão da 

assistencialização da proteção. Podemos considerar que a política social no Brasil se 

deu ora pela via da repressão ora pela conciliatória.  

Talvez afirmar que o Brasil caminhava para implantação de uma política 

universal, cairemos no entendimento que as medidas neoliberais foram impostas de uma 

maneira que não permitiu outra saída para o Estado e a burguesia nacional. Mesmo 

tendo uma política de saúde bem desenhada, uma política de assistência social se 

moldando, a forma de implementação da Seguridade vem da lógica de mercado e não da 

eficácia dos programas criados. Convêm recordar que a conjuntura era de saída da crise 

recente, por meio de uma reestruturação produtiva, com foco em redefinir o papel do 

Estado, atrelados a determinações de pautas de organismos internacionais (MOTA, 

2010). 

O Brasil estava tardiamente tentando montar uma política, que lembrava o 

Estado de Bem Estar Social, mas foi apanhado pelo receituário neoliberal, que atrelado 

à formação heteronomia e conservantismo político, dialogando com Fernandes (1987). 
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Foi Posto em prática o projeto antinacional, antidemocrático e antipopular, na qual a 

política social é deixada de lado e reforçado apelo para o solidarismo (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011).  

Novas táticas de dominação foram criadas, ou melhor, recriadas, pelo fato de 

estar num contexto de grande mobilização social, faz com que essa burguesia aliada ao 

capital internacional, precisa se aliar a classe trabalhadora. Não mais pela via da 

coerção, como uma ditadura, mas pela falsa ideia de democracia recém-conquistada, 

adotando métodos persuasivos (MOTA, 2010). 

Outro enfrentamento da Seguridade Social foram as mudanças em relação ao 

processo de reestruturação do capital e suas necessidades de acumulação. Marcados pela 

reforma do Estado, globalização, novas faces do imperialismo, nova divisão do 

trabalho, neoliberalismo e reestruturação produtiva. Face dessas mudanças está nos 

novos ―empreendedores‖, que são antigos trabalhadores assalariados e agora são 

consumidores de serviços privados da saúde e previdência  (IDEM, 2010). 

Vai se desenhando uma releitura da proposta inicial da Seguridade brasileira 

possível, ou seja, vai se modelando para tratar aqueles que não podem pagar (que não 

altera a lógica que já era feita), lidando com a pobreza por meio de programas descritos 

pelos organismos internacionais. A classe dominante brasileira reordenou o 

entendimento de assistência social e possibilitou a capitalização para o viés político. 

Modifica-se e transforma em maior instrumento de controle da pauperização, ampliando 

o exército industrial de reserva. A estratégia encontrada por essa política vai muito além 

de dar formas de consumir, por meio dos PTRC, mas cria uma circunstância ideológica 

e política, relativizando as causas da ―questão social‖ (IDEM, 2010). 

Por mais que a política de Assistência Social não seja contributiva, ela assume 

centralidade dentro da Seguridade Social, justamente por ser aquela em que foi delegada 

a função de responder sobre o enfrentamento da desigualdade pelas classes dominantes 

e o próprio Estado. Sucede que a Assistência Social torna-se a política principal de 

confrontação das novas expressões da mesma questão social e não é vista como parte 

integrante de uma política de proteção social. Assume, assim, o caráter estrutural das 

outras políticas. Segundo o relatório sobre Desenvolvimento Mundial, no ano de 2006, 

o Banco Mundial define que a finalidade das políticas sob o viés da equidade, não busca 

igualar as rendas, mas sim proporcionar acesso e poder de compra aos de baixa renda 

(MOTA, MARANHÃO, SITCOVSKY, 2010). 
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Provoca-se, também, uma fragmentação na luta e dentro da classe trabalhadora, 

modificando para um entendimento de que é responsabilização do indivíduo a sua 

situação atual (MOTA, 2010). Essa desarmonia intraclasse é conveniente, 

principalmente porque não há o reconhecimento enquanto classe, mas sim o de 

interesses, haja vista pelo fato dos programas serem alvos de ataques a cada mudança 

governamental. A luta pelas transformações num plano macro acaba reduzida a 

assegurar o básico de sobrevivência. Fragmenta a luta em diversas bandeiras separadas. 

Nos finais dos anos 1980 e durante a década de 1990, o papel do Estado 

brasileiro foi redefinido dentro da lógica neoliberal, assim como os demais países, 

porém assumiu particularidades já expostas pela sua formação dependente. Refletiu na 

política de Assistência Social, porque a responsabilidade de responder às demandas da 

―questão social‖ remodela para uma forma assistencialista esse campo do tripé da 

Seguridade. Além de ser atribuída a ela uma  centralidade e não ser viabilizado o pleno 

acesso às demais políticas públicas. Tendo em conta que esta política vem acompanhada 

do discurso camuflado de corresponsabilidade com a sociedade civil, enquanto 

previdência e saúde são mercantilizadas para o setor privado. Porém a prática de 

privatização não foi um fato novo durante essa década, durante o período militar o 

campo da saúde já vinha tendo iniciativas.  

Somado a esse cenário de precarização no mundo do trabalho, desemprego 

estrutural, amplia-se o campo da terceirização, aumento da informalidade, na qual o 

trabalho seguro e assalariado transformou-se em algo obsoleto. Ou seja, quem não está 

incluso dentro da proteção dos contribuintes da previdência, foram designados para o 

campo da Assistência Social. É gerado, por meio da prática da privatização, o seguinte 

entendimento: só terá acesso ao serviço aqueles que podem pagar por ele.  

Foi constituída uma maneira de desmoralização e desaparelhamento do Estado 

no Brasil,  no sentido de desqualificar o serviço público, com a defesa que não responde 

com eficácia e eficiência as necessidades da população. Essa fala resultou em cortes 

ostensivos nos mais diversos campos da Seguridade, principalmente, no social. A busca 

incessante por um superávit primário, por meio do contingenciamento dos recursos 

destinados ao público. Assim como o México e outros países latino-americanos, o 

Brasil adota nos governos FHC e depois pelo Lula, a política de austeridade fiscal, 

orientados e alinhados pelas organizações financeiras e agenda neoliberal 

(SITCOVSKY, 2010).  
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Cria-se um déficit persistente, chamado de déficit operacional, 

quando se agregam as despesas com os juros da dívida 

(SITCOVSKY, p. 149, 2010). 

 

Isso quer dizer que não era necessário o empréstimo por parte do Brasil, mas 

ocorreu um enorme  endividamento em função da estatização da dívida privada e 

externa. Apresenta-se o cenário da financeirização, ou seja, o aprofundamento do déficit 

primário, voltado para os lucros tanto do setor financeiro como o bancário. O início 

desse momento de austeridade se deu no primeiro governo FHC, devido ao salto da 

dívida interna que passou de R$ 59 bilhões para 685 bilhões, tendo a taxa de juros em 

terceiro lugar no mundo. Outro fato a ser  questionado deve-se ao orçamento, em 2001, 

ter destinado um total de R$ 53 bilhões para o campo de proteção social e de R$ 140 

bilhões para pagamento da dívida (SITCOVSKY, 2010). 

Nos anos 1990, com destaque ao período presidencial de Fernando Henrique 

Cardoso, houve intenso movimento de privatizações, que priorizou o ―Projeto de 

Modernidade‖ que tinha como documento base o Plano Diretor da Reforma de Estado 

(PDRE/MARE, 1995). Consistiu em uma reforma da Gestão Pública, enviada para o 

Congresso Nacional e transformada, em 1998, na Emenda 19. O então ministro Luiz 

Carlos Bresser-Pereira liderou essa reforma no MARE - Ministério da Administração 

Federal e Reforma do Estado.  

As transformações ocorridas no orçamento público atenderam as orientações 

para implantação da pauta neoliberal, em que o poder executivo passou a desvincular os 

recursos que eram para ser da Seguridade Social e passou para cobrir o rombo 

financeiro vindo das contas públicas. Para suprir, foram criados financiamentos extras 

como o Fundo Social de Emergência, seguindo pelo Fundo de Estabilização Fiscal – 

FEF e posteriormente denominado como DRU. Esta representa como a maior 

antagonista para o orçamento da Seguridade Social, pois permite que desvincule 20% 

dos recursos, direcionados para o orçamento fiscal (BEHRING; BOSCHETTI, 2011).  

A aprovação da DRU, a princípio seria uma medida de caráter provisório, porém 

seu período foi estendido e afetou diretamente o financiamento das políticas sociais. 

Isso foi por gerar superávits primários, com finalidade de pagamento dos juros da 

dívida, o que recoloca os recursos que deveriam ser destinados a classe trabalhadora, 

para o capital financeiro. Em primeiro lugar sempre estará as prioridades de reprodução 
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do capital (CASSIN, 2015).  Esses processos permitem investimentos para os mercados 

de ações, dos títulos privados e públicos, pressionando o Estado brasileiro a valorizar o 

capital, desfazendo qualquer possível tipo de acordo social com a classe trabalhadora. 

O governo FHC desencadeou as políticas neoliberais, iniciadas em Collor, mas 

consolidadas no seu período, passando por essa fase de contrarreforma, que consiste no 

desmantelamento dos poucos direitos conquistados. Isso quer dizer, que dentro da 

lógica neoliberal não há possibilidade de novas conquistas ou ampliar o que já existe, 

mas sim destruir qualquer direito social existente (CASSIN, 2015). Além de uma 

redução do gasto público para as políticas sociais (SIQUEIRA, 2011). A Seguridade 

Social não conforma uma proteção ampla, mas um contraditório modelo de aceleração 

da mercantilização e privatização, principalmente no campo da saúde e previdência, 

limitando o acesso para Assistência Social. Ao mesmo tempo, a assistência social 

avança como proposta principal para o enfrentamento da ―desigualdade e pobreza‖.  

FHC, enquanto ministro do governo Itamar Franco, negociou a dívida externa 

por meio de novos empréstimos e congelamento de parte das reservas do Banco Central, 

isso fez conseguir confiança dos financiadores internacionais. O país pagou alto por 

essas medidas, liquidando a dívida com pagamentos de juros abusivos (CASSIN, 2015). 

Foi quem elaborou também a criação do Plano Real, sob o discurso de estabilização e 

reformas econômicas, a fim de cumprir decisões tomadas desde Consenso de 

Washington. Um dado que diferencia o Brasil dos demais países latino-americanos, foi 

implantação tardia dessas resoluções. 

Algumas das determinações deliberadas foram retrações do Estado, com maior 

disciplina fiscal, na qual o mesmo deveria limitar os gastos à arrecadação, eliminando o 

déficit público e redução dos gastos públicos; reformas fiscal e tributária, com a 

reformulação dos seus sistemas de arrecadação de impostos; abertura comercial e 

econômica dos países, para reduzir o  protecionismo; privatização das empresas estatais, 

entre outras medidas. Adotam-se as políticas compensatórias, medidas de destaque dos 

organismos internacionais, como o BM e o FMI. Com isso, o Brasil mergulha de vez no 

neoliberalismo, alinhado às suas particularidades e seu capitalismo periférico, 

acentuando ainda mais a relação de dependência.  

Com aprofundamento das relações com as agências internacionais e os países 

centrais, o governo FHC destacou produzir superávit primário, para geração de capital 
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financeiro, por meio do pagamento de dívidas e geração de novos empréstimos 

(SIQUEIRA, 2011).  

Segundo Mota (1995) criou-se o chamado ―cultura de crise”, a partir da crise 

1970, a burguesia concebe um ambiente de profunda crise
50

, para poder ter as bases 

necessárias para reformular a estrutura de exploração. Isso se dá por meio de um 

consentimento da necessidade dessa mudança, isolando cada vez um horizonte 

revolucionário. Reforça o discurso de solidariedade, favor da cidadania, combater a 

fome e reforça a prática do voluntariado, ao mesmo tempo em que o Estado vai se 

afastando da responsabilidade com o social, de uma forma aprovada (CASSIN, 2015).  

A burguesia brasileira passa a criar um conformismo, porém sob um contexto 

democrático, sendo uma tendência das políticas da Seguridade Social e que a o capital 

vai avançando e ganhando espaços hegemônicos. Segundo Mota (1995), há a 

naturalização da prática da privatização, por meio de consenso da população, 

principalmente nos programas de previdência, saúde e educação, tendo a ampliação da 

área de assistência social, em consonância às alterações do mundo do trabalho e novas 

propostas de intervenção do Estado para com o social.  

O que se tem é o pensar em uma Seguridade Social regulamentada, universal, 

mas não conteve o processo de ataque ao sistema público, com serviços ruins para os 

mais pobres e o mercado privatizado de saúde e previdência ganhando espaço com a 

classe média e alta. Tem-se a noção de seguridade estagnada no meio do caminho, 

dentro do limite de seguro ou assistência, por meio de uma política social com sua 

própria individualidade, afastando a concepção de proteção social integrada, como havia 

sido visto na CF 88 e no LOAS (BEHRING; BOSCHETTI, 2011).  

Durante os anos 1990, o receituário neoliberal apresenta sua pauta de 

enfrentamento a qualquer política social mais ampla. Concretizada durante o governo 

FHC, alinha-se a uma burguesia arcaica brasileira que reluta a qualquer tipo de direito 

social, entendendo como benefício e solidariedade de sua parte. Mostra assim, uma 

característica da classe dominante nacional de resistir a qualquer pauta de movimentos 

sociais, defendendo que o mínimo existente já é o suficiente.  

O objetivo de dominação de classe, pautado no neoliberalismo, apresenta a 

financeirização como seu sustento, sendo que no Brasil (de caráter dependente) está 
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  Essas crises segundo Mandel (1990), ―correspondem, ao contrário, à lógica imanente do sistema, 

embora fatores exógenos e acidentais desempenhem evidentemente um papel nas particularidades de cada 

ciclo‖ (Mandel, 1990, p. 1). 
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pautado na dívida pública como forma de lucro do capital. Para isso há a destinação do 

fundo público para essa finalidade, isso quer dizer, que transfere incumbências do 

Estado para a classe trabalhadora (BRETTAS, 2017).  

Ou seja, o projeto neoliberal é firmado, no Brasil, de forma intensa, no mesmo 

período em que se pensa em políticas sociais, frutos de um processo de lutas e 

movimentos da classe trabalhadora. Só não colocado em prática de forma mecanizada 

porque deparou com a luta de classes, com isso formulações foram implantadas dentro 

da CF88 e não puderam ser ignoradas.  

O Estado brasileiro, caracterizado por sua dependência e na fase neoliberal, 

materializou ações lucrativas ao setor privado para prestação dos serviços públicos, 

defendendo como única forma de enfrentamento da crise. A solução encontrada foram 

medidas de contrarreformas, sendo uma forma de expropriação das formas de 

subsistência da classe trabalhadora, alinhados a uma linha de superexploração da 

mesma. De forma simultânea, possibilita acumulação capitalista, retiram-se direitos, 

impondo perdas significadas a classe trabalhadora. Aspectos como políticas focalizadas, 

fragmentadas sempre tiveram presente na história brasileira, somadas a entrega do setor 

público para as privatizações, mas no neoliberalismo essas propriedades se aprofundam 

cada vez mais (BRETTAS, 2017).  

Sendo assim, no cenário neoliberal, as políticas sociais perpassam pelo processo 

de financeirização e sua concretização acontece pela apropriação do fundo público, por 

meio do surgimento de uma aparelhagem que transfere o que foi arrecadado pelo Estado 

para os grandes capitais, seja os nacionais ou internacionais (IDEM, 2017).  

Segundo Brettas (2017), havia a defesa, por parte da burguesia, que não 

restariam recursos do público para serem revertidos em todas as premissas sociais 

colocadas na CF 88, tendo três eixos que conduziam sua defesa nesta pauta: 1) recursos 

públicos deveriam ter como prioridades o pagamento da dívida; 2) a defesa da 

necessidade de buscar apoio fora do aparato estatal para garantir a prestação de 

serviços e 3) a financeirização das políticas sociais como um caminho para a 

implementação não apenas de políticas que compõem a Seguridade Social, mas 

também as demais políticas (IDEM, 2017, p.67). 

O empreendedorismo ganhou força nesse momento político do governo FHC e 

se consolidou nos governos seguintes, na qual incentiva que o trabalhador seja dono do 

seu próprio negócio e que não depende de nenhum patrão, flexibilizando cada vez as 
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relações trabalhistas. Aumentando ainda mais a informalidade, porém sem os direitos 

sociais assegurados (SIQUEIRA, 2011). 

A política social do período FHC voltou-se para a criação do Plano de Combate 

à Fome e à Miséria, baseado nos projetos de Betinho
51

, com os princípios do plano: 

solidariedade, parceria e descentralização. O plano teve como referência: 

 

(...) em janeiro de 1995 foi criado o Programa Comunidade 

Solidária, braço social do governo, presidido pela então 

primeira dama. Contudo, vale ressaltar que esta ideia tem 

antecedentes. No final de 1985, assessores do Ministro da 

Agricultura elaboraram a proposta de uma Política Nacional de 

Segurança Alimentar, tendo em vista duas finalidades: atender 

as necessidades alimentares da população e atingir a auto-

suficiência nacional na produção de alimentos (SIQUEIRA, 

2007, p. 48 e 49). 
 

Esse período ficou claro a quem era direcionado governar, com grande 

flexibilização, um cenário de diversas iniciativas para o enfraquecimento dos 

movimentos sociais, além do empobrecimento crescente, com altas taxas de desemprego 

e precarização dos postos de trabalho (SIQUEIRA, 2007).  

 

2.2.1 “Menina LOAS” e Programa Comunidade Solidária do governo Fernando 

Henrique Cardoso  

 

As políticas sociais desse período vão ser desenhadas para o modelo que 

encontramos até os dias atuais, com acentuada responsabilização da sociedade civil, 

delegação para as ONG´s, compensatória e voltada para um modelo de transferência de 

renda. Esse caminho percorrido até a apresentação do Bolsa Família, no próximo 

capítulo, é necessário para entendimento da sua constituição e porque é um programa 

que ainda se mantém. 

 Com a promulgação da Constituição de 1988, a política de assistência social 

assume um novo aspecto, sendo desenhada, mas ao mesmo tempo direcionada para as 

regras do capital. Mas não há sombra de dúvida que houve avanços, como 

primeiramente a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, criada em 1993, que 

dispõe sobre a organização da Assistência Social e posteriormente a Política Nacional 
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 ―O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho tornou-se símbolo de cidadania no Brasil ao liderar a Ação 

da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, conhecida popularmente como a campanha contra a 

fome‖. Informações retiradas do site https://ibase.br/pt/betinho/  

https://ibase.br/pt/betinho/
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de Assistência Social – PNAS (2004) e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS 

(2005).  

Algumas marcas estruturais compõem as particularidades do trato com o social 

na América Latina, com destaque aos países analisados oscilando no entendimento da 

ajuda e na tentativa de formulação de políticas sociais. Com a LOAS foram formulados 

os princípios sobre as diretrizes, bases, gestão, formas de financiamento, entre outros 

pontos principais para conformar a política de assistência social. Lembrando que ao 

mesmo tempo de desenvolver e promover a expansão foram acompanhados pelo 

cumprimento das pautas neoliberais e nessa subtração, o que realmente foi colocado em 

prático foram métodos de focalização, ações compensatórias e fragmentação da política 

(MOTA, MARANHÃO, SITCOVSKY, 2010). 

O primeiro texto da LOAS não obteve aprovação, sendo necessário sua 

reformulação, provocando sua distorção, inserindo os princípios dos mínimos sociais e 

reforçando as condicionalidades. Advém da LOAS, seguidos esses preceitos, o 

Benefício de Prestação Continuada - BPC
52

, descrito na própria Lei 8.742/1993. 

Durante o governo FHC há o estrangulamento dessa lei com as decisões em alterar a 

periodicidade dos conselhos e conferências e alteração da idade de acesso para o BPC 

(IDEM, 2010).  

Na contramão dos avanços estão as medidas de retrocesso de qualquer medida 

progressista. Vale ressaltar que na própria CF 88, a assistência social
53

 entra como 

destinada aos desamparados ou de quem a necessitar, a crítica acontece, que por mais 

destacado o papel da assistência social nesse contexto, ela ainda está dissociada ao 

mundo do trabalho, como apoio. Mas, ao mesmo tempo, precisa responder diretamente 

as expressões da questão social. Assim é entendida sobre a lógica dos mínimos sociais, 

como afirma na própria LOAS: 

 

 Art. 1º - A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
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 ―Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família‖. 

Acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm 
53

 "Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição". 

Acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art6...
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
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através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 

para garantir o atendimento às necessidades básicas”
54

. 

 

O art. 4º, conta como princípio do LOAS, a ―II - universalização dos direitos 

sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 

políticas públicas‖, porém inserido dentro de uma lógica de programas de 

condicionalidades, mostra que essa universalidade é para quem está dentro dos 

requisitos de acesso. Além de restringir para ―os desamparados‖, ela focaliza o acesso e 

não universaliza como era para ser. Afinal, a Assistência Social precisa ser vista como a 

política pública.  

A fragmentação da política acontece pelo fato de que a LOAS descrever sobre a 

assistência social já ser limitada a um determinado público e durante o governo FHC 

criou-se uma condicionalidade dentro desse grupo. Delimitando sob seu entendimento 

os níveis de pobreza, por meio da lógica do acesso à renda, estreitando a focalização 

(SIQUEIRA, 2011). 

Como já foi abordado sobre a centralidade dessa política, a proposta do LOAS 

era justamente a forma integrada com as demais políticas setoriais, atendendo às 

contingências sociais, com o objetivo do provimento de benefícios e programas de 

enfrentamento da pobreza (IDEM, 2011). Com isso constitui como maior programa do 

período FHC, conhecido como Programa Comunidade Solidária - PCS, regulamentada 

pelo decreto nº. 1.366, de 12 de janeiro de 1995.  

Foi um programa do primeiro ano de governo FHC, que desfez a Legião 

Brasileira de Assistência Social - LBA, o Ministério de Bem Estar Social - MBES
55

, 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar - CONSEA e Centro Brasileiro para a 

Infância e a Adolescência - CBIA. Foi fundado e presidido pela então Primeira Dama 

Ruth Cardoso, que mostra outra característica muito presente dentro da política de 

Assistência Social no Brasil: o primeiro-damismo. Uma forma de lidar com essa 

política, por meio do entendimento como um benefício concedido por um determinado 

governo e negando como direito social conquistado. Volta do assistencialismo.  

Apresentou um abismo entre o programa social PCS e a proposta descrita no 

LOAS, que nada mais foi uma divergência dos objetivos econômicos internacionais 

                                                           
54

 Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 
55

  O MBES era a instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
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com a participação do Estado junto ao social. Obviamente não foi o PCS que se adaptou 

ao LOAS, mas sim o contrário.  O programa tinha o intuito de transferir um valor 

monetário, de caráter compensatório e solidário, tendo os recursos advindos de doação e 

não do orçamento público, descaracterizando totalmente o previsto dentro da LOAS 

(SIQUEIRA, 2011). Chamava-se assim a participação do ―Terceiro Setor‖. 

 

Tratou-se de uma proposta cujos fundamentos apresentaram-se 

antagônicos aos presentes na LOAS, no que tange ao caráter de 

universalidade, qualidade, gratuidade e de direito conquistado 

das políticas sociais (IDEM, p. 77, 2011).  
 

O PCS visava à articulação e responsabilização para a sociedade civil, por meio 

principalmente das parcerias com as ONG´s, por meio de novas propostas, lidando com 

um programa extremamente focalizado para aqueles mais pauperizados. Marcou com 

um desmonte recente da política de assistência social, era um clima de instabilidade, 

tendo vários ministérios para comandando o mesmo programa. Isso desqualifica um dos 

preceitos constitucionais e do entendimento dela enquanto uma política pública, pois 

divide as operações do programa (IDEM, 2011). 

Foi principal instrumento utilizado para desvincular a política de assistência 

social da responsabilidade do Estado brasileiro, colocando em prática o preceito 

neoliberal, sob a justificada de falta de recursos para essa área. Segundo Siqueira (2011) 

foi uma política que marcou a reorganização do Estado, pois era ―uma nova maneira de 

enfrentar a questão social‖ (IDEM, p. 80, 2011).  

Provocou também o enfraquecimento dos movimentos sociais, ocorrendo até o 

esvaziamento do Conselho de Assistência, muito se deve ao discurso de solidariedade e 

voluntariado para as principais tomadas de decisões dos programas. Um debate trazido 

por Siqueira (2011) é justamente pela leitura equivocada sobre esse momento e pelo 

movimento provocado pela LOAS e PCS. LOAS nunca foi implementada da maneira 

como foi planejada e muito menos o PCS foi um programa mal visto ou de pequeno 

porte.  

    Os avanços no campo da formulação na assistência social, no momento de 

formulação da CF88 e posteriormente com a LOAS, foram desviadas na sua forma de 

execução. Isso porque as condições de dependência deixam claro como será a forma de 

conduzir dessa política, somado a um ambiente de esvaziamento dos movimentos 

sociais, destacando as décadas seguintes. Um texto constitucional por mais condutor e 
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importante que seja não é o único que irá formar a rede de assistência. Ao ser necessário 

as legislações que completassem acabaram por serem conduzidas para os interesses 

vigentes. Não é possível afirmar que foi um momento de desmonte das políticas sociais 

por parte do governo FHC, afinal não se pode destruir o que não estava  construído 

(BRETTAS, 2017).  

O PCS foi pensando de uma forma de desarticular a efetivação da LOAS,  s 

basicamente porque as bases não estavam devidamente articuladas e montadas. endo um 

modelo de política de Assistência Social do governo FHC, tinha o objetivo de ser 

focalizada, localizada e com lógica clientelista. Ou seja, cumpriu exatamente o 

pressuposto para o qual foi criado. Afinal era uma pauta desenhada pelos organismos 

internacionais para América Latina, tendo a adesão do Estado e burguesias nacionais. A 

análise feita sobre PCS faz necessária para entender a dimensão do programa seguinte e 

nosso principal objeto de estudo: Programa Bolsa Família (SIQUEIRA, 2011).  

O programa PCS durou de 1995 até 2002, durante todo o período dos dois 

mandatos de FHC, sendo substituído pelo Programa Fome Zero, como proposta 

principal do governo PT. O programa brasileiro unificou os múltiplos programas já 

existentes, se igualou ao mexicano, por atuar com a intersetorialidade, articulando com 

saúde e educação. Porém de uma maneira ambígua, devido a intensa condicionalidade 

para adesão por parte dos beneficiários.  

 

No início do governo de Lula, instituiu-se como meta ações 

sociais que combatessem a fome; assim foi apresentado o 

Programa Fome Zero. Em paralelo foram deliberadas outras 

propostas, com menor visibilidade, cujos objetivos restringem-se 

a medidas superficiais e insatisfatórias. Nesse contexto, o 

Programa Bolsa-Escola (Lei n °10219, de 2001), o Programa 

Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA – Lei n° 10689, de 

2003), o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à 

Saúde- Bolsa Alimentação (Medida Provisória n° 2206-1, de 

2001), Programa Auxílio-Gás (Decreto n° 4102, de 2002) e 

Cadastramento Único do Governo federal (Decreto n° 3877, de 

2001) foram substituídos pelo Programa Bolsa Família (Lei 

10836, de 09 de janeiro de 2004) (SIQUEIRA, 2007, p. 167). 
 

É mais compreensível entender a tendência do governo FHC, de extrema direita, 

seguir fielmente a pauta neoliberal, mas ao analisar o contraditório governo Lula e 

princípio da Dilma, o foco será se houve uma ruptura com governos anteriores ou se foi 

uma reordenação da mesma pauta. 
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Tabela 3 - História dos Programas de Transferência de Renda: Brasil e México 

Década Brasil México 

1970 A assistência social estava voltada para 

ações fragmentadas e destinadas para 

atenção aos mais pobres, vinculado aos 

serviços da Legião Brasileira de Assistência. 

Viés da Caridade. 

Implantação do programa COPLAMAR, em 

1977. 
 
Destinado a população que não era 

beneficiada nas zonas rurais. 

1980 Um país marcado pela crise econômica e 

processo de redemocratização; 
 
Constituição de 1988: amplia os direitos 

sociais e cria a Seguridade Social brasileira 

(tripé baseado na assistência social, saúde e 

previdência social).  
 
Noção de mínimos sociais.  

Um país marcado também pela crise 

econômica e implantação das reformas 

neoliberais; 
 
Criação do PRONASOL, primeiro programa 

de transferência de renda. Foco na zona rural. 
 
Ações de alimentação e alguns investimentos 

em saúde.  

1990 Conflitos entre o que era marco 

constitucional e começo da implantação da 

agenda neoliberal; 
 
1998-1999: começo dos programas de 

transferência de renda no Brasil, por meio do 

Bolsa Alimentação e Auxílio-Gás.  

Predomínio e reafirmação da pauta neoliberal, 

tanto na economia como na política; 
 
1999 - Criação do PROGRESA, primeiro 

programa de transferência de renda, com 

condicionalidades, com objetivo de 

interromper o ciclo intergeracional da pobreza. 

Limitado a zona rural. 

2000 a 

2010 
2003: Programa Fome Zero e começo do 

Cartão Alimentação; 
 
2004: Criação do Programa Bolsa Família. 

2002: Criação do Oportunidades, expandido 

posteriormente para zona urbanas; 
 
2008: Implementação de apoios específicos 

para diversas faixas etárias. Atendendo desde 

crianças à idosos.   

2011 até 

2014 
2011: é lançado o Plano Brasil sem Miséria; 
 
PBF continua.  

2014: Oportunidades se transforma em 

PROSPERA.  

Fonte: Elaboração própria baseado em dados obtidos em MORAES; PITTHAN; MACHADO (2018).  
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CAPÍTULO III 

 

OS PROGRAMAS DE COMBATE À FOME NO BRASIL E MÉXICO 

 
Y este lugar, y este lugar 

Tiene tanta tierra, tiene tanto mar 
Y este lugar, y este lugar 

A tantos niños que puede alimentar 
(América Si - Evelyn Cornejo) 

 

As políticas sociais representam o antagonismo de classes, dentro da lógica 

contraditória da sociedade capitalista. Derivam da relação de participação da classe 

trabalhadora pela luta por seus direitos e também das artimanhas do capital na busca por 

retomar suas taxas de lucro por meio do fundo público. Incorporam o campo das 

necessidades do mundo do trabalho, ganhando espaço quando próprios trabalhadores se 

reconhecem como sujeitos.(ver redação) Porém as políticas de Seguridade Social, de um 

modo em geral, só podem ser classificadas como direitos sociais, fruto de um processo 

histórico, quando efetivamente assegurarem a classe trabalhadora uma proteção integral 

e que respondam efetivamente às suas questões (MOTA, MARANHÃO, SITCOVSKY, 

2010).  

Isso porque a Seguridade Social tornou-se um ambiente de disputas, visto que 

atua como harmonizador das relações mais complexas como capital, extração de mais-

valia, direitos sociais, proteção social e democracia. Nessa relação antagônica, que o 

capital também a utiliza para adequar seus interesses, servindo como uma barganha com 

os trabalhadores (IDEM, 2010). 

Respondendo a uma questão de austeridade fiscal e estabilidade financeira, 

apresenta-se com custo baixo e destacou-se como ação em si. Camuflado por um 

discurso de redução da desigualdade, o tema pobreza apresenta-se como um palco de 

disputa política partidária servindo como uma forma de moeda de troca com a classe 

trabalhadora. 

Não se pode negar o fato das políticas sociais conterem política, 

direcionamentos e interesses conflituosos. Podendo se expor o caráter contraditório de 

ora uma forma de reorganização do sistema (para atender aos interesses dominantes e 

conter conflitos), ora para atender os anseios dos segmentos atendidos por essa política 

(YAZBEK, 2004). 
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A política de Assistência Social assumiu uma grande expressividade, tendo suas 

ações superando os investimentos da saúde e da previdência, principalmente dos anos 

2000 a 2005, com a centralidade nos programas de transferência de renda 

(SITCOVSKY, 2010). 

Notoriamente, dois programas se destacam no cenário da América Latina, sendo 

o México pioneiro e o Brasil como o maior de transferência de renda do mundo, por sua 

abrangência. Serão esses dois, a principal análise desse terceiro capítulo, apresentando 

suas características, contextualizando suas ações até 2014 e porque se destacaram tanto. 

No caso brasileiro será feito um estudo sobre as produções realizadas dentro do Serviço 

Social e outros campos, com esse tema, afinal se tornou a principal ação das áreas que 

atuam dentro da política de Assistência Social. No México, a investigação será por meio 

da exposição das mudanças realizadas dentro do programa e a colocação dos resultados 

alcançados nesses 17 anos de existência.  

 

3.1. México: do programa pioneiro a um sistema de Proteção Social 

estruturalmente deficiente e falho 

 

O cenário mexicano, da década de 1990, como já foi apontado no capítulo 

anterior, era de um processo intenso de aplicabilidade das medidas neoliberais, por meio 

de um pacote de contrarreformas. Esse processo acentuou a desigualdade social, 

piorando ainda mais as condições de vida, tendo um aumento em termos absolutos da 

pobreza.  O governo substituto de Salinas foi do presidente Ernesto Zedillo Ponce de 

León, que durou o período de 01 de dezembro de 1994 até 30 de novembro de 2000, 

sendo um momento marcado por um enfrentamento político e efervescência dos 

movimentos sociais. Afinal o PRI estava envolvido em diversos processos de corrupção 

e de crimes como assassinatos, crise econômica, entrada para o NAFTA, índices 

altíssimos de pobreza, retorno negativo do PRONASOL, políticas públicas voltadas 

para a população urbana e esquecimento da zona rural, uso político dos programas 

sociais, entre outros. 

Elaboraram uma proposta de associar uma possível ajuda alimentícia associada à 

saúde, tendo como orientação reduzir a um programa menor e substituir os subsídios, 

que estavam sendo desperdiçados. Esse programa deveria ser alinhado às políticas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Zedillo_Ponce_de_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Zedillo_Ponce_de_Le%C3%B3n
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saúde e educação de forma condicionada e com isso estaria atuando de forma coerente 

ao que era proposto pelas instituições financeiras como BM  e FMI.  

A política de combate à extrema pobreza no México foi pauta de anos de 

conflitos de interesses, oriundos da própria lógica de enfrentamento da Questão Social 

por parte do Estado que possuía diferentes formas de lidar com a pobreza mexicana. Em 

1995, o presidente Zedillo com outros representantes pensaram em um programa de 

redução da pobreza. Juntaram-se ao gabinete de desenvolvimento social, os integrantes 

da Secretaría de Hacienda y Crédito Público – SHCP, Secretaría de Desarrollo Social 

– SEDESOL, Secretaría de Educación Pública – SE e Secretaría de Salud – SS.  

A proposta mexicana de programa social de enfrentamento à pobreza foi 

realizada por Santiago Levy, aplicando a estratégia formulada pelo BM. Apresentava 

um pacote básico articulado de educação, nutrição e saúde, com a extração dos 

benefícios que tinham essas áreas em comum. 

No primeiro momento foi elaborado Programa de Alimentación, Salud y  

Educación - PASE, podendo ser considerada como a primeira tentativa que antecede o 

PROGRESA. Em 1996, o PASE não atingiu a expectativa que lhe era correspondida, 

fazendo com que houvesse uma reunião com Consejo Nacional de Población - 

CONAPO, com a finalidade de organizar uma nova proposição (BANEGAS 

GONZÁLEZ, 2010).  

A finalidade do PASE era justamente substituir a transferência de leite e tortilla, 

por um valor monetário para as famílias que já eram atendidas, cuja fase inicial 

aconteceu em 03 cidades do estado de Campeche. As famílias beneficiárias deveriam se 

comprometer a frequentarem regularmente os centros de saúde, realizando o 

acompanhamento pré-natal e das crianças de até 05 anos. Alguns críticos acusam o 

fracasso do programa pela falta de um método para controle de inserção das famílias e 

da condução da entrega do dinheiro (IDEM, 2010). 

Também foi sinalizado no momento de estruturação do PROGRESA que as 

famílias beneficiárias preferiam receber a transferência por meio de um valor monetário 

do que um produto, como era feito anteriormente. Além do que era uma forma 

conveniente por ter uma corresponsabilidade com essas famílias. (IDEM, 2010). Assim 

configura uma nova ordenação na política de assistência social mexicana, com destaque 

para o surgimento do PROGRESA, que posteriormente sofrerá alterações até no seu 

nome.  
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PROGRESA surgiu (no ano de 1997, pelo presidente Ernesto Zedillo) e seguiu 

um modelo sócio-demográfico que o configurava da seguinte maneira: 1) seria visto a 

partir da região e não do indivíduo; 2) a responsável por receber o benefício seria a 

matriarca da família; 3) destaque maior para os índices de educação, a fim de um 

controle de natalidade; 4) acabar com o trabalho infantil e 5) realizar um mapeamento 

para trabalhar junto com a focalização do programa. Esse último já havia sido realizado 

por parte do CONAPO, anteriormente. Assim foi desenhado contando com uma 

negociação por parte de diversos órgãos federais, em seus diferentes níveis de atuação, 

como saúde e educação, além de estudos anteriores já realizados. Também se expressou 

por meio de uma observação de programas implantados para diminuir a pobreza em 

outros países (BANEGAS GONZÁLEZ, 2010).  

Sem dúvidas, foi o programa pioneiro, principalmente por se tratar de uma 

época de políticas sociais ineficientes para a região e se transformou numa proposta 

com ferramentas necessárias para execução. Buscou lançar um programa de 

transferência de renda e em conjunto com as reformas econômicas, sendo lançado em 

meados do governo Zedillo. Essa demora deve-se pela crise econômica que atravessa o 

México, sendo marcado pelo destaque de atenção à população rural e pela junção de 

uma política da soma saúde, educação e alimentação, voltado para o discurso de ―capital 

humano‖
56

. 

A maneira como o programa identifica e possibilita a seleção dos beneficiários 

acontece em três (03) etapas, a primeira sendo a parte da seleção e classificação dos 

municípios (estes foram divididos em cinco (05) categorias, identificando os níveis 

socioeconômicos); o segundo foi a seleção dos domicílios dentro de cada município 

com base do método estatístico de análise (tendo como base o censo feito pelo 

programa) e por fim, era feita a validação das participações junto com a comunidade 

(isso significa se queria incluir alguém) (DRIUSSO, 2010). É comum no México (e em 

países da América Latina), que um o programa social do governo anterior seja 

modificado assim que assume um novo presidente, porém foi decidido manter o 

                                                           
56

 O ―capital humano‖ pode ser considerado como um conceito ou noção ideológica construída para 

manter intactos os interesses da classe detentora do capital e esconder a exploração do trabalhador, 

mascarando as determinações da desigualdade entre nações e entre indivíduos e grupos e classes sociais. 

Com o agravamento da desigualdade no capitalismo contemporâneo, esse termo  redefinida e 

ressignificada pelas noções de sociedade do conhecimento, qualidade total, pedagogia das competências e 

empregabilidade. Ver FINKEL, S. Capital humano: concepto ideológico. In: LABARCA, G. et al. (Orgs.) 

La Educación Burguesa. México: Nueva Imagen, 1977. 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/pedcom.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/emp.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/emp.html
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PROGRESA. Isso aconteceu basicamente pela boa reputação adquirida pelo programa 

nesses anos desde a sua  implantação e sua alta popularidade.  

Depois de selecionados os beneficiários o contato era feito com a matriarca da 

família, pois ela será a responsável para receber e gerir o benefício, o que reafirma a 

matricialidade dos programas destes moldes, tal qual no Brasil. A partir da escolha, às 

famílias participam de reuniões na comunidade para ter a explicação de como funciona 

o programa. Quem é beneficiado pelo PROGRESA não poderia participar de mais 

nenhum programa federal (BORGES, 2007).  

A estrutura do programa acontece sob a responsabilidade da Coordinación 

Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, órgão dentro da 

Secretaría de Desarrollo Social, tem como objetivo formular, coordenar, dar 

continuidade, supervisionar e avaliar o programa. Também contará com um conselho 

integrado entre os secretários de Desarrollo Social (que presidirá o funcionamento), 

com a secretaria de Hacienda y Crédito Público, secretaria de educação e saúde e um 

coordenador nacional, onde será considerado o Secretário Técnico. Esses que foram 

nomeados titulares escolhem seus suplentes, existindo um subsecretário, um 

coordenador nacional (escolhido pelo presidente da República) e um comitê técnico 

para ser um órgão de apoio à coordenação, integrando toda equipe técnica que se reúne 

a cada bimestre. São regidos por um Regulamento Interno de operação (DÍAZ, 2017).  

No ano de 1997, o programa atendeu 300 mil famílias e tendo em 2000, um total 

de 2,5 milhões de pessoas incluídas nele (SEDESOL/México). O objetivo principal de 

1997 até 2000 estava em cobrir as famílias das zonas rurais, com destaque as 

localidades que tinham menos de 2,5 mil habitantes, que tivessem acesso ao posto de 

saúde e escolas. Somente em 2001 que foi estendido para as áreas urbanas, com menos 

de 15 mil habitantes e cobrindo todo país no ano de 2002 (DRIUSSO, 2010).  

Em 2002, PROGRESA passou a ser chamado de Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades, no início do governo de Vicente Fox, que tinham o mesmo 

objetivo do programa anterior em manter as ações de superação da pobreza e 

desenvolver capacidades básicas, por meio das ações articuladas de saúde, educação e 

alimentícia. Tendo como objetivo principal o rompimento intergeracional da pobreza, 

oss benefícios eram concedidos bimestralmente e possuíam quatro (04) componentes 

(um de caráter incondicional e outros três que precisam de contrapartidas) (IDEM, 

2010). 
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Esse objetivo consistia em geração de igualdade de oportunidades para os 

atendidos dos programas, promoção de uma melhoria na qualidade de vida, 

desenvolvimento das capacidades individuais, das famílias e comunidades, além de 

fomento do desenvolvimento comunitário (SILVA, 2014). 

O público alvo do programa Oportunidades eram famílias pobres e indigentes, 

que devido à falta de condições socioeconômicas não desenvolviam capacidades em 

áreas como educação, saúde e nutrição. A partir de 2013, esse perfil foi alterado para 

aqueles que não atingiam a linha de bem-estar mínimo e que possuíam componentes, na 

faixa etária menor de 22 anos e/ou mulheres em idade reprodutiva (IDEM, 2014). 

Segundo o documento chamado ―Reglas de Operación del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades” (Oportunidades, 2009), o cálculo dos benefícios 

acontece mediante os componentes baseados em educação, alimentício, energético e 

idosos - maiores  de 70 anos. O educativo corresponde a matrícula nas escolas, 

permanência e frequência nas aulas, sendo conferido bolsas de estudos e apoio na 

compra dos materiais escolares para as crianças e adolescentes incluídos no programa. 

A partir do ensino secundário (mais ou menos o que seria o ensino fundamental no 

Brasil), há diferenças na distribuição dos valores para critérios de gênero, pois há um 

abandono maior por parte das meninas e por isso, as bolsas para elas são maiores 

(DRIUSSO, 2010). 

Para o programa Oportunidades a pobreza era entendida como privação das 

capacidades básicas, partindo do entendimento que é medida pelo que o indivíduo 

consegue ou não realizar, ou seja, não ter acesso aos recursos necessários para a 

desenvolver suas competências (BORGES, 2007). Desde a administração do presidente 

Foz foi criado um Comité Técnico para la Medición de la Pobreza - CTMP, com a 

finalidade de avaliar o progresso feito pelo programa, baseado em três premissas: 

pobreza alimentícia; pobreza de capacidades e pobreza de patrimônio. Basicamente, 

essa é a essa divisão de entendimento sobre esse tema e como será realizado 

(GUTIÉRREZ TORRES, 2016).  

O valor correspondente à parte alimentícia corresponde a $ 195,00 pesos 

mexicanos (aproximadamente US$ 9,92). Tinha um adicional no programa Vivir Mejor, 

com objetivo de estabelecer um valor de $ 120,00 pesos mexicanos (US$ 6,10) como 

forma de compensação pelas altas dos alimentos. Já a parte correspondente ao 

energético equivale aos gastos com luz, água, gás, carvão, combustível, velas, entre 
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outros num valor total de $ 55,00 pesos mexicanos (US$ 2,8). Existe um teto para a 

distribuição desses benefícios que variava conforme com a quantidade de filhos das 

famílias cadastradas no programa (DRIUSSO, 2010). 

Com relação ao benefício destinado para maiores de 70 anos, ele estava 

destinado para aqueles que viviam em municípios com mais de 10 mil habitantes, 

recebendo um valor de $ 270 pesos mexicanos (US$ 13,7) por cada idoso. Para esse não 

era necessário apresentar nenhuma contrapartida para receber. Segundo o SEDESOL, as 

famílias para participar do PROGRESA/Oportunidades precisavam cumprir algumas 

condicionalidades (DRIUSSO, 2010): 

 

 Designar o valor recebido para melhorar a condição alimentícia, educação e 

qualidade de vida da família;  

 

 Incentivar a participação das crianças e adolescentes na frequência escolar; 

apresentar o cartão de saúde em cada consulta médica; 

 

 Participar das ações de saúde promovidas na comunidade em que reside a fim de 

fomentar a promoção à saúde; 

 

 É responsabilidade materna ou do responsável legal da criança que ela mantenha 

as indicações e recomendações da equipe de saúde sobre evitar desnutrição; 

 

 Responsabilizar pela entrega dos benefícios aos idosos; 

 

 Usar de forma correta os suplementos e complementos dietéticos destinados às 

gestantes e lactantes; 

 

 Manter os dados das famílias sempre atualizados. 

 

As condicionalidades na área da educação consistiam em matrículas dos 

menores de 18 anos completos e não haviam concluído a educação básica, dentro das 

escolas de ensino fundamental que são as autorizadas e que assistem regularmente às 

aulas; matrícula de jovens até 22 anos e 11 meses com necessidades educacionais 

especiais nas escolas de educação especial; matricular jovens de até 21 anos completos 
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que não tenham concluído o ensino médio, nas escolas autorizadas e mantenham até 

concluir. Já na saúde, as condições eram ter um registro em uma unidade designada para 

família no momento de incorporação do programa, na qual assumem a responsabilidade 

de todos os membros inseridos agendem seus compromissos e cumpram (inclusive os 

adultos) (SILVA, 2014).  

No ano de 2003 foi acrescentando a iniciativa chamada “Jóvenes con 

Oportunidades”, com objetivo de criar uma poupança para estudantes que cursaram o 

final do ensino fundamental até o médio, por meio de pontuação. A finalidade era que 

assim pudessem pagar pelo seu ensino superior, fazer adesão a algum seguro de saúde 

para a família, reformar a casa ou adquirir algum negócio (DRIUSSO, 2010). Só 

poderia aderir a esse programa, os jovens de até 22 anos e que a família fosse 

beneficiária do PROGRESA/Oportunidades. 

Lembrando que diferentemente do conceito de universidades públicas 

brasileiras,  no México há o pagamento da matrícula ou das disciplinas. Aumenta-se a 

tensão do público x privado na América Latina, na década de 1990, e emerge esses 

programas que propiciam o pagamento de alguns serviços. A tendência desse programa 

é a responsabilização do indivíduo para a sua saída da situação de pobreza, além da 

mercantilização do serviço do Estado. 

Na área da saúde, houve uma reformulação de estratégias no campo da 

prevenção e promoção da saúde, por parte dos órgãos Línea de Vida e PREVENIMSS, 

Secretaría de Salud e IMSS-Oportunidades. O PREVENIMSS é a forma de promoção à 

saúde por meio de check-up anual médico, além da contribuição no programa nacional 

de vacinação. Essa mudança busca o diagnóstico preciso e rápido para as doenças de 

maiores impactos sociais, alinhado a um atendimento curativo e de controle das 

principais enfermidades. Porém essa reorganização apesar de necessária não foi com 

colocada em prática com a qualidade necessária, sem contar com uma equipe 

profissional que atendesse toda a demanda. Uma saída encontrada foi a realização de 

oficinas para estudantes de ensino superior sobre educação sexual, planejamento 

familiar e também ofertaram para as mulheres (responsáveis pelo recebimento do 

benefício) cursos voltados para higiene pessoal, nutrição e autocuidado com a saúde. 

(BANEGAS GONZÁLEZ, 2010). Nota-se a transmissão de responsabilidade para os 

usuários do programa. 
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O sistema de saúde mexicano não é único e universal, sendo uma forma 

corporativa, voltado para noção de seguro aos mais pobres (como o caso do Seguro 

Popular, inaugurado em 2003). O que temos é um setor público voltado para os 

trabalhadores assalariados e instituições que atendem aqueles sem capacidade 

contributiva e em extrema pobreza. O Oportunidades tinha como objetivo garantir um 

Pacote Básico Garantido de Saúde que se trata do primeiro nível de atenção a essas 

famílias, incluindo oferta de remédios específicos e monitoramento do crescimento 

infantil (SILVA, 2014). Contaria com a ampliação gradual de um pacote de 

intervenções dentro da saúde pública, de acordo com cada perfil dos usuários (sexo, 

idade e situação de vida). O pacote era ofertado em nível primário e inclui vacinação e 

consultas pré-agendadas, caso o usuário precisasse de um atendimento de emergência, 

seria encaminhado para a secretária de saúde, IMSS-Oportunidades, e outras instituições 

credenciadas em esfera federal, para onde essas regras aplicam. Um estudo realizado 

com as famílias indicou uma melhora nos resultados da saúde, a partir do 

Oportunidades (MORAES; PITTHAN; MACHADO, 2018). 

Os benefícios não monetários que estão inclusos no Oportunidades são ações 

como: uma Cartilha Nacional de Saúde para todos da família, de caráter preventivo para 

promoção da saúde e detecção preventiva de doenças; além dos cuidados curativos; 

controle e acompanhamento nutricional das crianças com menos de 05 anos, das 

gestantes e lactantes; controle nos casos de desnutrição; educação em saúde; serviços 

gratuitos de saúde para as famílias participantes do programa, através de consultas 

programadas (são registradas num documento chamado Cita para la Familia) (SILVA, 

2014). 

Uma das fragilidades do sistema de proteção social mexicano está pelo fato que 

mesmo tendo resultado positivo, quem detém direito é por tempo transitório. Porque 

devido alteração na condição de vida muda-se o vínculo com o programa de 

transferência de renda e todos esses serviços citados são para aqueles que permanecem 

no programa, dentro das condicionalidades. Devido a esse acesso temporário fica 

expresso a debilidade da proteção social mexicana, além da questão geográfica de 

escolha para aplicabilidade do programa, o que faz com que aquelas famílias 

pauperizadas de outras áreas não contempladas, fiquem totalmente descobertas e 

continuem com dificuldades (MORAES; PITTHAN; MACHADO, 2018).  
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Cabe nessa delegação para as mulheres, analisar a centralidade das famílias nos 

programas de transferência de renda e a responsabilização dela para seu êxito. Também 

verifica a condição do sujeito feminino nesses programas (essa percepção é vista na 

forma de conduzir a política social no Brasil), sobrecarregando por ter que assumir as 

múltiplas tarefas que lhe é designada tanto na esfera da reprodução, como na produção. 

Atribui à mulher a intensificação do seu trabalho - mulher/mãe/dona de 

casa/profissional e ainda o sucesso em todas essas áreas. 

Em tempos de reestruturação do Estado e capitalista, essas respostas à crise vão 

apresentando caráter classista, mas também sexista, já que os impactos atingem de 

formas diferentes homens e mulheres, produzindo relações desiguais de gênero. 

Acontece uma combinação dialética do trabalho feminino, marcado pelos remunerados 

e não remunerados. O Estado, por sua vez, sucumbe e aproveita o tempo que as 

mulheres trabalham sem o custo financeiro, efetivando a exploração do mesmo, com o 

argumento de participação e valorização dessa mulher (ganha espaço as explicações 

pós-modernas sobre empoderamento feminino
57

).  

A identificação das famílias é feita de forma semelhante ao programa anterior, 

baseado em 03 etapas: 1) a uma focalização em qual município está dentro das 

condicionalidades exigidas pelo programa - focalização geográfica; 2) em todas essas 

localidades são realizados censos, que será por meio da informação socioeconômica 

coletada, identifica qual família será beneficiária e 3) após a seleção, a relação de 

famílias selecionadas é apresentada para comunidade, por meio de assembleia (podendo 

emitir opiniões, sugerindo inclusões ou retirada) (BORGES, 2007). 

O formulário socioeconômico preenchido colhe informações relacionadas às 

características do lugar e de ―bem-estar‖, o conjunto de pessoas que residem dentro da 

mesma residência e os gastos com a mesma. As entrevistas eram feitas com aqueles 

maiores de 15 anos e no final assinava um questionário para certificar a aplicabilidade. 

Essas informações eram enviadas e ficavam em arquivos magnéticos para sua 

segurança, gerava um número de identificação para cada família, como forma de 

permitir certa confidencialidade (o responsável por essa parte era a Coordenação 

Nacional do Programa). Para adentrar nessas localidades, contava com o apoio de 

autoridades municipais para a realização das entrevistas (IDEM, 2007). 

                                                           
57

 VER CARVALHO (2013). CARVALHO, I. O fetiche do empoderamento: do conceito ideológico ao 

projeto político-econômico. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 

UFRJ, Rio de Janeiro, 2013. 
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Um dos impactos observados nos dez primeiros anos de 

PROGRESA/Oportunidades foi o aumento da permanência nas escolas e aumento dos 

níveis escolares cursados pelos beneficiários. Impactando, primeiramente, o aumento e 

permanência no ensino fundamental e posteriormente no ensino médio e superior, 

destacando esse fato no setor rural mexicano. Mas isso não quer dizer que manteve 

maiores níveis de qualidade no aprendizado e nem assegurou a inserção no mercado de 

trabalho (BANEGAS GONZÁLEZ, 2010). 

Tanto o Oportunidades como o Bolsa Família, o qual trataremos mais a frente 

foram os programas de maior abrangência de cobertura em toda América Latina, com 

um percentual de 70% da população de ambos inseridos nessas políticas. O caso 

mexicano foi inserido em mais de 100 mil lugares, principalmente nos municípios com 

maiores índices de pobreza, em zonas rurais e urbanas (SILVA, 2014). 

É justamente esse debate realizado nos países latino-americanos que têm os 

PTRC como destaque de suas políticas de assistência social, porque não existe um 

cenário harmonizado no campo da proteção social. Prioriza-se esse tipo de atuação 

focalizada nos mais pobres, com diversas condicionalidades, mas não existe uma 

melhoria na prestação dos demais serviços públicos, pelo contrário, precariza o público 

para que com o dinheiro feito na transferência seja consumido os serviços privados. 

O programa alterou de nome, mas continuou da mesma forma, sem grandes 

mudanças. O conceito de pobreza se manteve e os esforços em enfrentá-la não sofreram 

elaboração, buscando mais demonstrar os impactos do programa do que propriamente 

esclarecer os objetivos do mesmo. O foco do programa Oportunidades foi aumentar a 

cobertura de lugares atendidos em situação de pobreza e estendeu para as zonas urbanas, 

com menos de um milhão de habitantes e a partir de 2004, levou para cidades urbanas 

que ultrapassam esse número, como as áreas metropolitanas da Cidade do México, 

Guadalajara, Monterrey e Puebla. Para essa seleção no meio urbano houve um reajuste 

dos métodos de seleção, com destaque para autofocalização, como maneira de análise 

dos beneficiários (BANEGAS GONZÁLEZ, 2010). 

Oportunidades criou 03 novas formas de apoio e também criação de um 

mecanismo que excluía os lugares que foram alcançando superar a sua situação de 

pobreza. Desde PROGRESA já foi determinado que fosse diminuído o benefício dos 

lugares, dependendo da situação que apresentasse. Porém não foi determinado qual seria 

esse mecanismo e como se daria, nem muito menos a duração da continuidade da 
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transferência monetária. O que foi feito, segundo a Reglas de Operación, de 2003, foi 

estabelecer um novo ―certificado‖ ou censo daquele lugar (BANEGAS GONZÁLEZ, 

2010). 

Essa nova forma de validar o programa nessas áreas acontece com a realização 

de outra avaliação, com finalidade de levantar as condições socioeconômicas e 

demográficas da região estudada. A finalidade de uma nova certificação está em 

observar se depois de 03 anos eles ainda mantém o perfil, conforme o Padrón Activo de 

Beneficiarios. Se essa localidade teve suas condições melhoradas podem ser excluídos 

do programa (IDEM, 2010). 

O problema acontece porque essa forma de avaliação foi altamente confusa e 

complexa, além que houve mudanças legais sobre o perfil nesse padrão de beneficiários, 

da maneira que não ficou definido quanto tempo iriam receber. O programa passou 

diversas vezes por alterações nas regras de operação, tendo em 2007, na qual ficou 

definido que todos os lugares (seja urbano ou rural) ficariam seis anos no programa, 

passando depois desse período por uma recertificação. 

Existe um mecanismo no Oportunidades chamado Esquema Diferenciado de 

Apoios - EDA, que trata da transição que os lugares ainda precisam de alguns 

benefícios, como os casos de transferência monetária para os públicos específicos como 

os idosos, para algum serviço de saúde, para educação ou para casos de 

gestantes/lactantes. Devido a isso, após o ajuste de 2007, aquela localidade que recebe o 

benefício pode permanecer no EDA por até 12 anos. 

Em 2009, houve um novo reajuste nas regras de operação que reordenou os 

benefícios e permanência da família no programa. A partir dessa nova regra, o lugar 

poderia passar por uma nova certificação várias vezes de acordo com o momento em 

que foram inseridos no programa. Ou seja, um exemplo: se a família foi incorporada em 

2005 seria avaliada após 05 ou 06 anos, mas aquelas que foram incorporadas em 1999 

seriam novamente certificadas por cumprir 08 a 09 anos de programa. Aqueles lugares 

que permanecem em extrema pobreza continuaram recebendo o benefício 

indefinidamente (IDEM, 2010). 

Em dez anos de Oportunidades pode dizer que buscou reparar uma ausência de 

Seguridade Social, sendo possível ver as experiências e aprendizado, numa mistura de 

abertura de novas possibilidades ao mesmo tempo de fracassos em pensar como uma 

política social que atendesse o pauperismo mexicano. Com relação as avaliações sobre o 
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programa em si, pode-se dizer que PROGRESA/Oportunidades foi um dos mais 

avaliados na história da política social do México, assim como da América Latina.  

Chegou a receber um a cada 04 pesos direcionados como recurso dos Gastos Federal 

para Superação da Pobreza (BARAJAS MARTÍNEZ, 2015). 

O México tem um total de 31 estados e aproximadamente mais de 2.440 cidades, 

sendo em 2007, o programa atingiu os números de 05 milhões de famílias beneficiárias, 

2.444 municípios, tendo um total de 30% das famílias atendidas principalmente nos 

estados de Veracruz, Chiapas e Oaxaca. Durante a gestão do presidente Felipe Calderón 

, o programa foi ampliado e criou-se o Programa de Apoyo Alimentario - PAL, 

orientado para as famílias que por algum motivo não são beneficiárias do 

Oportunidades, mas requerem um apoio para melhoria nas condições de vida. O valor 

desse benefício era de $ 456 pesos (US$ 23,7). O programa atendia, até julho de 2012, 

um total de 5,8 milhões de famílias, totalizando uma média de 25 milhões de 

mexicanos. 

O PAL seria a fusão de outros programas como Apoyo Alimentario en Zonas de 

Atención Prioritaria - PAAZAP e Abasto Rural - PAR. A partir de 2010, foi 

implementado pela SEDESOL e pela coordenação do Oportunidades, sendo vinculado 

rapidamente como um tipo de apoio ao cumprimento do Plan Nacional de Desarrollo 

(Plano Nacional de Desenvolvimento) 2007-2012.  

Em 2013, o Oportunidades foi inserido dentro do marco conhecido Cruzada 

contra el Hambre (Cruzada contra a Fome), ampliando a cobertura de atendimentos, 

com objetivo de atender a um setor da população afetado pela pobreza extrema e 

carência alimentícia. Os documentos que o define está pautado na estratégia do direito à 

alimentação e na segurança alimentar, baseado na ONU para Alimentação e 

Agricultura. 

Sua criação está no reconhecimento que a maioria da população mexicana não 

tem acesso à alimentação básica, tenho esse direito essencial não respeitado. A frase que 

sustenta a divulgação está que “ningún mexicano padezca de hambre” (traduzindo: 

nenhum mexicano sofra de fome). Não foi considerado um programa, mas sim uma 

estratégia, cuja aplicabilidade estava na coordenação de programas ou ações nas 

diferentes instâncias governamentais.  

A sua estrutura institucional estava em nível da participação da sociedade civil, 

setores privados e acadêmicos. O decreto definia 70 programas sociais, em nível 
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federal, que apoiavam a instrumentalização da Cruzada, mesmo aqueles que já estavam 

em curso, distribuídos pelas diversas secretarias do Estado.  

O programa PAL atua em conjunto com a estratégia da Cruzada, com objetivo 

específico de estabelecer a implementação da mesma como estratégia de inclusão e 

bem-estar social, estimulando a participação dos setores público, social e privado de 

organizações e instituições, nacionais e internacionais. 

O PAL conta com diferentes tipos de benefícios: apoio alimentar, apoio infantil, 

apoio especial para o trânsito ao Programa Oportunidades e Apoio SEDESOL Sin 

Hambre. Vale destacar sobre esse apoio financeiro para a mudança de programas, 

porque as famílias beneficiárias que transitam para o Oportunidades recebem um valor 

monetário, neste período. A inclusão na Cruzada tem sentido porque contempla 

justamente áreas que não fazem parte do Oportunidades/PROSPERA. Em um país tão 

desigual como o México não deveria ter tantos programas focalizados e não garantir 

uma inclusão maior, com aumento dos recursos. Na qual os usuários são definidos 

dependendo da sua situação pobreza. 

A Cruzada contra el Hambre apresenta 05 objetivos
58

: 

 

1. Fome zero a partir de uma alimentação e nutrição adequadas para os 

mexicanos em extrema pobreza e com carência alimentar severa; 

 

2. Eliminar a desnutrição infantil e melhorar os indicadores de crescimento de 

crianças, na primeira infância; 

 

3. Aumentar a produção e a renda dos camponeses e pequenos produtores 

agrícolas; 

 

4. Minimizar as perdas do pós-colheita e de alimentos durante o 

armazenamento e transporte, assim como nos comércios; 

 

5. Promover a participação comunitária. 
 

No México, a forma de conduzir a política social é chamando a 

corresponsabilidade com a comunidade e que possui semelhanças com aquele conceito, 

fortemente criticado pelo Serviço Social brasileiro e conhecido aqui como 

Desenvolvimento de Comunidade. Parte do entendimento que aquele espaço se encontra 

―desajustado‖ e ―disfuncional‖ ao sistema e para isso é necessário a adesão a uma 

                                                           
58

  Objetivos informados na própria página Informativo Sin Hambre. Disponível em: 

http://www.sedesol.gob.mx/boletinesSinHambre/Informativo_02/ 

http://www.sedesol.gob.mx/boletinesSinHambre/Informativo_02/
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educação de base para se integrar. Além de defender que por meio de ações pessoais ou 

coletivas daquele meio possibilitaram melhorias da vida, principalmente por meio de 

uma integração povo e governo. 

Ao mesmo tempo em que dividem a responsabilidade de melhoria, estão 

responsabilizados pelo fracasso e culpabilização individual, por meio de um discurso 

meritocrático. Um excelente mecanismo para desmobilizar qualquer organização e 

entendimento enquanto classe trabalhadora unificada contra a um sistema desigual pode 

melhorar suas condições de vida. Utiliza-se de problemas e das necessidades mais 

básicas, a fim de criar o consentimento de que esse problema acomete somente aquela 

região e não num desenvolvimento regional.  

Na administração do governo do presidente Enrique Peña Nieto, o programa 

Oportunidades muda novamente de nome, passando a se chamar Programa de Inclusión 

Social - PROSPERA. Marcando a volta do PRI ao poder, depois de ter sido derrotado 

por dois mandatos do PAN (PRI volta à presidência em 2012). Quando reformula e 

muda de Oportunidades para PROSPERA, a ideia do PRI era retomar alguns pontos do 

PROGRESA, por se tratar de um programa da época priista e o Oportunidades foi uma 

política do período PAN. 

Os dados dos níveis de pobreza no México tem revelado alguns fatos instigantes, 

como que a partir de 2002, teve uma redução no número de pessoas em situação de 

pobreza e de indigência. Porém em 2008, o percentual de pobres voltou a crescer e 

depois de 2010, o número de indigentes também aumentou, alcançando em 2014, o total 

de 41,2% e 16,3% da população total, respectivamente.  

É fortalecido e manteve as estratégias traçadas no outro programa, mas buscou 

ampliar as capacidades em torno de educação, saúde e alimentação, voltadas mais para 

crianças e jovens em pobreza extrema. Também tinha enfoque de inserção produtiva 

dos beneficiários, inclusão financeira e um discurso de acesso efetivo dos direitos 

sociais (TORRES, 2016). Houve uma expansão de cobertura desde a criação do 

PRONASOL até o PROSPERA, porém não existe relação que esse aumento no 

investimento do programa diminuiu o número de pessoas em situação de pobreza. 

O PROSPERA substituiu o programa Oportunidades, cujo objetivo era articular 

e coordenar a oferta institucional de programas e ações de política social, incluindo os 

relacionados ao desenvolvimento produtivo, geração de renda, bem-estar econômico, 

inclusão financeira e trabalhista, educação, alimentação e saúde, visando a população 
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que vive na linha da pobreza. Os gastos no PROGRESA-OPORTUNIDADES-

PROSPERA foram atribuídos pelas três secretarias que são responsáveis pelo seu 

funcionamento -  SEDESOL, SEP e SS, sendo que cada uma conta com os próprios 

recursos orçamentários de seus programas. 

Uma das poucas diferenças com outro programa está no enfoque na inclusão 

financeira trabalhista e produtiva, sendo que para os beneficiários foi uma mudança 

significativa (SALAZAR, 2018). O PROSPERA buscou uma articulação com outros 

programas de políticas sociais e a política econômica, com um destaque 

interinstitucional entre os 03 níveis de governo, sociedade civil e a iniciativa privada. 

Segundo o estudo realizado pela CONEVAL, em 2012, um total de 45,5% da população 

mexicana (equivalente a 53,3 milhões de pessoas) vive em condições de pobreza no 

México. A medição de pobreza no México, baseada no entendimento emitido pelo 

CONEVAL, mostra que há três aspectos para identificação: 1) linha de bem-estar, 2) 

direitos fundamentais e 3) território em que vivem. A partir desse ponto analisam outros 

dois problemas principais, sendo o primeiro a identificação, que será à base da seleção e 

o segundo a agregação, que consiste em literalmente classificar quem é o não pobre. 

O programa retoma o caráter de um programa social com estrutura 

administrativa de coordenação, lembrando experiências como COPLAMAR e 

PRONASOL. Essa e mais algumas diferenças são observadas quando comparado com o 

Oportunidades (programa anterior). Observe os objetivos do Oportunidades e 

PROSPERA: 

 

 “Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, 

favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, 

salud y educación de las familias beneficiarias del Programa”(Regra de 

Operação - 2014 - Oportunidades); 

 

 “Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales 

que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a 

través de acciones que amplíen el desarrollo de sus capacidades en 

alimentación, salud y educación y el acceso a otras dimensiones de 

bienestar para coadyuvar a la ruptura intergeneracional de la pobreza”. 

(Regra de Operação - 2015 - PROSPERA). 
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Analisando essa escrita parece um texto diferente, mas de mesmo conteúdo, até 

mais confuso e sem uma especificidade no PROSPERA. Para Barajas Martínez (2015) a 

falta de um objetivo claro atrapalha no direcionamento do programa e principalmente na 

avaliação externa. O PROSPERA também continuou com os três componentes da 

educação, saúde e nutrição, alterando somente na criação de 04 linhas de atuação, que 

estabelecem atividades que são realizadas alinhadas com coordenação e secretarias de 

Estado, passando o programa para um formato de coordenação. 

A primeira e segunda linha de ação está voltadas para incentivo produtivo e 

geração de emprego, na qual as coordenações comprometem-se em efetuar a inclusão 

produtiva das famílias incluídas no programa. As secretarias responsáveis são 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU, Secretaría de 

Economía - SE, Secretaría de Trabajo y Previsión Social - STPS, Comisión Nacional 

de Pueblos Indígenas - CDI, Financiera Rural - FINRURAL e a Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación - SAGARPA 

(BARAJAS MARTÍNEZ, 2015). 

Os programas que estão voltados para inserção produtiva são Programa de 

Apoyo a la mujer emprendedora, Fondo para el Apoyo de Proyectos productivos en 

Núcleos Agrarios, Programa de Fomento a la Agricultura, Acceso al Financiamiento 

Productivo y Competitivo, Programa Integral de Desarrollo Rural e Programa de 

Competitividad Agroalimentaria, ambos pela SAGARPA; Programa de Opciones 

Productivas e Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanía, ambos 

pelo SEDESO; Programa de apoyo a jóvenes para la productividad de futuras 

empresas rurales, pela SEDATU; Programa para el mejoramiento de la Producción 

Indígena, pela CDI; Programa de Fomento a la Economía Social e Fondo Nacional del 

Emprendedor, pela SE; Programa de Crédito, pela FINRURAL; Becate e Fomento al 

Autoempleo, ambos pelo STPS (IDEM, 2015). 

A linha 03 está voltada para inclusão financeira, na qual os beneficiários do 

programa terão educação financeira, voltado para entendimento do que é uma poupança, 

também contam com uma oportunidade de abrir contas sem taxas de abertura, seguros 

de vida e assistência funerária e linhas créditos pré-autorizadas com taxas de 9,9%. A 

linha 04 compete a inclusão social por meio de ações de coordenação interinstitucional 

incentivando o acesso dos que vivem nos lugares atendidos pelo programa, facilitando o 
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acesso a direitos sociais. Alguns programas são Programas de Desarrollo de Zonas 

Prioritarias, Programa de Fomento a la Urbanización Rural, Programa Vivienda 

Digna, Programa de Vivienda Rural, Estancias Infantiles, Seguro de vida para Jefas de 

Família e Programa de Pensión para Adultos Mayores. Todos de gestão do SEDESOL 

(IDEM, 2015). 

Na educação houve uma mudança com relação a oferta de bolsas de estudo aos 

jovens que estão na universidade e no ensino técnico e no campo da saúde, as alterações 

foram para que as famílias pudessem se filiar ao Seguro Popular e um acesso às 

intervenções do Pacote Básico de Saúde (MORAES; PITTHAN; MACHADO, 2018). 

Para a CEPAL,  o caminho percorrido pelos programas de transferência de renda está 

direcionado para o enfoque da inclusão no mercado de trabalho de jovens, mulheres e 

adultos que se encontram em situação de pobreza extrema. 

Basicamente, o programa reforça os preceitos da cartilha do Banco Mundial e 

enquadra-se nas teses de Sen, quanto ao concentrar na capacidade individual. E o 

processo para ter acesso ao benefício está mais ou menos na mesma lógica que era no 

Oportunidades, na qual a família tem que ter a renda per capita inferior a Línea de 

Bienestar Mínimo - LBM . Outro critério é que as condições socioeconômicas dessa 

família não permitem que ―desenvolva suas capacidades‖, isso significa que não consiga 

comprar sua própria alimentação, manter padrões de saúde e educação mínimas 

(LOPES, MUELLER, GRZYBOVSKI, HUBNER, BASSO, 2017). 

A SEDESOL (2015) considera esse LBM um parâmetro, no que delimita quem 

da população mexicana usa toda sua renda para compra de alimentos, mas não consegue 

ter uma alimentação adequada, delimitando assim quais famílias serão focalizadas nesse 

programa.  Para continuar no programa, essa família tem que permanecer abaixo da 

Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas - LVPCS, além 

de cumprir condições demográficas determinadas pelo programa (possuir integrantes 

menores de 22 anos ou mulheres em idade reprodutiva na família) (IDEM, 2017).  

O valor conferido pelo LBM para cesta de alimentos passou do valor de $ 

1,371.66 pesos mexicanos (US$ 72), em 2017, para o valor $1,490.86 pesos mexicanos 

(US$ 78), em janeiro de 2018. O valor da cesta para zona rural passou de $ 975.64 (US$ 

51) pesos mexicanos, em 2017, para o valor de $ 1,061.46 pesos mexicanos (US$ 55), 

em janeiro de 2018.  
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Em 2016, segundo dados da CONEVAL, os estados com maior número de 

população em situação de pobreza e pobreza extrema são: 

 

 Chiapas: 4.114,00 em situação de pobreza e 1.498,60 em situação de 

pobreza extrema; 

 México: 8.230,20 em situação de pobreza e 1.057,00 em situação de 

pobreza extrema; 

 Oaxaca: 2.847,30 em situação de pobreza e 1.087,20 em situação de 

pobreza extrema; 

 Puebla: 3.728,20 em situação de pobreza e 561,9 em situação de pobreza 

extrema; 

 Veracruz: 5.049,50 em situação de pobreza e 1.332,50 em situação de 

pobreza extrema. 

 

Um percentual de 70% das famílias atendidas no PROSPERA encontram-se em 

10 estados, entre eles: Veracruz, Chiapas, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero, 

Michoacán, Guanajuato, Hidalgo e San Luis Potosí. Segundo a ficha de monitoramento 

de 2017-2018, houve um total de 6.584.063 de famílias atendidas, num total de 2.457 

municípios mexicanos. 

Segundo a CONEVAL, um dos pontos fortes do programa está pelo fato de 

contar com uma agenda de Avaliação Externa em colaboração do Banco Mundial e 

outras entidades, que inclui um curto período de resultados de vinte anos do Programa. 

Porém como fraqueza está em não possuir um plano de trabalho anual e também porque 

a oferta de apoios ao desenvolvimento produtivo depende de outras instâncias e não 

corresponde somente às necessidades e contexto das localidades dos beneficiários.  

Segundo Salazar (2018), o governo tratou de tentar diminuir o orçamento 

principal do programa, considerado um dos mais importantes e com os maiores valores 

de todos os tempos, isso devido à quantidade de beneficiários. Para o autor, mesmo que 

o presidente em questão tenha desmentido o uso para fins eleitorais, PROSPERA se 

tornou uma excelente fonte de troca de votos. Provoca aquele conceito (muito 

conhecido no Brasil) da criação de um clientelismo entre o governo e quem é 

contemplado pelo programa, além dos partidos políticos envolvidos em âmbitos 

municipais e estaduais. Retoma um formato conhecido desde tempos do PRONASOL. 
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Durante os anos e nas mudanças que aconteceram no programa foi possibilitada 

maior adesão, aumentando o número de beneficiários, principalmente pelas inovações 

que foram feitas desde criação. Visto que o PRI conquistou um número grande de votos, 

em 1991, principalmente por Salinas consolidar um programa com discurso de 

combater a pobreza, como forma de consolidar seu mandato (SALAZAR, 2018).  

No tempo compreendido de PRONASOL até PROSPERA, a quantidade de 

população em situação de pobreza teve uma queda mínima comparado ao que o governo 

anunciava lá em 1988. O que acarreta num questionamento de insistir num modelo 

(alterando poucos detalhes e nomes) se o objetivo original não é alcançado que seria 

reduzir significativamente o número de pauperizados no México.  

Para Salazar (2018), esse modelo persiste principalmente pelo seu viés 

clientelista e pela dependência criada entre governo e classe trabalhadora. É verdade 

que inovações criativas são feitas, afinal são mais de 20 anos de vigência do programa, 

mas esses resultados são escassos diante da real necessidade que clama os 

trabalhadores. Esse clientelismo é uma forma tão antiga e tão particular de se governar 

na América Latina que entende direito básico como favor, visa uma troca seja de votos, 

obediência e favores por uma lealdade a um determinado político ou partido. 

 

Gráfico 3 - Medição de pobreza no México, 2008-2014, em números de 

pessoas  

 

 
Fonte: Barajas Martínez (2015) e Coneval, segundo dados do Módulo de Condiciones Socioeconómicas 

(INEGI), dos anos de 2008, 2010, 2012, 2014. 

 



119 

 

Segundo a Ley General de Desarrollo Social, artigo 28, está claro que qualquer 

programa social é público e por isso deve estar alheio de qualquer partido político, 

sendo proibidos para outros fins que não seja o desenvolvimento social. Por isso, é 

importante que independente do partido que esteja no poder, ele deve se manter afastado 

em utilizar programas sociais para fins eleitorais. Outro motivo apontado por Salazar 

(2018) está no fato desse clientelismo está misturado com o chamado ―voto por medo‖, 

seja por meio de um temor, ameaça ou até mesmo pela incerteza de ficar sem aquele 

mínimo, que apesar de básico e insuficiente, é o único fornecido por aquele governo. 

Infelizmente o que mais se nota nos países latino-americanos, um discurso justificativo 

essas políticas sociais pontuais, mesmo com noção de sua precariedade, acaba sendo 

único recurso fornecido para as necessidades mais básicas.  

Um exemplo de instauração do medo foi na campanha vitoriosa do PRI, por 

meio de um discurso forte e massivo que se a oposição vencesse, poderia acarretar 

numa crise econômica e haveria um conflito nacional generalizado pelo exército 

zapatista. O mesmo partido que atualmente é acusado de usar o PROSPERA para fins 

eleitorais e grandes escândalos de corrupção. Uma das irregularidades encontradas foi 

de mulheres obrigadas assistirem comícios e votar em determinado partido político. 

Além dos usuários do programa que recebem até 40% menos dinheiro do valor 

original.  

Faltou muita clareza na transparência do programa e esclarecimentos dos valores 

repassados até a chegada em quem era beneficiário. Até mesmo a Cruzada Nacional 

contra el hambre - Sin Hambre (que se mantém até os dias atuais) somente contemplou 

1% de um total de 7 milhões de pessoas em pobreza alimentar que pretendia atender, no 

ano de 2017.  

Houve uma falha na definição exata das metas a serem cumpridas pelo 

PROSPERA, ficando confusas em meio a suas definições. No final de 2018, o programa 

atendia uma média de quase 7 milhões de usuários, com grande destaque para ações de 

educação, mas não determinando como atenderia as questões de saúde e alimentar. 

Também não houve esclarecimentos sobre quais recursos seriam destinados para esses 

campos.  

Assim como o Bolsa Família (que será apresentado no próximo item deste 

capítulo), o PROSPERA conta com fusão perigosa da mistura entre política de 

assistência social e entidades bancárias, porque o programa é sustentado por um 
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esquema de serviços financeiros, educação financeira, poupança, seguro de vida e 

crédito e são destinados aos beneficiários titulares, por meio de um banco de 

desenvolvimento.  

Essa poupança tem a promessa de rendimentos claros e por essa conta podem 

receber remessas nacionais e internacionais, além da criação de créditos pelo Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros - Bansefi. Segundo a coordenadora nacional 

do programa Paula Hernández, no ano de 2015, afirmou que a designação desse banco é 

que ele poderá administrar mais empréstimos pessoais que qualquer outro banco. Outro 

ponto reforçado pelos defensores do PROSPERA é que esse programa que tem como 

objetivo a interrupção intergeracional da pobreza, acontecerá pelo fomento às famílias 

beneficiárias para garantir sua própria renda ou em abrir seu próprio negócio. 

É importante mencionar essa relação que insistem em manter em países como 

México e Brasil, da política assistência social ser repassada utilizando as instituições 

financeiras, como os bancos. A inclusão financeira do PROSPERA, no caso da 

contratação de planos de poupança programada, seguro de vida, créditos e benefícios 

adicionais, derivados dessa estratégia de inclusão financeira, os beneficiários são 

direcionados para o pagamento desses serviços para a conta bancária em que as 

transferências são depositadas. Isso está escrito e oficializado no Diário Oficial, de 

dezembro de 2017.  

Está também no item 4.5 que em caso dos créditos básicos, quando uma família 

beneficiária causa a suspensão total do apoio - seja porque saiu do programa ou 

modifica um titular, pela morte do titular anterior - e existe um saldo devedor, define-se 

que será mantido nos referidos créditos, na qual a Coordenação Nacional fará uma 

última dispersão, no bimestre em que a suspensão, redução ou mudança de proprietário 

é aplicada, até um montante equivalente ao de alimentos e apoio alimentar suplementar, 

sem certificação de conformidade com corresponsabilidades de saúde, a fim de liquidar 

ou reduzir a saldo devedor. Nesse caso, as instituições de liquidação limitam as ações de 

cobrança subseqüentes para esses créditos e não aplicarão taxas atrasadas, mesmo 

quando a família for reativada. No caso de famílias classificadas na EDA, a última 

dispersão só pode ser feita por um montante equivalente aos apoios alimentares que 

recebem. 

Segundo Couto (2015), a política de assistência social deveria apoiar-se na 

concepção de direito da classe trabalhadora e sendo necessário garantir que todos 
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tivessem as condições para superar as dificuldades impostas pelo capital ao mundo do 

trabalho. Estamos perdendo o maior ganho dessa política que se trata dela ser uma 

política social pública, justamente por não transformar o sistema, mas o tratando de 

gerenciá-lo. A exploração causada pelo mundo trabalho transforma os pobres em meros 

consumidores, reforçando um conceito errôneo que isso é um preceito de cidadania. O 

que resulta: em indivíduos que se satisfazem pelo fato de consumirem planos de saúde, 

ao mesmo tempo em que temos um sistema público de saúde, assim como educação, 

previdência, etc. Acontece de reclamar por atendimento, sem o reconhecimento que isso 

é um direito e que deveria ser protegido (COUTO, 2015). Isso reforça o que foi citado 

sobre os empréstimos bancários e recai sobre esses que são iludidos com as falácias de 

uma forma de estar inseridos, pelo fato de terem uma conta bancária. 

Ter acesso a uma renda está inserido como parte integrante do entendimento 

sobre direitos sociais e que tem ser defendido. Isso é apropriado pelo sistema bancário, 

sendo mais uma face de exploração capitalista, que torna esse cidadão em cliente. Couto 

(2015) retoma a definição de política social como espaço contraditório de luta de classe, 

porque ao mesmo tempo que serve como cooptação da classe trabalhadora para as 

regras do capital, também apresenta-se como campo de luta da classe trabalhadora por 

reconhecimento de seus direitos e terem acesso à riqueza socialmente produzida.  

Quando se coloca a responsabilidade em cima do indivíduo para saída da sua 

condição de pobreza e inclui para isso uma relação com o mercado, resgatar o viés 

meritocrático, competição e o nega o que lhe é direito social. Ter acesso a alimento, 

moradia, ao mínimo de dignidade é direito básico e humano, mas o que vemos é uma 

apropriação do mercado sobre esses preceitos básicos e repassa uma perspectiva de 

estimular o endividamento, almejando necessidades de consumo e transformando em 

fontes lucrativas. Acontece uma despolitização do acesso aos direitos sociais quando se 

trata da defesa de políticas sociais sob outra lógica que não seja do mercado e atesta a 

proteção como algo a ser consumido (IDEM, 2015). 

O PROSPERA, em 2015, lançou a criação do Cartão de Apoio Alimentar, 

denominado "Tarjeta SINHAMBRE", com o qual as famílias em situação de pobreza 

alimentar podem adquirir nas lojas Diconsa, 15 produtos diferentes com alto valor 

nutritivo. Sendo que essa loja pode ser aberta (desde que tenha os requisitos) por uma 

pessoa que viva em uma localidade de 200 a 14,999 habitantes e também não ter 
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serviços de fornecimento local suficiente
59

, também é possível encontrar unidades 

móveis. Em 2016, foi um total de 731 milhões de famílias recebendo esse cartão, sendo 

um total de 2 milhões e 800 mil de beneficiários.  

Quando as condições de acessibilidade para a compra de produtos alimentícios 

no DICONSA são interrompidas ou suspensas devido ao fechamento de unidades fixas, 

falta de oferta ou não cobertura de unidades móveis, ou naqueles casos em que a 

Coordenação Nacional determina que elas não existam condições para esta operação, as 

famílias podem ser realocadas automaticamente para o esquema de transferência de 

renda. 

Também foi criado o apoio para compra do Leche fortificada LICONSA, 

organizado pelo SEDESOL e se trata de venda de leite em postos em zonas rurais e 

indígenas, a um preço mais barato. Esse programa do governo federal é possibilitado 

por meio de compra de leite dos produtores nacionais a um preço mais barato e 

revendendo a um custo menor também. Em 2015, o programa contava com 11 mil e 248 

produtores nacionais.  

Fica claro o uso das políticas de transferência como uma forma de cooptação da 

classe trabalhadora e tratando de um país de histórica luta armada, ficou claro o uso 

dessas medidas a fim de apassivamento em meio de adoções das mais duras 

contrarreformas neoliberais. O governo Peña Nieto foi à agudização dessas 

contrarreformas, visto que sua popularidade foi caindo conforme os anos de seu 

mandato só restaram uma adoção das medidas de acumulação do capital, em meio de 

uma crise estrutural (SOTELO, 2017). 

Se em 1994, México contava com 52 milhões de pessoas vivendo em situação 

de pobreza, o resultado em 2016, foi de um total de 53 milhões de mexicanos na mesma 

situação. Mais de 20 anos de programa e que mudança social foi realizada? Em resumo, 

a política social mexicana, com foco na transferência de renda, modificou-se 

principalmente de nome durante os governos que sucederam a partir da criação desse 

modelo, em 1997. Aumentou-se o número de pessoas atendidas pelos programas, no 

sexenio do presidente Zedillo, mesmo com sua diminuição nos anos seguintes. Isso 

acontece pelas mudanças que ocorreram com a política social, que não ficava somente 

no nome, mas a cada período de 06 anos, eram realizadas novas medições, novas 

avaliações e outra metodologia. 

                                                           
59

 Mais informações na página oficial: https://www.gob.mx/liconsa/  

https://www.gob.mx/liconsa/
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Desde 1997, o programa já se transformou, passando por cinco mandatos de 

diferentes presidentes, Progresa, Oportunidades e posteriormente Prospera. Atualmente, 

com novo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, recém eleito, do partido 

Movimento Regeneração Nacional, altera mais uma vez o programa social mexicano, 

pois segundo o seu discurso, o PROSPERA se apoiou numa troca de votos e estava 

mergulhado numa cadeia de corrupção da política feita pelo partido anterior. A 

Coordinación Nacional de Prospera Inclusión social, criada em 2014, desapareceu por 

decreto da Secretaría de Educación Pública - SEP. Em seu lugar, será criada a 

Coordinación Nacional de bolsas de estudo Bienestar Benito Juárez, como órgão 

administrativo descentralizado.  

Esta será responsável pela coordenação do Programa Nacional de Bolsas de 

Estudo do ensino básico até superior, da Bolsa Universitária para Estudantes do Ensino 

Superior Benito Juárez, inserido no Jóvenes Construyendo el Futuro, como parte 

educativa e do PROSPERA, de Inclusão Social. Ao eliminar a Coordinación Nacional 

de Prospera Programa de Inclusión Social, criado em 2014, a cargo da Secretaría de 

Desarrollo Social, o atual decreto instrui as Secretarias de Bem-Estar e Educação a 

transferir os recursos humanos, materiais e financeiros para essa nova coordenação, para 

a nova que será responsável pelas bolsas, no prazo máximo de 90 dias.  

Logo, foi verificado que houve um aumento nos valores destinados aos 

programas e que houve um aumento de beneficiários, mas não foram suficientes para 

diminuir a desigualdade social. Os conceitos de pobreza segundo os formuladores dos 

programas foram modificando e cada vez mais confusos suas definições e delimitações 

de metas. Um organograma burocrático de responsáveis, coordenação, tanto em nível 

municipal quanto federal, além do aumento em denúncias e escândalos de corrupção, 

principalmente nos últimos anos, somado a tudo que foi exposto dificultaram a 

execução dos programas. Apresento um balanço das mudanças nos programas de 

combate à fome no México, no período de 1988 até 2018, segundo dados de Torres 

(2016), CONEVAL e SEDESOL. A seguir está um quadro com evolução dos 

programas de Transferência de Renda Mexicano: 
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Tabela 4 – Evolução dos Programas de Transferência de Renda no México 

Presidente 
Carlos Salinas de 

Gotari 

Ernesto Zedillo Ponce 

de León 

Vicente 

Fox 

Felipe 

Calderón 

Hinojosa 

Enrique Peña Nieto 

Programa PRONASOL PROGRESA OPORTUNIDADES PROSPERA 

Ano 1988-1994 1994-2000 2000-2006 2006-2012 2012-2018 

% de 

população em 

pobreza e em 

extrema 

pobreza  

Em 1988, 48% da 

população viviam em 

condições abaixo da 

linha de pobreza e em 

1989, 19% (quase 15 

milhões) viviam em 

pobreza extrema. 

Em 1996, a população 

em situação de pobreza 

aumentou 60%. 

53,6% da população em 

pobreza no ano de 2000. 

 

Em 2010, havia 52,8 

milhões de pessoas em 

pobreza (46,1%) e 12,9 

milhões (11,3%) em 

pobreza extrema.  

Em 2012, foi um total de 

53,3 milhões (45,5%) em 

pobreza e 11,5 milhões 

(9,8%) em pobreza 

extrema. 

Em 2014, era 46,2% em 

pobreza, equivalente a 

55,3 milhões de pessoas. 

 

 Em 2016, 53,4 milhões 

(43,6%) de pessoas em 

situação de pobreza e 9,4 

milhões (7,6%) em 

pobreza extrema.  

Cobertura 

dos 

Programas  

X 

No final de 2001 era de 

3,2 milhões de famílias, 

totalizando 14,4 milhões 

de pessoas. 

Em 2006, 5 milhões de 

famílias em 2.444 

municípios e 92.961 

localidades, onde 30% das 

famílias beneficiárias eram 

dos estados de Chiapas, 

Oaxaca e Veracruz. 

Em 2015, PROSPERA 

contava com um total de 

6.129.125 famílias. 

Em 2008, houve a 

incorporação de 27.200 

milhões de pessoas, que 

equivale a 7.8 milhões de 

lugares e até 43,5 milhões 

previstos para 2010. Inclui 

famílias das áreas rurais e 

urbanas.  

Objetivos de 

cada 

programa 

- Participação plena, 

efetiva e organizada das 

comunidades em todas as 

ações do programa; 

-Corresponsabilidade 

entre a sociedade; 

- Honestidade e 

transparência no manejo 

dos recursos. 

 

- Melhorar as condições 

de educação, saúde, 

alimentação das famílias 

pobres; 

- Integrar ações de 

educação e saúde para o 

benefício escolar não 

seja afetado pelas 

doenças; 

- Incluir a 

responsabilidade a todos 

os membros da família 

para melhoria da 

educação, saúde e 

alimentação; 

- Promover a 

participação comunitária, 

para que as ações 

beneficiem as famílias 

em pobreza extrema.  

- Atenção à educação 

através de bolsas de estudo 

e itens escolares; 

- Atenção à saúde através 

da prevenção e atenção a 

desnutrição, nutrição e 

higiene; 

- Atenção à alimentação 

através de valores 

monetários diretos a 

famílias beneficiárias para 

contribuir a melhoria da 

quantidade, qualidade e 

diversidade da alimentação 

e elevar o estado 

nutricional. 

- Melhoria da alimentação 

das famílias beneficiárias e 

proporcionar suplementos 

alimentícios para evitar 

problemas de desnutrição; 

- Concessão de valores 

monetários a crianças e 

adolescentes para evitar 

evasão escolar; 

- Garantir o acesso básico 

à saúde; 

- Impulsionar as pessoas a 

integrar a geração de 

emprego e fomentar a 

poupança; 

- Assegurar contar com os 

serviços básicos como 

alimentação, saúde e 

educação, com finalidade 

de melhoria das condições 

de vida.  
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Componentes 

para 

identificação 

da pobreza 

- Demanda social 

recorrente; 

- Carência de serviços 

básicos. 

- Crise econômica de 

1995; 

- Excessiva focalização 

na pobreza. 

- Círculo vicioso da 

pobreza, determinado por 

vínculo entre baixo nível 

educacional e de salários; 

- Lugares que se 

encontram na linha de 

bem-estar mínimo; 

- Carência de acesso à 

alimentação. - Pobreza alimentar, 

―pobreza de capacidades‖ 

e pobreza de patrimônios.  

Componentes 

que atende 

Seis componentes: 

Saúde, educação, 

alimentação, moradia, 

emprego e projetos 

produtivos. 

Educação, saúde e 

alimentação. 

Educação, alimentação, 

saúde, jovens em transição 

a idade produtiva, 

promover a independência 

das famílias, fomento a 

segurança e patrimônio 

dessas famílias.  

Alimentação, saúde, 

educação, inserção 

produtiva, inclusão 

financeira, inclusão social 

e participação social e 

comunitária.  

Alimentação X 

Apoia por valores 

monetários as famílias 

beneficiárias para 

contribuir na melhoria da 

qualidade de vida e 

estado nutricional. 

Bolsas para as chefas de 

família, com finalidade de 

diminuir o gasto com 

alimentação.  

Melhorar a alimentação 

dos beneficiários, através 

de um valor monetário e a 

promoção da nutrição para 

crianças menores de 05 

anos, gestantes e lactantes 

por meio de suplementos 

alimentares. Fornecimento 

de produtos, como o leite. 

Educação X 

Assegurar a assistência 

das crianças na escola e 

diminuir a evasão 

escolar, por meio de 

bolsas de estudo. 

Bolsa de estudos aos filhos 

dos beneficiários, que se 

mantiverem estudando do 

nível básico até o superior. 

- Todos e cada um dos 

bolsistas da educação 

básica, fundamental, média 

e superior recebem um 

valor monetário. Ao 

mesmo tempo em que os 

estudantes do ensino 

básico podem adquirir 

itens escolares, por meio 

de um apoio.  

População 

beneficiária 

Atenção às populações 

de comunidades 

indígenas e camponeses, 

cuja principal fonte de 

emprego seja a 

agricultura em suas 

terras. 

A população em 

condição de pobreza 

extrema, medida em 

termos de 

multidimensionalidades e 

localizada na zona rural.  

População objetivo são 

todos os lugares que se 

encontrem abaixo da linha 

da pobreza de capacidades. 

Identificação dos lugares 

com salários per capita 

inferiores a LBM. Que 

contenham integrantes 

menores de 22 anos, e 

vivam em lugares que 

impossibilitem o 

desenvolvimento das suas 

capacidades de integrar em 

matérias de educação, 

saúde e alimentar.  

Tipo de apoio 

(transferência 

em espécie ou 

monetária) 

Transferência monetária 

 

Transferência monetária 

 

Apoio por meio de bolsas 

de estudo. Apoio 

monetário direto as 

famílias beneficiárias para 

melhoria da qualidade, 

quantidade e diversidade 

alimentar.  

Transferência monetária e 

em espécie por meio de 

suplementos alimentares a 

crianças e mulheres 

gestantes e lactantes. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados obtidos por Torres (2016). 
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3.2. Programa Bolsa Família e Governo PT: evidência do apassivamento da classe 

trabalhadora  

 

Desde golpe ditatorial militar de 1964 até o último ano de governo FHC, em 

2002, se passaram 38 anos de políticas sociais rasas, de direitos sociais restritos ou 

obstaculizados, de limitada democracia. O avanço no campo das políticas sociais se 

apresenta na Constituição de 1988, mas na contramão temos a onda neoliberal 

implantada com todo rigor no Brasil. Em 2002 vende a candidatura do metalúrgico Luís 

Inácio Lula da Silva, com o primeiro governo do Partido dos Trabalhadores - PT, sob o 

discurso de comprometimento com a classe trabalhadora. Foi considerado  como a 

promessa para um desvio das práticas neoliberais de FHC, afinal sua campanha foi 

voltada para os mais pauperizados. Porém o que foi visto em todo seu período 

presidencial foi que a suposta proposta de ruptura se transformou em continuidade do 

que já era aplicado (SIQUEIRA, 2011).  

A continuação está pelo fato de conduzir da mesma forma as demandas da 

macroeconomia, priorizando as tendências do mercado, cumprimento das cartilhas dos 

organismos internacionais, retirando e transferindo os recursos da Seguridade Social 

para a dívida pública, comprometendo assim a efetivação concreta da política de 

Assistência Social, mas isso camuflado a um discurso de atendimento às necessidades 

da classe trabalhadora (IDEM, 2011). Tendo a lógica dos mínimos sociais mantidas e 

continuada. 

Historicamente, a assistência social brasileira foi construída em volta da 

concepção de caridade, voltada para aqueles não inseridos dentro do mundo do trabalho. 

Ao se alinhar com as demais políticas, voltadas para o universo do trabalho, torna-se um 

formato de adequação para o cuidado, sendo imediatista e compensatória. É importante 

destacar que o discurso feito aqui não é que essa política está sendo colocada de lado, 

pelo contrário, assume centralidade, principalmente nos governos do PT, sendo grande 

aliada para o que explicaremos como apassivamento da classe trabalhadora.  

Um país marcado por anos de uma lógica clientelista, que constituiu uma 

sociedade que entende política social como tutela e não assumem o protagonismo para 

sua emancipação, particularmente os mais pobres atendidos pelas políticas de 

Assistência Social. Mantém por um lado, aquele viés assistencialista, clientelista e 

patrimonialista, e o afastamento da análise de um direito social (YAZBEK, 2004).  
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Com o Fome Zero
60

 como principal programa, outros planos foram pensados 

para atuar em conjunto, substituindo o Programa Comunidade Solidária, no mandato 

Lula, sob o discurso de enfrentamento da fome e as suas causas estruturais, tendo o 

diferencial na proposta de envolver as três esferas de governo federal, estadual e 

municipal, integrando as políticas estruturais e emergenciais, o que diferencia do 

programa anterior de FHC. 

Sem dúvida, tratou-se de uma proposta que continha muita esperança de 

mudança real por parte da classe trabalhadora, por se tratar de um período de 

efervescência, como é descrito por Yazbek em sua produção de 2004, um ano posterior 

ao início do governo. Havia na década anterior, a euforia por mudanças e a insatisfação 

contra as contrarreformas neoliberais. 

Apresentou-se como um programa de todo o governo e que envolveria todos os 

Ministérios. Segundo dados, apresentados pela autora Yazbek (2004), a ano de 2003 até 

janeiro do ano seguinte, foram atendidos 1.900.000 famílias, sendo um total de 11 

milhões de pessoas, em 2.369 municípios, majoritariamente na região nordestina. 

Existia, na época, o chamado Cartão Alimentação, no valor de R$ 50,00, para cada 

família que a renda per capita fosse inferior a um salário mínimo (em 2003, o valor do 

salário mínimo era de R$ 240,00). 

Foi elaborada uma proposta, em 2001, pelo Instituto de Cidadania, tendo a 

coordenação de José Graziano da Silva (ex-ministro do extinto Ministério 

Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome), junto com integrantes de 

ONG´s, sindicatos, órgãos de pesquisas, movimentos de organização popular e 

autoridades do tema sobre enfrentamento da fome. Partindo da concepção que 

alimentação deveria ser algo garantido pelo Estado, por se tratar de um direito humano 

básico, foi assinado pelo Lula, sendo a centralidade do seu discurso pré e pós-eleitoral, 

sobre a segurança alimentar e nutricional (YAZBEK, 2004). 

O que direcionou as causas da fome, no Brasil, estava ligado à pobreza e 

desemprego, tendo a análise que mesmo aumentando as formas produtivas, não foi 

possível atenuar esses problemas. O PFZ apontava também sobre a necessidade da 
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 Segundo o site do Ministério do Desenvolvimento Social (2010), o programa Fome Zero foi pensado 

em 03 níveis simultâneos: ―as políticas estruturais, voltadas para combater as causas da fome, como o 

aumento da renda familiar, a universalização dos direitos sociais e do acesso à alimentação de qualidade e 

da diminuição da desigualdade de renda; as políticas específicas de segurança alimentar e nutricional que 

englobava também as ações emergenciais, mas não se resumem a esta; e as políticas locais, com ações 

diferenciadas conforme o tamanho do município‖.  

Acessado: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Fome%20Zero%20Vol1.pdf  

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Fome%20Zero%20Vol1.pdf
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criação de outros programas e foram pensados o Programa de Alimentação do 

Trabalhador - PAT; Programa de Combate às Carências Alimentares e Bolsa-Saúde; 

Programas de Cestas Básicas - PRODEA e Cupons de Alimentação. Entendia também a 

importância da reforma agrária acontecer finalmente no Brasil, ressaltava a agricultura 

familiar, políticas de renda mínima, Bolsa Escola e Previdência Social, chamando a 

responsabilidade também dos estados e municípios com relação a segurança alimentar 

(SIQUEIRA, 2014).  

O PFZ se alinhou a metodologia apresentada pelo Banco Mundial, por meio da 

sua Linha de Pobreza, na qual definia, naquela época, que US$ 1,00/dia era considerado 

pobreza extrema. Após esse ponto foram definidas as diferenças entre zonas urbanas e 

rurais, tendo assim uma linha de pobreza regional, definido pelo cálculo de famílias e 

individualizado.  Definindo assim a síntese do que provocaria a fome no Brasil: 

―insuficiência da oferta de produtos agropecuários, problemas relativos à intermediação 

(distribuição e comercialização) e falta de poder aquisitivo da população decorrente dos 

altos níveis de desemprego e subempregos‖ (YAZBEK, 2004). 

O programa identificava essas como as três principais causas, mas também 

reconhece que é provocado por esse padrão de crescimento econômico, com alta 

concentração de renda, ou seja, vinculado às políticas econômicas. Propõe dentro do 

projeto PFZ, em 2002, que houvesse um barateamento da alimentação, melhoria na 

renda, aumento da oferta de alimentos básicos e ações específicas de compensação, em 

um modelo econômico que privilegia o crescimento do mercado interno e diminuísse a 

extrema desigualdade de renda. 

Há traços marcantes de continuidade ao governo anterior, simultâneo da 

existência de ruptura, principalmente pelo acompanhamento do receituário neoliberal, 

sob o campo social. Siqueira (2014) defende a hipótese da ligação entre a política social 

vinculada à política econômica e como tal, os programas sociais do governo PT seguem 

a lógica aplicada nos governos anteriores, pois não foi alterado o sistema econômico 

vigente. 

Segundo Siqueira (2014), às ambiguidades propostas no PFZ em relação ao 

PCS, consiste em alguns aspectos, pelo fato de não estar claro as proposições de 

conceitos e categorias, dando a abertura para interpretações dúbias sobre o que está no 

material original. Observa-se no caso de ―geração de emprego e renda‖ marcados por 

aplicações precarizadas e direitos trabalhistas precarizados, porque ao mesmo tempo em 
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que se discute sobre políticas efetivas de emprego, se apresenta uma reestruturação 

produtiva. Outra contradição está pelo fato do documento não vincular as políticas 

sociais com as políticas econômicas, embora proponha  a diminuição das taxas de 

desemprego, ao tempo que defende a reforma da previdência, com aumento da idade 

para se aposentar. Obviamente a perda maior será para as políticas sociais que são as 

boicotadas para que as políticas econômicas possam ser consolidadas com sucesso 

(SIQUEIRA, 2014).  

As novidades trazidas pelo PFZ estão pelo incentivo à presença dos sindicatos e 

outros setores para elaboração do programa, como forma de representação da classe 

trabalhadora; integração de trabalhadores de baixa renda dentro da assistência social 

(mesmo que de uma forma precarizada houve uma articulação da política de assistência 

social com demais políticas como saúde e educação). Uma das pautas da proposta 

original do programa estava na preocupação com a segurança alimentar, que é um 

discurso de praticamente todos os programas de combate a fome, implantados na 

América Latina. Um dos avanços consideráveis, desde CF 88, foi a deliberação dos 

conselhos e da participação popular, por meio da escolha de membros da sociedade 

(IDEM, 2014). 

O programa Fome Zero apresentou limitações, ao mesmo tempo, que realçava 

pontos importantes da CF 88, porque o caráter estrutural permitiu demonstrar que a 

fome não era pela falta de alimentos, mas pela péssima e desigual distribuição de renda 

brasileira. Cada vez mais subordinado a política econômica, porque era necessário em 

tempos de crise conter a luta de classes. Formula-se um programa pré-eleitoral que 

defende uma contraposição do Comunidade Solidária. Porém há uma oposição do que 

foi planejado e o colocado em prática, durante o governo Lula, sendo marcado pela 

continuidade ao FHC e principalmente orientado aos fundamentos neoliberal (IDEM, 

2014). 

O Fome Zero foi também o embrião do Bolsa Família, regulamentado pela Lei 

nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004, tornando o  programa de transferência de renda de 

maior abrangência do mundo. Toda a proposta apresentada no PFZ ficou em ações de 

pouca expressão, ficando somente o maior destaque para o PBF. O Programa Bolsa 

Família tornou-se o modelo de política social do governo Lula, sendo seguido pelos 

mandatos seguintes. Foi a unificação dos programas criados no governo FHC, como o 

Bolsa Escola, Alimentação e o auxílio gás.  Segundo informações do governo, a 
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proposta consiste em ser um programa de transferência direta de renda, buscando 

garantir às famílias o direito à alimentação, acesso à educação e à saúde. 

A gestão do programa é feita de maneira descentralizada, tendo a participação de 

todos os níveis de poder e a Caixa Econômica Federal é o agente que executa os 

pagamentos. O PBF inseriu milhões de seus beneficiários dentro do sistema bancário, 

com isso remuneram as instituições financeiras para validação dos serviços prestados. 

Assistência Social ganha esse destaque como política social, diferenciando de ações 

anteriores mais voltadas para corporativismo e filantropia, mas está simultaneamente 

voltado para atendimento do capital portador de juros, por entrelaçar em sua relação às 

famílias e seus fundos. Por mais baixo que seja o valor do benefício repassado a quem 

recebe, esse valor representa um montante visto de uma forma única, como é repassado. 

O que acontece é que esse dinheiro fica no banco enquanto as famílias não retiram, 

permitindo serviços e operações por parte do financeiro (BRETTAS, 2017). 

Há um estímulo ao crédito, aumentando o incentivo para que as famílias 

beneficiárias possam consumir. O delicado desse assunto é que o encorajamento para 

aqueles de baixa renda aderir ao crédito individual funcionam como um alicerce para ter 

acesso ao que deveria ser um direito. Exemplo seria o que está garantido na CF 88 como 

a moradia, alimentação, educação, saúde, previdência, entre tantos outros, na qual de 

maneira incorreta de ―integração‖ daquele indivíduo aos programas sociais (IDEM, 

2017). Os programas de transferência de renda e a destinação das outras políticas com 

setor privado provocaram um acercamento considerável da classe trabalhadora com as 

instituições financeiras. 

Justamente essa é a nova face da política social, reconfigurada para atender as 

alterações postas no padrão de reprodução do capital
61

, voltado para o financeiro. A 

forma mais rentável de juros está justamente garantida nos salários e rendimentos da 

classe trabalhadora. A expropriação financeira acontece justamente dessa relação, pois 
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 ―No nível de análise de um padrão de reprodução, é necessário distinguir frações do capital e setores. 

Entre as primeiras estão o capital financeiro e/ou bancário, o capital industrial, o agrícola e o capital 

comercial. Entre os segundos estão o grande capital, o médio capital e o pequeno capital. Tais 

diferenciações são importantes porque a política econômica não pode resolver da mesma maneira as 

necessidade de reprodução de todas essas frações e setores. Alguns setores ou frações se verão mais 

favorecidos  e outros mais prejudicados. Isso significa, da perspectiva do campo da política, que no nível 

do Estado os setores mais favorecidos contam com maiores cotas de poder e as fazem sentir na aplicação 

de políticas econômicas que melhor propiciem seu desenvolvimento ou sua reprodução 

particular.‖(OSÓRIO, 2012, p. 72). Ver OSÓRIO, J. Padrão de reprodução do capital: uma proposta 

teórica. IN: FERREIRA, C. et al. Padrão de reprodução do capital: contribuições da TMD.  São Paulo, 

Boitempo, 2012. 
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os trabalhadores ampliam suas relações com os bancos e é possível retirar lucros dos 

rendimentos individuais retidos nessas instituições (BRETTAS, 2017). Esses programas 

compensatórios atuam frente às manifestações da ―questão social”, assumindo por parte 

dos governos petistas, um tipo de reformismo, mas sem reforma. 

Existem variantes de benefícios, sendo o primeiro o Benefício Básico que é 

dedicado às famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 

89,00 por pessoa, sendo o valor do auxílio de R$ 89,00 mensais (valores atualizados do 

ano de 2019); Benefício Variável destinado às famílias em situação de pobreza ou 

extrema pobreza que tenham em sua composição gestantes, mães que amamentam e/ou 

crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, o valor de cada benefício é de R$ 41,00 e cada 

família pode acumular até cinco benefícios por mês, chegando a R$ 205,00; Benefício 

Variável Jovem, voltado para as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza e 

que tenham em sua composição adolescente entre 16 e 17 anos, o valor do benefício é 

de R$ 48,00 por mês, sendo que cada família pode acumular até dois benefícios, ou seja, 

R$ 96,00 e Benefício para Superação da Extrema Pobreza designado para famílias 

em situação de extrema pobreza, podendo receber um benefício por mês, valor do 

benefício varia em razão do cálculo realizado a partir da renda por pessoa da família e 

do benefício já recebido no Programa Bolsa Família
62

. 

Como possui condicionalidades com as políticas de saúde e educação tem-se 

uma ideia ilusória de integralidade entre elas (SIQUEIRA, 2011). As condicionalidades 

do programa no campo da educação compreendem na matrícula das crianças e os 

adolescentes de 6 a 17 anos na escola e manter a frequência escolar de 85% das aulas 

para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% para jovens de 16 e 17 anos, 

mensalmente. Já na saúde, as crianças menores de 07 anos devem tomar as vacinas 

recomendadas e fazer o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento e para 

as gestantes devem fazer o pré-natal. Caso as famílias descumprem alguma 

condicionalidade citada, primeiramente será feita uma advertência e se perpetuar o 

descumprimento por um período de até 06 meses, haverá o bloqueio do pagamento do 

benefício. 
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 Valores atualizados conforme o site da Caixa Econômica Federal:  http://www.caixa.gov.br/programas-

sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx 

 

http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
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O debate de gestão das políticas públicas voltou-se para a intersetorialidade, 

como apontado por um aspecto falso de uma integralidade entre as políticas e setores. 

Isso pelo fato de que houve uma modificação na vida das famílias atendidas pelo 

programa, ao mesmo tempo em que solucionou o problema de fato (SIQUEIRA, 2011). 

Vide as questões como qualidade da educação, precarização da saúde pública, 

monetarização do social, pouca oferta de empregos, etc. 

O artigo 8º, da lei nº 10.836, que criou o Bolsa Família, remete que: 

  

―execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e 

governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio 

da conjugação de esforços entre os entes federados, observada 

a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle 

social‖. 
  

O entendimento intersetorial do programa está baseado em seus três eixos 

norteadores
63

: 

 

1. Complemento de Renda: às famílias recebem um valor em dinheiro, que é 

transferido diretamente pelo governo federal. Esse eixo garante o alívio mais 

imediato da pobreza; 

 

2. Acesso a direitos: as famílias devem cumprir as condicionalidades, por meio de 

cumprimento às exigências da educação, saúde e assistência social. Esse eixo 

oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza; 

 

3. Articulação com outras ações: Bolsa Família tem capacidade de integrar e 

articular várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das 

famílias, contribuindo para elas superarem a situação de vulnerabilidade e de 

pobreza. 

 

Essa questão fere diretamente o preceito da CF 88 sobre a universalidade, pela 

necessidade da obrigatoriedade do acesso nos serviços de saúde e educação, devido à 

contrapartida para quem se insere no programa. O antagônico é por mais que estejam 

definidos esses preceitos, o que se coloca em prática, na verdade, é o que está em 
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  Esses eixos foram retirados do site do governo federal. 
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consonância com as determinações pós-Consenso de Washington.  Além da debilidade 

de cada setor, acaba que legislações como a LOAS, viram algo normativo, 

principalmente pela incerteza da qualidade dos serviços prestados. 

O que aconteceu foi que o impedimento da consolidação de uma rede de 

proteção social, de pudesse ser realmente universal, o que demonstra esse intenso 

processo de contradição da Seguridade Social (BRETTAS, 2017). Houve o abafamento 

do que seria a consolidação da LOAS, que fica de lado perante a criação da Política 

Nacional de Assistência Social - PNAS, do Sistema único de Assistência Social (SUAS) 

- ambos criados no governo do PT - do PCS e do PBF. Esse processo de contrarreforma 

demonstra essa obstaculização do direito, que antes mesmo de se materializar, foi 

fortemente atacada e deposta do que era para ser originalmente (SIQUEIRA, 2011).  

O receituário neoliberal se consolidou durante o governo FHC e tendo a 

assistência social, marcada pela contradição e ataque a noção de direito, materializado 

por meio do desmonte das políticas sociais.  Mesmo que haja avanços singelos na área 

da proteção social, tem-se uma abertura para mercado privado no campo da saúde e 

alterações fatais aos trabalhadores na previdência. Além da precarização do ensino 

público e gratuito, relação tênue do público x privado, estímulo ao empreendedorismo, 

permitindo vínculos debilitados de trabalho, concomitantemente em que houve criação 

de novos aparatos estatais como o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, 

SUAS, Sistema único de Saúde - SUS, entre outros (IDEM, 2011). Mesmo diante do 

enfraquecimento do LOAS, temos novos destaques como o PNAS e seu mecanismo de 

gestão, o SUAS, criados em 2004 e 2005, respectivamente.  

O SUAS se propõe a implementar um sistema integrado de assistência de forma 

descentralizada e sistemática e está definido em dois tipos de proteção social, básica e 

especial, para assegurar a sobrevivência (por meio de rendimento e autonomia) e o 

convívio familiar. A proteção básica está sob responsabilidade dos Centros de 

Referência da Assistência Social - CRAS, além de outras unidades básicas e públicas. A 

criação do CRAS foi uma proposta de grande relevância, devido à possibilidade de 

atenção em municípios que não existe uma estrutura pública. Objetivo é prevenir a 

ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, além do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, promove também uma integração 

ao mercado de trabalho.  
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No CRAS é a porta de entrada para o usuário do serviço de assistência social ter 

acesso aos programas. É feito por meio da realização do Cadastro Único, que se trata de 

um sistema que registra as informações sobre cada família de baixa renda, identificando 

seus membros e suas condições econômicas e sociais. Serve para todas as esferas do 

governo, tendo os municípios operando por meio dele. 

Depois de cadastradas, as famílias podem ser selecionadas para participar de 

programas sociais do governo federal, tais como: Programa Bolsa Família; Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec; Assistência Técnica e 

Extensão Rural - ATER; Programa de Fomento a Atividades Produtivas Rurais; 

Programa Bolsa Verde; Programa Água para Todos; Programa Luz para Todos; Tarifa 

Social de Energia Elétrica; Telefone Popular; Carta Social; Minha Casa, Minha Vida; 

Aposentadoria para Dona de Casa; Carteira do Idoso; Passe Livre para Pessoas com 

Deficiência; Isenção de Taxa em Concursos Públicos e Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil - Peti
64

. Estar cadastrado não significa participar automaticamente dos 

programas sociais do governo federal, porque cada tem sua condicionalidade e critérios 

de seleção. 

A proteção especial está com os Centros de Referência Especial da Assistência 

Social - CREAS, na qual possuem dois níveis de complexidade: média e alta. O 

objetivo está para atender famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, 

tendo os níveis de complexidade definidos pela existência de vínculos familiares e 

comunitários ou não (MOTA; MARANHÃO; SITCOVSKY, 2010).  

 Esses serviços eram realizados de forma fracionada e pontual, cuja mudança 

com a criação do SUAS foi justamente uniformizar e normatizar o trabalho prestado 

nessas unidades, principalmente respeitando as características regionais. O SUAS tem 

dois objetivos principais e de suma importância para a mudança da visão sobre a 

assistência social, sendo o 1) a transpor a marca assistencialista que essa política carrega 

no Brasil, por meio do entendimento de ajuda, favor, benesse e a 2) é a entender e 

profissionalizar a Assistência Social, desligando da ótica da caridade e do primeiro-

damismo (IDEM, 2010).  

Tanto o PNAS como o SUAS são regulamentações do governo Lula, que 

apresentaram alterações no campo teórico e na estrutura de organização, além das 

formas de gerenciar e controlar essa política. Possui concepções que foram definidas no 
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LOAS, porém diferencia quanto a centralidade da família nas práticas assistenciais. No 

que se refere ao público alvo, uma complexidade verificada está na forma de medir por 

meios de categorias como vulnerabilidade e risco, porque é fraca delimitação dos 

usuários da rede de proteção (MOTA; MARANHÃO; SITCOVSKY, 2010). 

O PNAS, na perspectiva do SUAS, tem sua gestão estruturada voltada para 

matricialidade sociofamiliar, descentralização político-administrativa e territorialização, 

novas bases para a relação entre o Estado e a sociedade civil, formas de financiamento e 

controle social, a política de Recursos Humanos, novos procedimentos de informação, 

monitoramento e a avaliação (PNAS, 2004).     

As propostas são, sem dúvida, inovações no campo da assistência social no 

Brasil, como já foi apontado pela descrição do PNAS e SUAS, ganhando espaço central 

durante o governo Lula, apesar desse mesmo pensar em redução da pobreza ter gerado o 

aumento da desigualdade social. É justamente esse ponto, que precisa ser analisado e 

desvendado desse período que foi a efervescência do programa de transferência de 

renda. Segundo Mota (2012), a burguesia e o Estado, pela lógica do consenso, 

defendem que o crescimento econômico está atrelado a desenvolvimento social, na qual 

encontraremos a defesa do novo desenvolvimentismo (ou chamado de  

neodesenvolvimentismo) atrelado às políticas/ programas de combate à pobreza. 

O governo Lula foi um protagonista desse cenário, enaltecendo o novo 

desenvolvimentismo, baseado na busca de uma relação harmônica entre crescimento 

econômico e a expansão do social. Essa medida tem o apelo de que há como enfrentar 

as medidas neoliberais por meio do alargamento da economia, maior intervenção 

estatal, tendo como base a ideia de que é por meio do crescimento econômico que se 

enfrenta o neoliberalismo e que levará a uma elevação da sociabilidade (MOTA, 2012). 

Esse princípio não foi visto pelo campo do materialismo histórico dialético, 

ficando mais no abstrato, ora pelo fato do Brasil ter ocupado, durante esse governo, um 

real crescimento econômico, porém somente 1% da população retém toda uma renda 

que corresponde dos 50% mais pobres brasileiros. Por mais que o país tenha caído na 

uma medida de desigualdade, do Índice de Gini, aconteceu um agravamento da divisão 

da riqueza socialmente produzida, na relação capital x trabalho. Afinal, houve um 

aumento da apropriação por parte dos capitalistas daqueles que vivem do seu trabalho. 

Segundo Mota, que dialoga com Singer (2010, p. 64), uma média de ―80% da dívida 



136 

 

pública estão em mãos de algo como 20 mil pessoas recebem o valor 10 vezes maior 

que os 11 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família‖. 

Lula buscou conciliar o que jamais seria harmônico, que consiste nas medidas 

neoliberais e o neodesenvolvimentismo. Isso se materializa pelo intenso processo 

contrarreformista da previdência, educação e saúde, enquanto alavanca a assistência 

social como sua política principal de governo. Alinhado a uma expansão do crédito 

individual ao consumidor, aumentou os salários mínimos e criou empréstimos a 

pagamentos populares. O que aconteceu foi à mediação de interesses, se por um lado 

atendeu algumas demandas da classe trabalhadora, procurou assegurar as premissas da 

classe dominante (MOTA, 2012). 

O PT constituiu um dos partidos a permanecer mais tempo no governo, na 

chamada Nova República, permanecendo um total de 13 anos - 08 anos de Lula e 06 

anos do mandato da primeira presidenta mulher Dilma Rousseff - sendo interrompido 

por um Golpe de Estado, em 2016. Analisando a situação do Brasil, dentro do recorte 

histórico até 2014, partindo do governo Lula, a situação financeira mundial estava ao 

seu favor em todas as esferas. No que tange às políticas sociais, configurou o abandono 

da ideia de universal e adoção das medidas neoliberais de acordo com as pautas dos 

organismos internacionais. 

O ganho da eleição de 2002 foi configurado diante de um ambiente instável e 

insatisfeito, de longos anos de implantação de uma política neoliberal corrosiva, que 

reforçou a concentração de renda e riquezas. Isso devido a um rebaixamento do 

crescimento econômico, deixando a economia brasileira entregue a déficits e riscos 

externos.  

Culminou em 2002, com elevação do PT ao cargo máximo de autoridade no 

Brasil, além de ser um reflexo de um período em que América Latina assimilava uma 

série de rebeliões contra esses projetos neoliberais. Obviamente que uma insatisfação 

popular não agrada a burguesia nacional e internacional, passando a ver governos, 

chamados progressistas, como uma possibilidade de calmaria nacional, sendo uma 

forma preventiva de garantizar essa ordem necessária (FERNANDES; CASSIN, 2018). 

Notoriamente, os anos 2000, constituíram um momento perfeito e extremamente 

favorável, tendo alta da economia mundial, com destaque ao aumento do preço das 

commodities e ascensão de governos progressistas nos países do Cone Sul. Foi um 

período de intensa possibilidade de integração latino-americana e também consistiu num 
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momento em que as atenções norte-americanas estavam desviadas da região, para se 

concentrar no Oriente Médio (SANTOS, 2019). 

A garantia que o capital tinha dessa continuidade do PT dos seus interesses 

estava na ―Carta aos Brasileiros‖, que foi assinada, no ano 2002 e afirmava que iria 

manter os contratos já existentes com o capital (FERNANDES; CASSIN, 2018). Por 

mais que esse modelo de governo fosse necessário, a burguesia temia não pagamento da 

dívida, por exemplo, e outros compromissos firmados pelo governo anterior. Essa carta 

foi uma segurança que seus interesses seriam mantidos. 

Apresentou as marcas de continuidade, vide pela permanência da política 

macroeconômica de caráter neoliberal - que foi criticado fortemente pelo PT enquanto 

partido de oposição e também das políticas, consideradas como ortodoxas de cunho 

monetário. Também pela conservação das altas taxas de juros, como forma de trazer o 

capital financeiro, considerado como parasitário. Além de continuar com as ditas 

reformas e privatização do Estado, seguindo a risca o Consenso de Washington, como 

os casos da educação superior, trabalhista, tributária, entre outros (SIQUEIRA, 2014). 

Um debate realizado por Fernandes e Cassin (2018) pelo fato da permanência 

dos governos petistas terem durado 13 anos, se constituiu por uma continuidade 

diferenciada da época de FHC. Não foi uma repetição fiel ao governo anterior, afinal 

nos 10 anos inciais foram alcançados altos índices de aprovação e apresentaram 

melhoras em índices como Coeficiente de Gini e nas taxas de emprego. Esse longo 

período de grande pacto nacional contou com acordo entre capital financeiro, 

estabilidade política e uma conformidade política da classe trabalhadora, principalmente 

por meio dos programas sociais de viés compensatórios. 

Parece que a partir dos anos 1990, a mesma classe trabalhadora, que em outrora 

nivelou a correlação de forças, colocando sua resistência para uma ampliação de 

direitos, mostra-se apática ao desmonte intenso da Seguridade Social. O discurso sobre 

o desenvolvimento provocou um reordenamento dentro da classe, na qual um grupo 

apoia antigos antagonistas contra a classe trabalhadora, para uma disputa do fundo 

público. Para isso, o principal êxito do setor político estava concentrado no 

apassivamento da classe trabalhadora, pelo qual busca garantir um espaço nacional 

interno pacificado. Mas esse panorama não é algo generalizado, porque existe uma 

resistência forte de outros setores contra essa moldagem (IASI, 2012). 
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Em termos gramsciano, pode-se dizer que foi uma revolução passiva, porém nos 

moldes de um capitalismo dependente, o que quer dizer uma forma de supremacia que 

desmobilizou os movimentos sociais, incorporando dentro do corpo do Estado. Sob o 

argumento falso que finalmente as bandeiras históricas de luta foram incluídas, 

provocando aos movimentos uma atuação mais consentida. Essa ideia de consenso ou 

de equilibrar interesse, de fato é uma trégua temporária da classe hegemônica. É uma 

antiga tática de cooptação da classe trabalhadora, pelo qual incorporam pautas 

burguesas à sua fala, como por exemplo, a eficácia do setor privado, privatização do 

público, a importância do empreendedorismo (IASI, 2012). Chama-se a esse processo 

segundo Oliveira (2010), de uma ―hegemonia às avessas”. 

Se de certa forma essas práticas possibilitaram uma redução aos níveis de 

pobreza, providenciando meios para uma aproximação ao serviço de consumo, 

concomitantemente não houve minimização da desigualdade social, visto as fortes 

diferenças para acesso a renda, trabalho, terra, lucros, entre outros. Não há como ignorar 

o período anterior de aprofundamento das medidas neoliberais, mas aconteceu uma 

readaptação da resolução dos problemas a serem enfrentados, como a profunda taxa de 

desemprego para criação de novas precárias condições de trabalho (MOTA, 2012). 

Outra exemplificação foi governo federal, em 2014
65

, gastou para amortizações da 

dívida pública, um total de R$ 978 bilhões (que corresponde a 45,11% de todo o 

orçamento efetivamente executado no ano), já com o Programa Bolsa Família R$ 24,6 

bilhões, no mesmo ano.  

Ao atender em partes as demandas oriundas da classe trabalhadora, o governo 

Lula não o fez de maneira a incluir na socialização da riqueza produzida, afastando-se 

da concepção classista de luta. Devido a isso, os resultados da luta social foram a 

negligência ao antagonismo de classe e se deram por meio do consentimento em torno 

de pautas imediatistas. No momento em que descontextualizou a pobreza, embora não 

qualificando como desígnio ou acaso, mas como resultado das desigualdades históricas 

que deveriam ser tratadas  por meio de políticas compensatórias, alcançou responder às 

necessidades imediatas dos mais pauperizados, ao mesmo tempo em que alimentou as 

requisições da classe dominante (IDEM, 2012). 

A forma em que se mede a pobreza no Brasil deveria ser pelo nível de 

concentração de renda e não avaliar crescimento econômico ou produção de riqueza. As 
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formas de combater a pobreza foram estipuladas pelo aumento do salário mínimo e 

políticas compensatórias de transferência de renda, pois foram ineficientes em relação 

ao asseguramento da estrutura desigual (CASTELO, 2012).  

Segundo Mota, dialogando com Paulani (2010), essa forma de enfrentar por 

meio do compensatório e imediatismo, como o caso do Bolsa Família, provoca uma 

―fratura social‖. Isso porque possibilita um acesso a uma renda àqueles que jamais 

conseguiriam se integrar ao sistema, viabilizando uma política concentradora. 

Claro que esse consenso, ou trégua, não é por generosidade da classe dominante, 

mas esse período de tantas contrarreformas possibilita o retorno daquele capitalismo 

nato, por meio de um apelo moral e social. Responde algumas necessidades básicas 

advindas de longos processos de luta, por meio das políticas compensatórias, sem 

mencionar o fato da desigualdade ser inerente a exploração capitalista . Afinal, superar a 

desigualdade consiste em outra ordem vigente, já o conceito está inteiramente ligado a 

acaumulação de riqueza, pautado na pauperização da classe trabalhadora.  

Absolutamente que as políticas de Assistência Social podem ser consideradas uma 

forma de enfrentamento a pobreza, mas nunca de superação da desigualdade. Logo, 

desmorona a tese do BM de vincular ao medir por meio do acesso à renda e consumo 

(MOTA, 2012). 

O PT nunca se apresentou ou se intitulou como revolucionário, sendo um fruto 

de uma reorganização da esquerda, num período após a ditadura militar. Efetivou-se 

como partido político, no final dos anos 1970 e início dos 1980, transformando-se em 

um personagem principal dentro da estratégia da democracia popular. Foi um dos 

grandes adversários na luta por conter a destruição total da legislação social, durante o 

período Collor e muito atuante no Governo FHC, com engajamento junto a Central 

Única dos Trabalhadores - CUT e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 

MST (ARAÚJO, 2008). 

Na sua construção se mostrou ligado a compromissos de melhoria com o social, 

defendendo pilares democráticos, porém não com ações contra o capitalismo, 

principalmente nos seus 13 anos no poder. Tinha uma base na democracia popular, que 

foi modulada dentro da República Liberal.  Vale ressaltar que a chegada do Lula a 

presidência se deu em um ambiente de exaustão, de intensos processos de venda do 

setor público, sendo aquela ambição de esperança dos pleitos da classe trabalhadora 

(SANTOS, 2019). 
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Florestan Fernandes já havia sinalizado esse cuidado que o PT, desde da perda 

da eleição para Collor, deveria ter sua base comprometida com a classe trabalhadora, já 

que é um Partido dos Trabalhadores, repensando para se reformular e ser um 

instrumento de luta, concluindo em uma ―revolução contra a ordem‖. Porém mesmo 

sendo um partido intitulado de esquerda, quando assume a presidência, tende a governar 

como um mediador de relações sociais, que possuem projetos completamente 

antagônicos e impossíveis de conciliar.  

Segundo Iasi (2012), o pacto firmado, apresenta uma democracia marcada pela 

cooptação, permite um processo de correção da luta de classe. Para haver um ―ajuste 

estrutural‖, ou seja, viabilizar o uso do fundo público para fins de valorização do capital 

é preciso desmantelar direitos da classe trabalhadora, sendo para isso a adoção da 

prática do pacto com uma parcela pequena da burguesia. Ela irá barganhar em nome da 

classe em prol de interesses consensuais, mas que no final atuará para seus interesses. A 

essência da democracia pela cooptação está justamente na focalização das políticas 

voltadas para o social, que busca aliviar a pobreza absoluta, porém oferece espaço para 

um crescimento econômico, resultando num aumento da pobreza relativa (IASI, 2012). 

 Essa maneira de cooptação, já antecipada por Florestan, não advém de uma 

autorreforma, mas coloca no governo, uma esfera da classe trabalhadora para se 

distanciar e aprovar um pacto, consolidando o poder da burguesia no Brasil. Ao buscar 

evitar implantar um socialismo sem democracia, o PT acaba por consolidar uma 

―burocracia sem socialismo‖ (IASI, p. 316, 2012). 

Sem dúvidas grande parte da expectativa com vitória do Lula foi justamente que 

este governo pudesse revogar as políticas neoliberais, mas desde a vitória já mostrava 

seu alinhamento aos interesses do grande capital, inclusive pelas alianças com partidos 

de extrema direita. Esse transformismo ocorrido em troca de efetivar sua candidatura e 

posterior vitória, abandona aquela característica da fundação do PT. Houve um 

rompimento dentro do próprio partido, que permitiu uma série de concessões e alianças, 

contrárias do que se acredita na época da fundação (FERNANDES; CASSIN, 2018). 

Segundo Fernandes e Cassin (2018), essa transformação tranquilizou de certa 

forma a burguesia brasileira e internacional pela vitória do PT, visto que seria uma 

alternativa possível para conciliar a continuidade da política econômica neoliberal, ao 

mesmo tempo em que seria uma forma de prevenir as lutas da classe trabalhadora 

(ameaças à ordem). 
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O início do primeiro mandato do Lula foi verificado um enfoque nas reformas 

sindicais e trabalhistas, sendo entendida mais como um avanço na retirada de direitos. 

Durante esse período, contraditoriamente do que se imaginaria de um governo advindo 

de um líder sindical, foi fortalecido o controle sindical por parte do Estado. A 

consequência trouxe a desarticulação nacional para mobilizações e não houvesse um 

solidarismo por parte de outros setores, provocando uma repressão policial direta aos 

movimentos, além de isolamento do Estado por conta do judiciário (FERNANDES; 

CASSIN, 2018). 

 Difícil imaginar o cenário que vivemos hoje, sem mencionar que essa questão 

provocou uma criminalização dos movimentos sociais, por meio de um reforço do 

Estado burguês punitivo. Essa estratégia, segundo Florestan Fernandes, permitiu um 

apassivamento da classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que se agia para uma 

―contrarrevolução preventiva‖ (FERNANDES, 2005). Este que pertenceu a criação do 

PT e já vinha sinalizando as mudanças que o partido vinha tendo para finalmente 

alcançar a presidência, mas perdendo sua essência de alinhamento e comprometimento 

com os trabalhadores. 

A política de assistência social do governo PT configurou como sua principal 

ferramenta para criação de uma base eleitoral. O ambiente era de medidas para América 

Latina em reduzir sua condição de pobreza e originou nos grandes programas de 

transferência de renda, tendo o Brasil como modelo para os demais países. Sem dúvidas 

esses programas possibilitaram uma criação de um mercado interno consumidor, não 

havendo enfrentamentos com o capital, pelo contrário, o alimentando. Essa situação 

alinhada aos conhecidos ―mensalões‖ provocaram uma grande massa política que 

garantiu a reeleição de 2006, pois houve um modelo de seguir com esses programas de 

enfrentamento da pobreza e uma manutenção da ordem (no sentido, de manter o 

governo que as possibilitaram) (FERNANDES; CASSIN, 2018).  

Converteu-se na disputa, chamada pelos autores, de interesses dos ―ricos e 

pobres‖, mas no sentido da aproximação do Lula com as classes mais subalternas por 

meio desse modelo de assistência social e separação da classe média pelos escândalos. 

Se em 1989, Lula não tinha apoio dos mais pobres, dessa vez, a ordem foi invertida 

(IDEM, 2018). Essa condição foi possível pelo formato do PBF, incluía um aumento do 

salário mínimo, ampliação do crédito, vinculado à diminuição dos preços da cesta 

básica.  
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Segundo Fernandes e Cassin (2018) essa perspectiva também favoreceu na 

vitória da Dilma, principalmente pela quantidade de votos obtidos na região Nordeste, 

sendo a mais empobrecida do país e com maior número de inscritos no PBF. Para os 

autores, o programa configurou com um ―amortecedor‖ dos conflitos sociais, observado 

mais nos anos iniciais, havendo um esvaziamento de militantes inclusive no MST. Isso 

demonstra uma dificuldade dos movimentos sociais do sem-teto e sem-terra 

conseguirem adesão da luta por parte dos mais precarizados, tendo como fator forte 

dessa situação o crescimento do PBF. 

O tema das políticas de assistência social ganha destaque, como já foi apontado, 

porém se apresentam uma interpretação dúbia do governo PT. Alguns aspectos 

encontrados dessa ambiguidade são: no mesmo tempo que tem a sua frente combater a 

pobreza, sendo prioridade no discurso, não estabeleceu enfrentamento dos fundamentos 

da desigualdade social; reduziu a venda do patrimônio público, mas não desfez aquilo 

que já estava vendido; estabeleceu medidas inclusivas, mas não universais e 

emancipatórias para a  base trabalhadora; e todas as medidas implementadas foram 

desenhadas e articuladas pelo governo e sua base, configurando mais uma vez a 

conhecida ―revolução pelo alto”. Sua forma de direcionar os rumos do Brasil foram 

dentro dos marcos dependentes e periféricos, respeitando a soberania estadunidense e 

mostrando soberano dentro da América Latina, principalmente com relação aos países 

do sul. 

O Programa Bolsa Família se constitui em um dos maiores programas de 

transferência de renda do mundo, principalmente pela sua abrangência, sendo a figura 

principal do governo PT, que se sobrepõem nesse contexto de complexidade. Lidera 

uma função importante e de destaque na proteção social no Brasil, sendo principal 

programa destinado aos mais pauperizados. Possibilitando a melhoria para aquisição 

material na vida dos mais pobres e tornou-se o programa para a base de campanha para 

a segunda vitória na campanha de Lula para reeleição.  

As políticas sociais tiveram centralidade, principalmente os programas de 

transferência de renda, apontando sempre o campo contraditório de investimentos na 

assistência social em detrimento do restante da Seguridade Social. Os valores 

destinados ao Bolsa Família foram aumentando durante os anos e se somar com o 

destinado para o BPC, assim se observa a centralidade dos PTRC, na área da assistência 

social brasileira. O foco do financiamento é outro ponto a ser analisado, afinal 
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apresentam um pequeno o aumento a cada ano para esses programas, mas paralelo a 

isso está à perda de investimento nos demais campos de proteção social.  

Visto o impedimento de garantir o direito ao trabalho, tanto pelas altas taxas de 

desemprego como pelas condições macroeconômicas, o Estado brasileiro centraliza as 

ações no campo das políticas de assistência social, porém o contraponto restringe suas 

ações na saúde e previdência social. É nesse cenário que ganha força as políticas de 

transferência de renda por ser o recurso necessário que garantia a circulação de bens e 

serviços, além de direitos que encontram-se presentes na sociedade, mas essa parcela da 

população são impedidas de se inserir (SOUZA, 2012). 

A adesão brasileira para orientações neoliberais deve-se a uma incorporação 

brasileira a dinâmica capitalista de cunho altamente financeirizado, ainda nos anos 

1980, principalmente durante a ditadura empresarial-militar, caracterizando a inserção 

do Brasil na era das finanças mundializada, via dívida pública e investimento externo 

direto (CAMARA; SALAMA, 2008, p. 207). Permitindo assim um reordenamento para 

reestruturação do Estado brasileiro (MOREIRA, RABELO, FLORENTINO, 2017). 

No entanto, a terceira fase da contrarrevolução neoliberal brasileira, devido às 

correlações de forças e ao incisivo apassivamento da classe trabalhadora provocado nos 

governos do PT, resultou numa ofensiva ainda maior do que durante o período FHC. O 

exemplo disso está na agenda desempenhada ainda no primeiro mandato de Lula, onde 

tivemos as seguintes medidas que impulsionam o papel do Brasil como uma plataforma 

de valorização financeira na América Latina: a autonomia do Banco Central, o aumento 

e aprofundamento da Desvinculação das Receitas da União - DRU e a intensificação da 

abertura financeira da economia nacional (IDEM, 2017). 

A financeirização brasileira é marcada pela adoção de medidas que, em sua 

essência, sinalizam uma política monetária comprometida em priorizar o pagamento da 

dívida pública, gratificando com os altos juros os detentores dos títulos e credores do 

Estado. Dessa forma, uma fração cada vez menor do orçamento público direciona-se 

para a Seguridade Social, uma vez que criam-se sistematicamente mecanismos legais 

que desviem seus recursos para a esfera financeira; e um esvaziamento do caráter de 

proteção social enquanto direito histórico (IDEM, 2017). 

Há uma relação dos programas de transferência de renda com o capital portador 

de juros, pois o mesmo serve para pagamento aos ―agentes pagadores‖. Encontramos 

exemplificado pelas instituições bancárias, como a Caixa Econômica Federal, 
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justamente a mesma que é utilizada para repasse do benefício para os usuários do 

programa Bolsa Família. Os demais programas de transferência - adotados como 

políticas de assistência social no Brasil - não são operados pelo Estado de forma direta e 

repassam essa função para terceiros, com finalidade de organizar esses serviços. 

Recorrem aos bancos para realizarem essas tarefas (SOUZA, 2012). Esse é o formato da 

política de Assistência Social que existe no Brasil sob a via da financeirização e 

monetarização. 

A questão da política da Assistência Social centralizada na transferência de 

renda, garante ao mesmo tempo o acesso ao consumo (assegura a realização do valor) e 

propicia a financeirização da política. Isso porque insere a classe trabalhadora - os 

beneficiários - no circuito das finanças, na medida em que opera o benefício, usando a 

via dos bancos, por meio do uso de um cartão e com isso insere o recurso que seria 

público dentro de uma lógica bancária e financeira. Assume também a característica da 

monetarização das políticas sociais, ou seja, abandona as políticas do equipamento 

estatal para repasse de dinheiro, transformando o direito em dinheiro. 

Com isso, as agências bancárias recebem dos Estados para repassarem os 

benefícios, e o valor recebido é pago conforme o número de beneficiários do programa 

(unidade de documento). Segundo Souza (2012), o processo acontece com o repasse dos 

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para o Ministério da 

Fazenda, dentro das ações 2573 e 2574, na qual quem administra os recursos é o INSS a 

fim de identificar a quantidade de beneficiários, pelo Dataprev (Empresa de Tecnologia 

e Informações da Previdência Social) e encaminha o pagamento para as instituições 

bancárias por cada beneficiário dos programas (IDEM, 2012). 

O valor utilizado para remuneração dos bancos chega a valores de R$ 62 milhões 

de reais para qual é uma quantia muito superior a outros programas da Proteção Básica. 

Um exemplo para essa situação está no repasse para o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei, totalizando R$ 

9,244 milhões, sendo 30% do que é realmente destinado para os bancos. 

O caso do PBF diferencia-se em alguns caminhos, porque as ações voltadas para 

a remuneração das agências bancárias  estão embutidas nas ações do programa, com o 

nome de Transferência de Renda com Condicionalidade - Ação 6524. Quem é o 

responsável pela remuneração é a Caixa Econômica Federal, sendo este operado com 

exclusividade para os repassos aos beneficiários. A instituição Caixa Econômica é 
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responsável por grande parte do pagamento dos benefícios existentes e por isso recebe 

mais por realizar tais serviços. A quantia paga aos agentes pagadores tem diferença nos 

programas, pois o responsável pelo PBF recebe muito mais que os demais, mesmo o 

valor do benefício sendo menor, quando comparado, por exemplo, com o BPC. Mas em 

contrapartida o número de pessoas atendidas pelo Bolsa Família é muito superior, 

mesmo o programa tendo um orçamento total inferior. Isso quer dizer, segundo Souza 

(p. 227, 2012) é que ―os benefícios do PBF, embora sejam muitos, possuem valores 

muito pequenos, o que permite que uma quantidade menor de recursos seja capaz de 

remunerar um número maior de beneficiários‖.  

Essa questão marca a forma de lidar com as políticas de Assistência Social no 

Brasil, visto que é transferido quantias gigantes para o pagamento ao capital portador de 

juros que vão operacionalizar essas bolsas voltadas para extrema pobreza. As 

instituições estatais atuam operando ao lado das instituições financeiras, tendo o 

dinheiro voltado para a especulação e o rentismo. Assim acontece a Seguridade Social 

brasileira: voltada para monetarização das políticas sociais. Esse fato de regulação pelas 

agências bancárias perpassam diversas políticas de outros campos, como o caso 

previdenciário, sendo o pilar da Seguridade (SOUZA, 2012). 

Esse processo é marcado pelo capital financeiro utilizando do fundo público, 

disputado para ser apropriado, isso transforma as políticas universais em focalizadas e 

seletivas. O resultado provocado no campo social está orientado pela adoção das 

medidas neoliberais, que envolvem as políticas de transferência de renda, tendo as 

políticas sociais sob um caráter restrito de ações no mundo do trabalho e aumenta o que 

é destinado para o capital  (IDEM, 2012). 

O orçamento brasileiro está dividido em duas categorias: as despesas 

obrigatórias e as discricionárias. O valor destinado às obrigatórias está destinado para 

atender recursos de pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários e os 

assistenciais, além de campos obrigatórios. Dentro dessas, foi incluído, pelo Ministério 

de Planejamento, o que cabe de despesa para estados e municípios, amortização da 

dívida pública, além dos juros e encargos, entre despesas financeiras. Já a outra parte do 

orçamento está vinculado e destinado para os três poderes: executivo, legislativo e o 

judiciário. Dentro do executivo está dividido em mais quatro partes, que são recursos 

para ―infraestrutura; social; poderes do estado e administração‖. O que é destinado para 

Bolsa Família está incluído dentro do orçamento, na categoria discricionária, é muito 
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superior aos demais gastos com outras políticas, como a do trabalho. Isso demonstra a 

maneira de lidar com o acesso ao trabalho no país, ou seja, em vez de investir na criação 

de novos postos para trabalho, destina uma porcentagem maior dentro para o PBF 

(SITCOVSKY, 2012). 

Pode-se apontar que aumentou o orçamento destinado a assistência social, nos 

últimos anos, porém no valor destinado fica em grande parte para o BPC e o PBF, 

restando uma pequena parcela para o funcionamento das ações do SUAS. O Bolsa 

Família não foi incorporado a PNAS, o que fragiliza ainda mais, pois acaba sendo uma 

―moeda de troca eleitoral e de favores‖, pensando também nos níveis de município e 

estado. Assumindo um caráter de ―serviço individualizado‖ prestado, não chegando 

perto de uma política social universal. 

Provoca uma fissura dentro da classe trabalhadora, pois apresenta divisões em 

vez de uma unidade de luta. Por um lado, encontram-se os que são atendidos pelo 

programa, e por outro os ―novos empreendedores‖ e quem está sobre forma de 

assalariada do trabalho, na qual não se identifica como uma mesma categoria. 

Há uma falácia defendida que o programa provoca uma acomodação em seus 

usuários, pois as estatísticas demonstram o contrário. Muito desse discurso advém das 

bases mais arcaicas de setores capitalistas no Brasil, pois precisam das relações mais 

precárias de trabalho para manter a relação de clientelismo. Resulta que o PBF, 

provocou que por vezes os usuários, mesmo que recebam parcos recursos, possam 

desprezar essas modalidades de trabalho precário e aviltante. Lógico que não conseguiu 

extinguir situações análogas à escravidão, por exemplo, mas constituiu uma forma de se 

contrapor  a essas formas mais retrógradas de exploração. 

Essa relação de trabalho precário e PBF demonstra a fragilidade que a 

Seguridade Social brasileira apresenta como expressão definida atualmente. Porque o 

trabalho precarizado, mostra uma tendência que o usuário do benefício ficará 

sobrevivendo, mesmo que de forma precária ou sairá para informalidade, ficando 

suscetível a qualquer forma de exploração da sua força de trabalho (SITCOVSKY, 

2012). 

Esses trabalhadores que se encontram na informalidade não contribuem para 

previdência, acabam sendo repassados para esfera dos programas socioassistenciais, que 

são aquelas ações direcionadas para emprego e renda ou de transferência monetária. 

Isso se denomina segurança de rendimentos, segundo Sitcovsky (2012), concretizado 
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pela junção de assistência social e trabalho informal precarizado. Ganha força nesse 

cenário, a ideia do empreendedorismo, como já foi apontado, principalmente para as 

famílias abrirem seu próprio negócio, com larga ampliação dos cursos 

profissionalizantes. 

O desenvolvimento do Bolsa Família não está marcado por uma consolidação de 

um direito social, porque precisa reduzir a fragmentação e setorização, que estão 

presentes no seu planejamento. Não trata só de romper com uma cultura assistencialista, 

mas também com um processo histórico que foi marcado por estratificação social. 

Desde o PFZ, constituiu como benefício e não como um direito, por se tratar de algo 

fragmentado e focalizado, com uma implantação precarizada. Além de apresentar a 

centralidade na assistência social desvinculada a uma proteção social integral, porque 

desarticula o tripé da Seguridade Social, tendo a gerência por parte das ONG´s 

(SIQUEIRA, 2014).  

Indiscutivelmente, o alcance do PBF foi diferente de qualquer outro programa já 

colocado em prática no Brasil, ganhando destaque internacionalmente, por ser o maior 

em números de abrangência. Talvez essa ampliação quantitativa aconteça pelo 

agrupamento de pequenos e pontuais programas existentes, dando um direcionamento 

maior a sua execução. Outro ponto que o diferencia de outras tentativas, deve-se ao fato 

do trato da pobreza está permeada dentro da presença estatal, obviamente com suas 

ressalvas e críticas. Mas esse ponto está pelo financiamento do PBF estar vinculado ao 

setor público, inclusive na contratação de profissionais nas prefeituras para uma 

execução da política social
66

 (IDEM, 2014). 

Siqueira (2014), ao pontuar as diferenças com os demais programas, também 

coloca a questão do valor (mesmo que baixo para a realidade atual) é um dos valores 

mais altos de qualquer outro já aplicado por outros governos. As condicionalidades 

também aumentaram o número de vacinados, nas redes de saúde e o número de 

matrículas e manutenção nas escolas.  

É importante destacar que essas são mudanças visíveis e que devem ser 

consideradas ao comparar com demais programas pontuais já desenvolvidos no campo 

da proteção social brasileira. Mas as condicionalidades, por exemplo, não garantiram 

uma melhora na qualidade dos serviços tanto de educação como saúde. Fazemos uma 

                                                           
66

 Mesmo que essa contratação esteja pautada em baixos salários e condições precarizadas para sua 

efetivação. 
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análise positiva quanto aos números atendidos, porém ressaltamos criticamente os seus 

limites quanto a qualidade do que está sendo prestado à população. 

Devido à obrigatoriedade por passar nesses setores, para receber seu benefício,  

acaba por ser uma exigência burocrática que não se relaciona a qualidade do que está 

sendo prestado. Vacinar, frequência escolar, pré-natal não deveriam ser tratados como 

uma obrigação, mas é um direito social a todos, precisando ser feitos pela sua 

importância e ter uma excelência serviços prestados, para atender sempre mais grupos 

(SIQUEIRA, 2014). É notório que a forma de conduzir a política de assistência social se 

reduz somente ao cumprimento das condicionalidades, porque caso contrário o usuário 

estará excluído do programa.  

Para Siqueira (2014) houve mudanças na realidade dos municípios com relação 

ao seu desenvolvimento econômico, devido a implementação do Bolsa Família. Em seu 

estudo, retoma os traços de continuidade pelos fundamentos e na forma de 

implementação com relação ao governo anterior que seguiu fielmente os moldes das 

políticas neoliberais. Principalmente quando analisado a proposta inicial do PFZ, que 

seguia os moldes do que foi colocado no pensar da Seguridade Social, mesmo que 

caracterizado por ambiguidades de execução.  

Segundo a autora (2014), às continuidades do programa foram marcados por 

alguns pontos como: 

a. Direcionamento do financiamento estatal condicionado ao capital privado 

- basicamente pelo fato do Brasil ter se comprometido com FMI, em 1999, a 

conseguir uma produção cada vez maior de superávit primário, dentro do 

orçamento anual; 

b. Não universalização da política de Assistência Social; 

c. Descolamento da responsabilização da execução do programa para os 

municípios; 

d. Destaque para atendimento focalizado dos mais pobres, ressaltando um 

viés clientelista e serviços marcados por uma precarização; 

e. Comprometimento de recursos para FNAS, SUAS e o PAIF, devido ao 

alto redirecionamento do dinheiro para o Bolsa Família e BPC; 

f. Mesmo com investimentos para as políticas sociais, o capitalismo se 

manteve lucrando (ou seja, produzindo mais desigualdade); 
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g. Semelhanças do PFZ e o combate à miséria na era Lula com os preceitos 

colocados pelos organismos multilaterais; 

h. Uma Seguridade Social desarticulada entre si; 

i. Condicionalidades a serem cumpridas no programa, porém não se 

problematiza a qualidade dos serviços prestados na educação e saúde. 

 

Essas ambiguidades de se comprometer com a Seguridade Social e ao mesmo 

tempo implantar a contrarreforma da mesma puderam ser analisadas nesses itens citados 

acima, na qual iremos dialogar como foram postas em prática. Para Siqueira (2014) essa 

manutenção das políticas sociais dos governos Lula, pode ser vistas com repasse dos 

recursos do Orçamento da Seguridade Social para pagamento dos juros da dívida 

externa, assim como no mandato FHC. Com a implantação do DRU, como já foi citado. 

Houve uma precarização do serviço público e automaticamente das políticas sociais, 

com o aumento da flexibilização das relações de trabalho. Tendo nesse cenário de 

manutenção da política econômica de caráter neoliberal, vincula diretamente às políticas 

sociais necessárias e funcionais a este modelo.  

 Outro detalhe foi focalização na extrema pobreza, o que faz com  que aqueles 

com um salário mínimo ou com fontes de rendimentos precárias fiquem sem poder 

acessar nenhum programa de transferência de renda. Ganha-se destaque  essas políticas 

focalizadas e de caráter emergencial, esvaziando qualquer possibilidade de estabelecer 

medidas de proteção social de caráter mais  estrutural, pelo fato de não haver uma 

convergência entre as políticas de geração de emprego e renda com as políticas 

assistenciais, por exemplo. Essa falta de articulação promove que as mesmas fiquem em 

âmbitos locais e pontuais, tratando um problema estrutural de forma emergencial e 

compensatória (SIQUEIRA, 2014). 

Isso acaba por provocar um ciclo de dependência desse usuário de transferência 

de renda ao programa, afinal não é criado outro mecanismo que atue em conjunto para 

que seja efetivamente alterada sua condição. Para Siqueira (2014), o PBF operando 

sozinho, alheio a construção de uma rede de proteção social, acaba por reproduzir a 

pobreza, atendendo ao plano imediato que é a fome.  

É direito humano do mais básico ter a alimentação assegurada, estando dentro de 

um mínimo social necessário à sobrevivência e que além de ser algo óbvio, está 

assegurada na CF 88. Yazbek (2004), dialogando com Sposati, já abordava que a ideia 
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de mínimo social deveria estar associada a uma organização do que deveria ser um 

padrão básico para inclusão, pautada na dignidade humana e cidadã.  

Para Yazbek (2004) existem duas formas para entender os mínimos sociais, a 

minimalista e a forma ampla e cidadã. A primeira voltada para noção de pobreza e do 

que seria a sobrevivência propriamente dita e a segunda partiria de inclusão da classe 

trabalhadora. Estabelece, segundo a autora, qual será o ―padrão societário de 

civilidade‖. São casos incompatíveis, se analisar que para ter uma maior inclusão 

deveria ser universal e não restrito e focalizado a um determinado público. Esse é o que 

nos é apresentado enquanto política pública, uma construção da forma básica de 

proteção, voltada para aqueles na linha da extrema pobreza. Submetidos à seletividade e 

critérios focalizados para acesso. 

Outra situação citada, dentro dos pontos de implantação do programa, está na 

responsabilização do funcionamento por parte dos municípios. Quando tratamos de 

municípios como Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros, já podemos observar 

precariedades na abrangência do atendimento, quiçá em cidades empobrecidas, o que 

acaba gerando uma implantação debilitada. Acontece também a precarização dos 

profissionais que atuam nessa política social, pois muitas prefeituras adotaram a medida 

de subcontratação, implicando numa ruptura de contratos, acarretando numa interrupção 

do desenvolvimento da atividade (SIQUEIRA, 2014). 

É necessário também ter um profissional qualificado atuando junto a população 

e principalmente que ele possa concluir um ciclo com aquele público que lhe tem 

confiança. Mas num cenário de salários baixos, péssimas condições de estrutura de 

atendimentos, este acompanhamento fica cada vez mais comprometido de ser eficaz. 

Mesmo não tendo acontecido diretamente com Bolsa Família, as políticas sociais 

tratadas dessa maneira, acabam por recair para funcionamento das organizações civis, 

que são chamadas para responsabilidade de atender o que a estrutura governamental 

realiza de forma precária (IDEM, 2014). 

Ao que parece o Programa Bolsa Família tomou o lugar da política de 

assistência social, talvez por ser a principal  representante, em troca do abafamento da 

real proteção social integralizada. Assume um espaço de discussão em conselhos e 

conferências, sendo defendido como o direito fundamental dos mais pauperizados, mas 

não se configura como um direito instituído. O programa tinha até 2010 para mudar 

algumas características  e ser reformulado, mas o que nota-se é uma estagnação e 
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adequação da política de assistência social à lógica do mínimo social. E mais, alinha-se 

a uma dependência dos usuários para manutenção do mesmo, já que não existe uma 

proposta maior de cobertura. Nem interesse. 

Portanto, cabe dizer que o Programa Bolsa Família, segundo Siqueira (2014), 

não alterou a política econômica vigente e nem era seu objetivo. Houve modificações de 

cunho conservador, ou seja, mudanças na aplicação da política, mas sem alteração da 

estrutura que provoca tal desigualdade. Soma-se a isso o fato de favorecer a acumulação 

do capital de forma crescente, o que acarreta num aprofundamento do empobrecimento 

por parte da classe trabalhadora. Basicamente o que aconteceu foi um percentual de 

pobres foi diminuída, enquanto dos bilionários cresceram.  

Observa-se um importante fato que não foi alterado, a acumulação de riqueza 

pelos mais ricos do Brasil, mantendo essa régua de desigualdade. Para que uma pessoa 

receba, por parte dos programas de transferência de renda, um valor de R$ 89,00, 

proporcionalmente a desigualdade concentração de renda se mantém já que os mais 

pobres pagam os maiores impostos no país e os mais ricos são cada vez mais 

desonerados com a tributação. Não há a redução da desigualdade social, o que se 

garante é o mínimo para se alimentar o que deveria ser direito.  

 

Contudo, as causas da pobreza, na sociedade capitalista, são 

estruturalmente determinadas pela socialização da produção e a 

apropriação privada da riqueza produzida (SIQUEIRA, p. 194, 

2014). 
 

Os gastos para os programas sociais no Brasil são infinitamente menores ao que 

é pago para os bancos para quitação dos juros da dívida. Isso em números mostra que o 

valor de R$ 5,5 bilhões para Bolsa Família, em 2005, para pagamento de um valor 

mínimo para população não se compara ao que recebeu o banco, em 2006, que totalizou 

R$ 272 bilhões (proporcionalmente 50 vezes mais gastos) (SIQUEIRA, 2014).  

Em 2011, houve a criação do Brasil Sem Miséria, por parte do governo Dilma e 

merece destaque nessa análise da assistência social nos governos petistas. O plano partia 

de três pilares: ―garantia de renda, para alívio imediato da situação de extrema pobreza; 

acesso aos serviços públicos, visando melhorar as condições de educação, saúde e 

cidadania das famílias; e inclusão produtiva, com o objetivo de aumentar as capacidades 

e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do 
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campo e das cidades‖
67

. Segundo o governo federal, o Plano Brasil Sem Miséria é 

direcionado aos brasileiros que vivem com renda familiar de até R$ 70 por pessoa.  

Foi criado em conjunto o programa Brasil Carinhoso, que estimulava o aumento 

do número de vagas  nas creches públicas e a melhoria do atendimento das mesmas. A 

verba é repassada para as prefeituras para cada vaga ocupada por uma criança 

beneficiária do PBF. Alinhado a isso foi criado o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, visando à inserção no mercado de trabalho por 

meio de cursos gratuitos de qualificação profissional. 

O Brasil Sem Miséria atuou mais na linha de gerenciar os programas já 

existentes, do que propriamente criar de um novo plano nacional de enfrentamento à 

pobreza, tendo em vista a continuidade  da transferência de renda, de forma focalizada e 

com condicionalidade. 

Buscou adesão das famílias em extrema pobreza que ainda não haviam sido 

inclusas nos programas e esse foi seu principal foco. Por meio de mutirões, para 

localizar e cadastrar esses usuários, usando a estratégia de busca ativa, alterou o limite 

de inclusão de crianças e adolescentes de até 15 anos, que passou de três para cinco 

beneficiários. Foi criado também o Bolsa Verde que trata de um programa de 

transferência de renda para famílias em situação de extrema pobreza que vivem em 

áreas de relevância para a conservação ambiental. Concede um valor de R$300 reais, de 

três em três meses, repassado por meio do cartão do PBF. 

Para Fernandes e Cassin (2018), o PBF também configurado como um grande 

modelo clientelista de assistência e por sua vez, com grande poder de manipulação, 

basicamente pelo cunho político. Não por se tratar de manobra estratégica de 

manipulação fácil da classe trabalhadora, por meio de cooptação dos mais pauperizados, 

mas por se tratar de um país com uma história desigual, construído em cima de muito 

suor e sangue e não reconhece nenhuma luta por maiores direitos sociais. 

Tradicionalmente a assistência social foi considerada um ato de caridade, passada como 

um presente para os favorecidos como um benefício concedido por alguém e nunca pelo 

reconhecimento de uma luta histórica por melhores condições de vida e trabalho. 

Entende-se o motivo dessa popularidade conquistada pelo Bolsa Família, 

durante esses anos de governo PT, ganhando uma direção diferente para as políticas 
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sociais. Esse redirecionamento para o combate à pobreza obtém adesão das camadas 

mais pauperizadas dos brasileiros, porque atende às necessidades mais imediatas, 

afastando qualquer projeto mais amplo e complexo de nova sociabilidade 

(FERNANDES; CASSIN, 2018). 

Estamos tratando da ponta mais pauperizada, que precisa ter o mínimo para sua 

própria sobrevivência e subsistência. Que foram tratados por outros governos como um 

público marginalizados e completamente esquecidos, que ficaram nas mãos de coronéis 

e enxergam, nesse modelo, a possibilidade de ter sua condição objetiva de existência 

garantida. 

Pode-se dizer, segundo Fagundes e Cassin (2018) que o sucesso do governo Lula 

aconteceu por esse apassivamento da classe trabalhadora, principalmente as camadas 

mais pauperizadas. Por meio do intenso processo de massificação dos programas de 

transferência de renda e este serviram para bloquear manifestações das classes mais 

subalternas. Essa articulação política nacional serviu inclusive para financiamento das 

campanhas do próprio PT, conseguindo esse fato inacreditável de ter a burguesia como 

grande financiadora de um governo dito de esquerda (IDEM, 2018). 

Para Simionatto e Costa (2014), o governo petista, serviu para criar um 

conformismo social, em vez de propiciar educativamente um ―homem coletivo‖. Foi um 

ambiente perfeito para o capital, pois articulou interesses antagônicos para continuar o 

processo de desenvolvimento capitalista e isso por meio de um consenso de caráter 

passivo, com grande colaboração. 

Fernandes e Cassin (apud FERNANDES, 2005) já afirmava da impossibilidade 

que a burguesia (no caso brasileiro, associada a oligarquia) governar sempre no limite 

do autoritarismo e que era necessário a adesão nesse pacto por parte da classe 

trabalhadora, que só foi possível através da democracia de cooptação. Foi exatamente o 

que foi feito pelo PT durante sua permanência no poder. Para os autores (apud IASI, 

2014) foi ofertada uma possibilidade caracterizada pelo consenso criado em garantir 

para o capital sua contínua e crescente acumulação e por outro lado, para a classe 

trabalhadora houve aumento da oferta de empregos e de consumo, políticas 

compensatórias e focalizadas para os mais pauperizados. 

Era necessário por parte da burguesia conseguir uma saída para manutenção do 

desmonte estatal, intensificação da mercantilização e as inúmeras privatizações, 

conquistando um feito inédito. Pois havia uma insatisfação intensa por parte dos 
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movimentos sociais e da classe trabalhadora com os rumos que estavam tomando, 

principalmente nos anos 90, por meio da chamada democracia de cooptação (apud IASI, 

2014). 

Acontece que ela é instável e surge num momento de uma incorporação de 

―atendimento precário e parcial‖ das necessidades da classe trabalhadora. Segundo 

análise de Fernandes e Cassin (apud IASI, 2014), só seria possível por meio do 

surgimento de um protagonista oriundo da classe trabalhadora, que para Coutinho e 

Fernandes é o chamado ―sujeito do potencial transformador em direção ao socialismo‖. 

Pela primeira vez na nossa história acontece um Brasil civil-burguês, tendo um 

Estado de Direito (mínimo) e uma forma de economia com possibilidades de garantir 

acumulação para a classe dominante. Isso não quer dizer que seja um modelo perfeito e 

consolidado, afinal os problemas estruturais não estão resolvidos e muito menos isso 

assegura que não passará por uma crise da hegemonia (FERNANDES; CASSIN, 2018). 

Foi justamente o feito realizado pelos governos PT: criação de uma democracia 

de cooptação que viabilizou  hegemonia burguesa no país. Obviamente essa forma de 

cooptação é somente de uma parte da classe trabalhadora, pois é impossível aderir toda 

a camada e com isso não elimina o preceito básico de luta de classes. Característica do 

processo de contradição da relação capital x trabalho (IDEM, 2018). 

Uma breve análise sobre a relação do Brasil com organismos internacionais 

mostra-se como o modelo aqui implementado de uma forma harmônica será funcional, 

adotando as políticas setoriais do BM e FMI, tendo o Bolsa Família como referência 

mundial. O país exportou esse modelo de política social para o mundo, sendo elogiado 

pelas próprias instituições financeiras como programas de sucesso e de êxito, levando 

para outros países periféricos.  

A forma de conduzir as políticas sociais, no governo PT, conseguiu alinhar uma 

base de cooptação e criar uma conciliação por meio de um pacto social, que 

proporcionou um ambiente tranquilo durante um período. Ao criar uma estratégia de 

desenvolvimento pautado em programas de combate à miséria, somados a uma 

liberação de crédito e ao consumo, além de medidas pontuais para melhoria das taxas de 

empregabilidade, assumiu destaque pela eficiência. Foi nesse período que o Brasil 

ganhou o protagonismo frente a outras nações da América Latina e África, assumindo 

seu papel de subimperialista
68

 (IDEM, 2018).  
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Provocou uma internacionalização das empresas nacionais para a chamada do 

combate à pobreza, mas sem lidar com a estrutura que provoca a desigualdade. 

Permaneceu assim entre os dez países mais desiguais do mundo, afinal isso não depende 

da capacidade de consumo, já que as demais formas de proteção social foram altamente 

atacadas pelo desmonte estatal. Precarizou todos os serviços, reduzindo a única 

possibilidade de assistência social em países dependentes: concessão do mínimo social. 

O cenário internacional favoreceu demasiado o sucesso dos primeiros anos 

petista, que se viu diferente no momento pós-crise da economia mundial de 2008, tendo 

um processo de desaceleração das exportações, somado a redução do preço das 

commodities. Acrescido para eficácia: grande apassivamento da classe trabalhadora. 

Dilma já lidou com um cenário internacional que não foi favorável, com crise e a 

recessão econômica fazendo com que a medida utilizada no último mandato de Lula, já 

não respondia mais. A inflação voltou a disparar, o câmbio ficou desvalorizado e as 

taxas de crescimento do PIB tornaram semelhantes às da época do FHC. É justamente 

quando ocorre o esgotamento dessa cooptação e do pacto social do PT, pelas péssimas 

condições estruturais que estão submetidas a classe trabalhadora culminam nas Jornadas 

de 2013
69

. Mas mesmo com reeleição da presidenta Dilma no ano seguinte, o cenário 

internacional não superou o longo período de crise, além de novos fenômenos políticos 

que se apropriaram dessa luta. 

A burguesia brasileira tem como característica principal dois tipos de formato: 

antidemocrático e autoritário, que está principalmente vinculado a um passado marcado 

pelo colonialismo. A forma ―não clássica‖ que foi dada o capitalismo no Brasil nos 

remete a uma série de particularidades, dentre essas a articulação do moderno e arcaico, 

que já foi debatido anteriormente. A burguesia nacional não tem traços revolucionários, 

tendo como herança, a inserção dependente no cenário internacional. Isso tem impacto 

profundo porque opera de uma forma antinacional e autocrática, que permite somente a 

manutenção dos privilégios dos dominantes e renega qualquer forma de avanço social 

para a classe trabalhadora (CASSIN, 2015). 

Portanto o governo PT pode ser considerado um instrumento de base ideológica 

conservadora, atendendo diretamente aos interesses do capital e garantiu a consolidação 

da hegemonia burguesa no Brasil e o neoliberalismo. Implicado por uma cultura de crise 

bem construída tratou-se de ser uma estratégia que direcionou e possibilitou os 
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processos de contrarreformas. Também utilizou do meio de cooptação de membros da 

esquerda e apropriou de discursos de movimentos sociais para efetivar essa 

consolidação. 

Apresentamos uma breve linha do tempo alcance de famílias atendidas durante 

10 anos do Programa Bolsa Família e os programas implantados em conjunto
70

: 
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Tabela 5 – 10 anos do Programa Bolsa Família 

Ano 
Total de famílias atendidas 

pelo Bolsa Família: 
Outros Programas criados 

2003 3.600.000 
- Criação Estatuto do Idoso; 

- Programa Luz para Todos. 

2004 6.600.000 

- Programa Farmácia Popular; 

- Programa Brasil Sorridente; 

- Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora 

Rural – PNDTR 

2005 8.700.000 
- Programa Nacional de Inclusão Jovem – ProJovem; 

- Instituído Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

2006 11.000.000 

- Instituído o Sistema Nacional de Segurança Alimentar – 

Sisan; 

- Ampliação da Farmácia Popular para rede privada; 

- Criação do Índice de Gestão Descentralizada – IGD; 

- Lei nº 11.326/2006: Estabelece as diretrizes para a 

formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. 

2007 11.000.000 

- Projeto Olhar Brasil; 

- Criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDE; 

- Criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

- IDEB; 

- Criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais - REUNI; 

- Início do Programa Mais Educação; 

- Criado ProJovem Integrado; 

Ampliação do Cadastro Único como ferramenta para seleção 

dos beneficiários de Programas Sociais; 

- Lançamento do PAC – destaque para ações de 

infraestrutura social. 

2008 10.900.000 

- Criação do Benefício Vinculado ao Adolescente – BVJ; 

- Inclusão do Projeto de Inclusão Bancária dos Beneficiários 

do Bolsa Família; 

- Início do Programa Mulheres Mil nos estados do Norte e 

Nordeste. 

2009 12.300.000 
- Início do Programa Minha Casa Minha Vida; 

-Início do Programa Microempreendedor Individual – MEI. 

2010 12.800.000 

- Início da Política e o Programa Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na 

Reforma Agrária; 

- Início do Cadastro Único para concessão da Tarifa Social 

de Energia Elétrica. 

2011 13.300.000 

- Lançado Brasil Sem Miséria; 

- Criação do Benefício Variável Gestante – BVG, do 

Benefício Variável Nutriz – BVN, do Carta Social, do 

Retorno Garantido para os beneficiários que se desligarem 

voluntariamente do PBF e a Sanção da lei do SUAS; 

- Início da Ação Saúde não tem preço; 

- Início do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 

Rurais; 

- Início do Programa Rede Cegonha; 

- Início do Programa Água para Todos; 

- Expansão do Programa Mulheres Mil para todos os estados; 

- Início do Programa Bolsa Verde; 

- Início do PRONATEC / Brasil sem Miséria. 
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2012 13.900.000 

- Criado o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao 

Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho); 

- Início da Ação Brasil Carinhoso; 

- Criação da lei que destina 50% das vagas em universidades 

federais para estudantes de escolas públicas; 

- Aumento da verba repassada para alimentação escolar; 

- Criação do novo benefício que garante superação da 

extrema pobreza a todas famílias do PBF com filhos até 15 

anos; 

- Criação do Programa Telefone Social; 

- Suplementação do FUNDEB para custeio e manutenção 

das vagas nas creches. 

2013 13.800.000 

- 14,8 milhões de crianças e jovens do PBF cumprem a 

frequência escolar; 

- Mais educação chega a 32 mil escolas com maioria de 

alunos do PBF; 

- 8,7 milhões de famílias cumprem a condicionalidade de 

acompanhamento da saúde; 

- 44 mil escolas com maioria de alunos do PBF integram o 

Programa Saúde na Escola. 

Fonte: Site do Programa Bolsa Família - 10 anos. Disponível em: https://bolsafamilia10anos.mds.gov.br/  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

    Esse trabalho buscou pesquisar sobre os principais programas de transferência 

de renda da América Latina, analisando tanto a formação social de ambos os países, 

como suas particularidades nos governos recentes de FHC e Lula, no caso brasileiro e 

os governos PRI e PAN, no caso mexicano. Mas o principal objetivo foi demonstrar o 

uso da política de assistência social não como um direito, mas como uma forma para 

cooptação da classe trabalhadora.  

A América Latina desempenha um papel, no mercado capitalista internacional 

em expansão, marcado por uma dinâmica de um intercâmbio desigual e pela tentativa de 

uma compensação no plano interno de suas perdas nas relações de troca, desenvolvendo 

especificidades nas relações sociais
71

. Foi realizado um exercício de análise crítica do 

pensamento latino-americano observando que essas características apresentadas por esse 

capitalismo dependente, principalmente diante de tantas perdas de direitos socialmente 

conquistados, mediante a um processo intenso de contrarreforma das políticas sociais. O 

que vimos foi um aprofundamento da dependência latino-americana frente às ordens 

internacionais e sua ininterrupta ânsia de permanecer no ajuste fiscal (MOREIRA, 

RABELO, FLORENTINO, 2017). 

A história permanece em movimento constante e é desafiante relatar esse 

dinamismo que está em constante transformação. À realidade é inconstante e está se 

recriando diariamente, principalmente, nos apresentando novos elementos muito além 

do que uma dissertação de mestrado pode alcançar por completo, sendo um contínuo 

aprendizado. Posto claro tudo isso, ainda se faz necessário pontuar algumas reflexões 

feito nesses três capítulos.  

A América Latina é um berço de lutas sociais, com uma das relações mais 

complexas para serem analisadas por quem se atreve a estudá-la. Sua trajetória histórica 

é marcada por longos períodos de antidemocracia e autoridades tanto civis como 

militares, originário de um processo marcante colonial. Permitiram traços indeléveis, 

além de uma profunda exploração econômica, política e especialmente, social. 

Inúmeras particularidades precisam ser pontuadas, já que nosso capitalismo 

surge pela ―via-não clássica‖, numa relação marcada pela aparente combinação do 

―arcaico‖ com o moderno, com uma democracia muito frágil. Temos muitos processos 
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revolucionários (em especial no México) em curtos espaços de tempo, justamente 

porque algo se apresenta de diferente por aqui e permite esse movimento. Assim como 

também se apresentam modelos de governos de conciliação pelo alto, sendo um traço 

marcante do Estado latino-americano, para uma compreensão desses modelos de 

políticas sociais analisados, sendo uma vinculação híbrida entre o autoritarismo e 

assistência, dentro da lógica burguesa (CASSIN, 2015). 

Tanto o México como o Brasil apresentam esse modelo de políticas de 

transferência de renda em momentos de extrema necessidade da cooptação da classe 

trabalhadora. Visto como uma possibilidade de contenção das massas populares, 

contendo as manifestações mais acentuadas de expressão da ―questão social‖, 

conseguindo assim um apoio desses setores mais pauperizados. 

Apontamos diversas vezes o caráter revolucionário e de luta, mas é preciso 

reforçar que uma herança histórica da era colonial e patrimonialista parte para a criação 

de uma política  conformista. Isso acontece, justamente, pelo acesso aos direitos básicos 

terem sido muitas vezes apresentados como um favor político, além de ter toda a 

riqueza socialmente produzida nas mãos de poucos aparenta que o insuficiente 

progresso no acesso. 

Os métodos de transformação social sempre foram decorridos ―pelo alto‖, 

ademais pela inserção periférica e tardia na economia internacional, fez com que os 

excedentes econômicos de Brasil e México fossem enviados e apropriados no exterior. 

Sendo essa uma das principais razões por aqui nunca ter acontecido um Estado de Bem 

Estar Social (CASSIN, 2015).  

A política social é utilizada em meio a um caos político e insatisfação popular, 

recorrendo a métodos entranhados na história latino-americana de lidar com a política 

pela via do clientelismo, patrimonialismo, desvio dos recursos públicos, além de uma 

relação híbrida do público versus privado. Sendo amplamente divulgada como uma 

política da boa ação do Estado e de determinado governo e não entendida como um 

caminho para emancipação humana. 

Infelizmente estamos num processo ultraconservador de governos de extrema 

direita no Brasil, que estão dispostos a não camuflar mais as relações sociais por meio 

da cooptação de políticas sociais, partindo para ações de coerção. Principalmente o caso 

brasileiro, marcado por um processo em que um programa repleto de problemas e 
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focalizado, que necessitaria ampliar e se reformular. Porém em cenários tão adversos, o 

PBF torna-se o único modelo de programa social visivelmente alcançado.  

O básico e necessário para uma condição digna de vida é mercantilizado no 

capitalismo e, para garantir, dão opções de consumo para o indivíduo que já está 

marcado pelo desgaste humano. Temos direitos básicos retirados do âmbito do público e 

direcionados para o âmbito do consumo. A política de assistência social compõe um 

campo contraditório, que deve ser analisado a partir da conformação histórica do 

desenvolvimento regional como as particularidades de cada país, porque é preciso 

apontar quais são as marcas centrais que estão envolvidas. Nesse percorrer, damos conta 

que somos marcados por características de clientelismo, apadrinhamento e relações de 

favor e obediência, configurando um modelo ―arcaico‖ de relações sociais, sendo 

renegada e marginalizada enquanto política social (COUTO, 2015). 

Foi nesse contexto contraditório que se constituiu a política de assistência social, 

sendo materializada tanto juridicamente como formando um sistema, reconhecido pela 

classe trabalhadora. Ficou evidente que se trata de um processo de ganhos possíveis por 

parte da classe trabalhadora, ao mesmo em que asseguram a contenção da mesma para a 

acumulação capitalista. Isso significa que a mesma política de assistência social tem 

uma percepção de defesa do (a) trabalhador (a) das condições mais cruéis e adversas do 

mundo do trabalho, mas reafirma seu caráter conservador. Porque se destituir o processo 

contraditório, estamos tratando da manutenção das condições necessárias para a 

exploração dos trabalhadores (IDEM, 2015). 

A solução para o fim da exploração, a estrutura vital do capitalismo, não será 

pela via da política social. Mas entendemos que é nesse campo, onde existe a 

possibilidade de compreender as lutas como um objetivo de garantir a reprodução 

material da classe trabalhadora. Segundo Couto (2015), as políticas sociais definem uma 

arena de disputas políticas pelo excedente econômico das massas historicamente 

expropriadas, ou seja, é a viabilidade da redução das penas mais duras do pauperismo, 

por meio de serviço sociais básicos. 

Também permitem um caminho de luta e consciência enquanto classe do que é 

seu por direito, apesar das políticas sociais, em países de capitalismo dependente, se 

manifestarem como mero aparato estatal e benesse política. Apresentado por vezes 

como algo residual, compensatório e deposto de qualquer processo transformador ou de 

luta. Essa perspectiva apresenta-se  principalmente, nas políticas de assistência social, 
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marcadas pelo pensamento conservador, visto como assistencialismo, materializado pela 

ideia do indigno e como algo transitório que precisa ser superado (COUTO, 2015).  

Alguns pontos de similaridades podem ser observados nos programas de 

transferência de renda no Brasil e México, focando no âmbito da lógica em que estão 

inseridos, pois claramente há diferenças de execução e particularidades em cada lugar. 

Se partirmos dos pressupostos de trajetória, caráter das condicionalidades e contexto, 

encontramos semelhanças em ambos.  

No que tange sobre a trajetória e contexto, observamos nesse estudo que PTRC 

surgiram em momentos de crescimento de políticas sociais, mais voltadas para o 

combate à pobreza, com o caráter de transferência de renda voltado para aqueles mais 

pobres. As diferenças estão no fato de que no México adotam-se de forma antecipada e 

radicalmente a pauta neoliberal, a partir dos anos 1980, o que explica a implantação e 

centralidade desse modelo de programa anterior que em muitos países (MORAES; 

PITTHAN; MACHADO, 2018). 

É só observar os programas que foram implantados anteriormente do 

Oportunidades, como o PRONASOL e seguido pelo PROGRESA (além de outros que 

foram embriões para esses grandes destaques). Era um período de crise da dívida 

externa, caos na conjuntura internacional e os acordos com FMI propiciaram a abertura 

neoliberal naquele país. O México, a partir desse momento, passou por intensos 

períodos de ajuste econômico, baseado em pautas neoliberais que provocaram e 

acentuaram o pauperismo na região, reordenando a política social, tornando-a mais 

focalizada. Um ambiente propício para o crescimento dos programas de transferências 

de renda, de uma maneira mais prematura que o próprio Brasil. Pode-se observar 

também que o programa mexicano foi um misto de continuidades em relação aos 

programas que o antecederam, com alterações dos nomes a cada novo governo que 

assumia (IDEM, 2018). 

O caso brasileiro, durante os anos 1980, foi marcado por um aprofundamento da 

crise econômica e pelo processo conturbado de redemocratização, culminando na 

Constituição de 1988. Por meio desta, ficou determinada a universalização dos direitos 

sociais, com a instituição de uma seguridade social, formada pelo tripé assistência 

social, previdência social e saúde. Na contracorrente de uma lógica universalista 

estavam os tratados e acordos de uma agenda neoliberal que é o oposto a qualquer 

preceito constitucional. Acentua-se, nos anos 1990, a implantação do neoliberalismo no 
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Brasil, que assim como o México, somente tendo o surgimento dos PTRC no final dessa 

década e ganhando expressividade com a unificação dos programas, no governo Lula 

(MORAES; PITTHAN; MACHADO, 2018). 

É nesse governo petista - inicia com Lula até o  governo Dilma - que temos os 

discursos e atenção voltados para o combate à pobreza, com destaque ao Programa 

Bolsa Família. O programa brasileiro está situado numa política social que foi 

constituída a partir de 1988 com uma perspectiva de universalidade de direitos, mas que 

manteve o acesso à Assistência Social de forma restrita, e por sua vez o PBF. Esse 

ponto merece uma atenção, pois em algumas literaturas sobre o tema, observamos que 

isso seria um ponto diferente do caso mexicano, devido à focalização do segundo. 

É verdade que o programa mexicano está em localidades que cumprem com os 

requisitos, como baixos indicadores socioeconômicos e demográficos, para que assim 

sejam atendidos pelo Oportunidades/PROSPERA e o caso brasileiro, todo município 

tem um CRAS para fornecer o acesso ao PBF a quem dispor das condições. 

Pretendemos assim ressaltar, que em ambos os programas  imperam  os requisitos da 

condicionalidade e focalização. E não podem ser lidados como os únicos problemas a 

resolverem uma questão tão complexa como o acesso a condições mínimas necessárias. 

Assim como no Brasil, no México há deterioração da sua rede de proteção social, mas o 

que ambos os programas têm em comum em sua condicionalidade? O cumprimento de 

regras na educação e saúde. Porém ambos de forma burocrática e  quantitativa, onde se 

mede a quantidade de acesso e não a qualidade dos serviços prestados. 

O programa brasileiro ganha destaque nos governos do PT, com uma 

centralidade na política de assistência social, antes nunca vista na história do país, mas 

em detrimento das políticas de saúde, educação e previdência social. Numa relação 

híbrida do público x privado, com a desresponsabilização estatal. Assim como no 

México, pois o programa está atende uma determinada população de certa localidade, 

mas numa capital, há pessoas que precisam ser contempladas pelo programa e não são 

incluídas nas condicionalidades. A solução está em ramificações do programa, surgindo 

novos segmentos, novas coordenações, um organograma extenso, metas e objetivos 

confusos, entre outros.  

Em cada localidade atendida pelo PROSPERA é determinado um comitê de 

Promoção Comunitária, com a participação dos beneficiários. Além disso, o comitê 

elege um representante dos usuários do programa que irá transmitir às outras famílias e 
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poder assim selecionar novos beneficiários, dentro daquela comunidade (MORAES; 

PITTHAN; MACHADO, 2018).  

Outras semelhanças estão no fato de ter um cartão e este ter titularidade 

destinada às mulheres dessas famílias beneficiadas. Existem duas leituras sobre essa 

condição: uma que garante a essas mulheres uma forma de autonomia do seu papel 

nessas famílias e outra que, contrária, afirma que essa situação delega a um papel de 

cuidadora e responsável pelas crianças e adolescentes. Observamos que não deveria ser 

uma regra ou condição dar essa responsabilidade às chefas dessas famílias, mas um 

dado que deveria servir de base para outras políticas está no fato do alto número de 

abandono paterno praticado tanto no México como no Brasil.  

Existem diferenças também no público-alvo atendido pelos programas, porque 

no Oportunidades/PROSPERA existem usuários com a faixa etária acima de 70 anos, já 

no Brasil, essa população específica fica sob responsabilidade do programa BPC. O 

programa mexicano compreende até os 22 anos e no Brasil, a idade limite é o de 17 

anos. Nos dois programas, esses jovens têm que cumprir as condicionalidades da 

educação e ter uma frequência escolar mínima exigida. Sendo que no México, os 

titulares são justamente esses jovens, tendo um repasse financeiro feito em depósito nas 

contas bancárias, podendo sacar no final dos seus estudos, podendo ser comparado 

como uma poupança.  

Outra diferença está no recebimento do valor monetário, sendo no PBF realizado 

um depósito mensalmente e no Oportunidades/PROSPERA, a transação é feita 

bimestralmente. No que compete às condicionalidades, o programa mexicano é bem 

mais rígido sobre a aplicação de sanção a algum descumprimento de alguma condição. 

Existe um sistema complexo de conferência dessas condicionalidades, que atualiza de 

forma rápida as informações tanto dos cumprimentos quanto da penalidade. Podendo 

até suspender de maneira imediata à transferência do beneficiário e se continuar pode 

suspender por um tempo não determinado (MORAES; PITTHAN; MACHADO, 2018). 

No PBF há um entendimento que as falhas no cumprimento das 

condicionalidades podem acontecer devido a uma rede de proteção social precária, 

então é feito contrapartidas para que as famílias não tenham sua transferência suspensa. 

O cancelamento é feito depois de uma advertência, bloqueio e suspensões temporárias, 

mas o programa prevê que haja um acompanhamento de um técnico, além que esse 

profissional pode preencher o Sistema de Condicionalidades - SICON. Isso garante que 



165 

 

seja registrado os recursos para esse não cumprimento, decorrentes das falhas no 

sistema de proteção social brasileiro (MORAES; PITTHAN; MACHADO, 2018).  

As justificativas e defesas para continuidade desses programas estão pautadas 

que os mesmos objetivam a redução da pobreza na América Latina. Porém é nítida as 

limitações que eles apresentam e em mais de 20 anos não foram capazes de reduzir a 

desigualdade. O cálculo do limite da pobreza não é reajustado anualmente pela inflação, 

não acontecendo uma adequação do valor a ser transferido, além de nem gastar 0,5% do 

PIB para esses tipos de programa. Soma-se a esse cenário o ataque à  rede de proteção 

social, com o sucateamento da saúde e educação. 

Um dos pontos de bons resultados nesses programas está pela questão da saúde 

das famílias atendidas. Por mais que no México seja diferente com relação à saúde 

brasileira (devido à presença do SUS), o Oportunidades/PROSPERA buscou por meio 

do Pacote Básico Garantido de Saúde, ampliar de forma progressiva as intervenções em 

saúde pública, que inclui vacinas e consultas que são pré-agendadas. Foi notado em 

alguns estudos realizados sobre o impacto do programa que houve uma melhoria, 

principalmente, no desenvolvimento das crianças. Já no Brasil, o aumento da cobertura 

feita do PBF diminuiu a mortalidade infantil e foi notada uma redução da desnutrição 

(MORAES; PITTHAN; MACHADO, 2018). 

Mesmo apresentando resultados positivos, essa titularidade de direitos visto 

nesses países tem caráter transitório, como no caso mexicano, que depende da situação 

do usuário: ele precisa manter sua condição de pobreza para continuar recebendo a 

transferência. Há uma falta de cobertura, que expressa à fragilidade do sistema de 

proteção, já que temos um programa voltado para determinado público, em determinada 

localidade. Ou seja, famílias pobres que vivem nas capitais continuam imersas a suas 

dificuldades.  

No caso brasileiro, mesmo com conceito de saúde universal, os usuários do PBF 

encontram dificuldades de acessar de forma integral. Poderíamos pensar que as 

condicionalidades seriam uma forma dessas famílias terem acesso a questões como 

imunização, pré-natal, desenvolvimento infantil e entre outros. Porém notamos que o 

descumprimento está mais relacionado a problemas nas ofertas de serviços, além de ter 

sido  notado o uso do valor transferido para aquisição de medicamentos ou assistência 

médica. Isso demonstra, claramente, uma deficiência do sistema de saúde brasileiro 

(IDEM, 2018).  
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Foi observado neste estudo, uma fissura na classe trabalhadora, pois ao estarem 

submetidas às medidas neoliberais no campo das políticas sociais pontuais e limitadas, 

há um enfraquecimento do processo de consciência de classe e de mobilizações, visto 

que buscam atender a necessidades imediatas o que pode acabar fomentando o trabalho 

informal, relações flexibilizadas de trabalho, além de programas sociais focalizados e 

limitados. O sistema capitalista em suas reinvenções debilita tanto no campo material 

como político a capacidade de luta dos trabalhadores. Ganha grande espaço, conceitos 

como solidariedade e voluntariado, que não buscam nenhuma mudança estrutural e 

radical do sistema, mas consegue dentro da limitação satisfazer aqueles que mais 

necessitam do básico para sobreviver (SIQUEIRA, 2013). 

As políticas sociais se transformaram durante esses anos, mas o que nos é 

apresentado são inovações conservadoras, por continuar a mesma estrutura que produz 

essa desigualdade. Não modificou a política econômica, ou seja, mantém as relações 

econômicas produzidas e a lógica de acumulação (IDEM, 2013). Segundo Siqueira 

(2013) fortalece a acumulação capitalista em troca do empobrecimento em grande 

escala da classe trabalhadora.  

Mesmo que as transferências sociais tenham sido feitas de forma limitada, diante 

do todo que se apresenta, foi observado uma queda sensível da pobreza absoluta. Mas 

suas causas são estruturais e dizem respeito à conformação da ―questão Social‖, 

especialmente derivadas pela apropriação da produção e da riqueza socialmente 

produzida. Os PTRC atuaram e impactaram as taxas de ―pobreza absoluta‖, mas não 

podem dar conta de uma sociedade que é orientada a não permitir uma redistribuição de 

riqueza e com isso, torna-se impossível diminuir a desigualdade social dentro da ordem 

burguesa (SIQUEIRA, 2013). Nem a diminuição dessa ―pobreza absoluta‖ tirou o título 

da América Latina de região mais desigual do mundo.  

Também é necessário que não tenhamos a crença que a solução de uma 

sociedade mais justa estará nas políticas sociais. Afinal, já houve casos de países que 

experimentaram o Estado de Bem Estar e nem por isso conseguiram impedir que não 

houvesse processos de empobrecimento. Segundo Siqueira (2013), a pobreza relativa no 

modelo capitalista jamais será superada, mas não se trata de um fatalismo, pelo 

contrário, é preciso analisar pela via do materialismo histórico dialético, na qual 

defendemos uma política social que tenha qualidade e que seja universal. Isso  

articulado à luta para uma nova ordem societária.  
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A América Latina serviu de experiência para a realização de ditas reformas, 

resultando um processo de redução do aparato estatal e privatização das políticas 

sociais. Foi notada a cobrança para alguns serviços (caso mexicano) e sucateamento dos 

serviços públicos, obrigando a população a buscar os serviços privados (caso brasileiro). 

Criou-se, assim, um setor público somente para os pobres, com poucos recursos e cada 

vez mais precarizado, com a concorrência de um setor privado, comandado pelas 

empresas de seguro, que tem seu crescimento estimulado pelos recursos públicos. 

Precisamos romper com a ideia de que política social é um favor ou uma ajuda 

dada por um momento curto e de caráter emergencial. É direito socialmente 

conquistado  ter acesso a alimentação necessária a sua sobrevivência, ter moradia, 

educação e saúde pública e com qualidade, por isso é extremamente importante permear 

que isso é direito. A política de assistência social também precisa ser revista e não ser 

compreendida como  uma sobrevivente de recursos residuais e ultra precarizados, além 

de transpor o viés clientelista e patrimonialista (YAZBEK, 2004).  

Algumas tendências são observadas na Seguridade Social latino-americana, 

indicando por campo de regressão das políticas sociais redistributivas em prol de uma 

linha compensatória, de ―combate à pobreza‖ (seletiva e fragmentária). Há também a 

privatização dos serviços sociais e sua mercantilização, voltado para a figura do 

cidadão-consumidor e não cidadão de direito, além de ser voltado para os mais pobres. 

Isso porque o Estado, dentro da lógica neoliberal, busca racionalizar ao máximo do 

acesso dos trabalhadores aos serviços públicos (MOTA, MARANHÃO, SITCOVSKY, 

2010). 

Surgem também novos protagonistas, como as empresas com ―responsabilidade 

social‖, voluntariado, solidariedade, ONG´s e o chamado ―Terceiro Setor‖. Esses 

constroem novos referenciais teóricos e metodológicos para tratar a pobreza, 

principalmente com viés de empoderamento individual, desenvolvimento sustentável 

local e comunitário. Outro dado é essa emergência de novas categorias que retrocedem 

uma forma de análise crítica da sociedade e o que determina a desigualdade. Exemplos: 

conceitos de território e comunidade, conceito de acolhimento social, além de uma 

tendência de despolitização das desigualdades sociais (MOTA, MARANHÃO, 

SITCOVSKY, 2010). 

Uma reflexão resumida sobre o que foi exposto sobre o Brasil, mostra que o 

governo petista não chegou perto de uma possibilidade socialista, mas foi um exímio 
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protagonista na democracia de cooptação da classe trabalhadora. Florestan Fernandes, 

em 1979, já pontuava que um movimento trabalhista que não tiver um projeto de 

sociedade socialista revolucionário bem consolidado irá sucumbir a um reformismo 

(IASI, 2009). 

O México encontra-se geograficamente numa posição muito complicada em 

relação ao seu vizinho do norte. A pauta neoliberal posta em prática mostra um 

domínio, independente de partido, controla e reverte a gestão para estar de acordo com 

as classes dominantes e ao capitalismo norte-americano, dominando assim desde social, 

econômico até o político mexicano. As classes dominantes do México mantém essa 

ordem, com a finalidade de assegurar que seja feita reprodução contínua da 

dependência, que é à base de sustentação do capitalismo desse país (SOTELO, 2016).  

O processo de financeirização da economia revela o caráter de uma política 

monetária comprometida em priorizar o pagamento da dívida pública, recompensando 

com os altos juros os detentores dos títulos e credores do Estado; uma fração cada vez 

menor do orçamento público para a Seguridade Social, uma vez que cria-se 

sistematicamente mecanismos legais que desviem seus recursos para a esfera financeira; 

e um esvaziamento do caráter de proteção social enquanto direito histórico, colocando 

de forma paliativa a transferência de renda como instrumento de alívio da pobreza. O 

cenário encontrado é de precarização das políticas sociais, com o fortalecimento da 

parceria público e privado. O trato da pobreza fica condicionado à renda, 

desqualificando a inerência do mesmo ao sistema vigente. Os PTRC ficam 

condicionados às vontades de governos políticos, descaracterizando a luta por direitos 

sociais (MOREIRA, RABELO, FLORENTINO, 2017). 

México e Brasil passaram por duras contrarreformas para implantação do 

neoliberalismo, mas essas não terminaram na década de 1990, continuam e 

desencadeiam mais desigualdade social. São usadas como justificativas de resposta  

para a crise econômica e cada vez mais é provado sua ineficiência. Fracassaram na 

Europa e nos EUA, mas insistem na América Latina, provocando mais desemprego, 

subempregos, perdas dos direitos sociais e trabalhistas, mais adoecimentos e forte 

precarização da força de trabalho (SOTELO, 2017).  

Nos países europeus que utilizaram as políticas de transferência de renda 

utilizaram as mesmas como último recurso tanto econômico como de assistência social, 

voltado para quem está em situação de pobreza. Porém esse perfil não é o mesmo 
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encontrado na América Latina, porque aqui é a forma principal que assume as políticas 

de assistência social, sendo a forma de inserir as famílias em extrema pobreza, com 

ordenamento dos organismos internacionais (SOUZA, 2012).  

Uma breve reflexão durante esse período de realização do mestrado, observa-se 

o dinamismo da realidade e as mudanças que enfrentamos, o que nos exige uma 

necessidade de resistência enquanto povo latino-americano. O Brasil enfrentou um 

golpe parlamentar, que culminou no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, queda 

do PT e emergência da extrema direita conservadora. Os direitos sociais estão sendo 

atacados diariamente, marcando um dos períodos mais assombrosos da história 

brasileira. Observamos a necessidade de unidade e força da classe trabalhadora para 

lutar em todos os campos, defender saúde pública de qualidade, educação superior 

pública, gratuita e de qualidade, enfrentar as reformas e defender a proteção dos direitos 

humanos e ambientais, entre outros tantos pontos atacados fortemente. 

Para a classe trabalhadora, os tempos são de significativas perdas de direitos, 

vendo o tratamento com a assistência social por uma lógica de benefício, voltada para 

ações clientelistas. Torna-se mais intensa o viés da focalização, em vez de uma política 

universal, encontramos os programas assistencialistas, mascarados com discursos de 

combate a pobreza e enfrentamento da fome.  Outra situação encontrada é o discurso da 

escassez dos recursos destinados para execução com mínimo de qualidade das políticas 

sociais. O que deveríamos ter como uma cidadania garantia, é repassado como uma 

concessão de benefício.  

O México também passou por diversos ciclos, durante esse tempo, com a saída 

do PRI depois de anos, ascensão de um novo partido, mas um dos processos mais 

graves foi à eleição e vitória de Donald Trump nos EUA. Se para toda América Latina 

foi terrível, pior para quem divide fronteira com um presidente que se elegeu com 

promessa de levantar muro contra a imigração latino-americana e perseguição para 

quem já tinha atravessado. O que mais se observa nessa região com essas eleições foram 

os ataques aos direitos humanos básicos, por meio de perseguições ideológicas, raciais, 

étnicas. Não será a primeira vez que a América Latina enfrenta o conservadorismo, pelo 

contrário, como diria Galeano (2013) essa região “foi precoce, especializou em perder 

desde os remotos tempos”, assim como também nos especializamos em resistir em 

espaços de tempo tão curtos, diferentemente de qualquer outra parte do mundo.  
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Os governos progressistas que passaram pela América Latina possuiam uma 

característica determinande de manter de forma as estruturas de dependência intactas. 

Mesmo diante dos avanços e conquistas, o resultado foi o agravamento dessa relação. 

Nas últimas eleições no Brasil, o PBF foi duramente criticado e ameaçado de ser 

cortado, assim como outros programas sociais, propagando críticas a qualquer forma 

demanda ao social, atuando diretamente para uma agenda ultraliberal. No México, o 

AMLO assume com uma direção progressista, em pleno crescimento da extrema da 

direita em diversos governos na América Latina. Porém sua forma de conduzir, se 

assemelha ao estilo que Lula levou seu mandato, ressalvo as particularidades de cada 

país, mas as tentativas de conciliação de classe e alianças com direita, já mostraram sua 

ineficácia.  

A forma do presidente mexicano de governar está pautada em uma busca por 

―reconciliação nacional‖, com vigilância das instituições financeiras e exportadoras, 

responsavéis pelo ponto central das políticas econômicas. Mas também encontra um 

país com alta dívida pública, totalizando $ 10,73 bilhões de pesos mexicanos (US$ 

512.894.931,13) por dia desde sua posse, caracterizado por um endividamento nos 

últimos 11 anos que passou de 2,67 para 10,73 bilhões, quase cerca de 300%. 

O Brasil obteve na sua última eleição uma perda significativa para classe 

trabalhadora, porque não foi somente a vitória da extrema direita, mas o 

conservadorismo na sua forma mais dura. Todos os campos de políticas sociais estão 

sendo atacadas, com aprovação e adoção de medidas que fere os preceitos 

constitucionais e a dignidade humana. Projetando um país ultraneoliberal, entreguista e 

ultraclassista.  

É preciso primeiramente compreender as diferentes iniciativas de combater a 

pobreza e estratégias para enfrentamento da desigualdade, sendo essa definida pela 

relação de acumulação e apropriação da riqueza socialmente produzida e geração do 

pauperismo. O momento presente nos condiciona a um desafio diante de seu movimento 

dialético e  em constante mudança. Força-nos a um exercício de contínua reflexão para 

direcionar nossa luta a uma sociedade verdadeiramente emancipada. Nosso horizonte 

deve ser construir em conjunto um projeto de liberdade humana e política. 

Os laços de dependência são oriundos do modo de produção vigente, que 

necessariamente para existir precisa da relação imperialismo-dependência. Portanto, o 

vislumbre do seu rompimento pode ser encontrado na conformação de outra 
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sociabilidade, a qual permita a autonomia regional dos países. A pesquisa finalizada 

nesta dissertação buscou relacionar os programas de transferência de renda do Brasil e 

México, os principais governos que o implementaram e o caráter dependente frente aos 

organismos internacionais. Tentou trazer, minimamente, um esforço de expor e que 

possa servir para novas pesquisas sobre América Latina. Essa região que tanto foi 

maltratada, mas luta e resiste bravamente, e por isso se faz necessário desvendá-la para 

sua liberdade. 
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