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Manoel Soares, operário metalúrgico, sindicalista, viveu o sonho e o 

significado de um Brasil operário, paulistano por adoção, PTB, corintiano de 

carteirinha e coração. Na hora da marmita aberta mais um companheiro no 

sindicato. 

Meu pai. 

 

 

 

 

 

“Quem é o operário? 

É um homem honesto, laborioso e que precisa 

sofrer o rigor da sorte para sustentáculo 

de todas as classes sociais. 

O que é o operário? 

É um cidadão que representa o papel mais 

importante perante a sociologia humana. 

O que deve ser o operário? 

Um homem respeitado, acatado porque só ele  

sofre para que os felizes gozem; deve ou não 

Ser tão bom cidadão como outro qualquer? 

Tem ou não tem perante a lei natural ou 

escrita – o direito e dever – de pugnar pelos 

direitos e defesa das classes a que pertence? 

É intuitivo que sim!” 

Artigo publicado no Jornal socialista Echo Popular de abril de 1890. 
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Guerreiro Menino 

Um homem também chora, menina morena 

Também deseja colo, palavras amenas 

Precisa de carinho, precisa de ternura 

Precisa de um abraço da própria candura 

Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis 

Guerreiros são meninos no fundo do peito 

Precisam de um descanso, precisam de um remanso 

Precisam de um sonho que os tornem perfeitos 

É triste ver esse homem, guerreiro menino 

Com a barra do seu tempo por sobre seus ombros  

Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra  

A dor que traz no peito, pois ama e ama 

Um homem se humilha se castram seu sonho 

Seu sonho é a vida e a vida é o trabalho 

E sem o seu trabalho um homem não tem honra 

E sem a sua honra, se morre, se mata 

Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz... 

Gonzaguinha 
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RESUMO 

Este trabalho pretende discutir as formas iniciais das políticas sociais de 

transferência de renda no Brasil indicando a resposta do Estado para o 

enfrentamento, alívio e erradicação da extrema pobreza como meta de governo no 

Brasil contemporâneo. Pretende também discutir a centralidade do trabalho como 

categoria fundante das relações sociais e da acumulação de riqueza socialmente 

produzida pela burguesia, da construção do processo de emancipação do indivíduo 

e de sua cidadania. Essa implicação será pensada à luz das mudanças e 

transformações políticas, sociais e econômicas ocorridas na sociedade burguesa. 

Tendo em vista estes elementos, será discutido o caráter contraditório das políticas 

sociais no capitalismo evidenciando sua intervenção focalizada e fragmentada. 

Finalmente, serão abordados os limites e significados do Projeto “Construir” em 

Casimiro de Abreu-RJ como política pública de transferência de renda destacando 

seu caráter contraditório em relação ao quadro estrutural de desemprego no Brasil.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas sociais; Sociedade Burguesa; Neoliberalismo; Projeto 

Construir. 
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ABSTRACT 

This work intends to discuss the initial forms of social policies wage transference in 

Brazil indicating the State's response for the coping, relief and eradication of extreme 

poorness as goal of government in Brazil contemporary. In addition intends to 

discuss the centrality of work as founding category of social relations and 

accumulation of wealth socially produced by the bourgeoisie, the construction of 

emancipation process of the individual and their citizenship. This implication will be 

thought by the changes and transformations policies, social and economic occurred 

in bourgeois society. In view of these elements it will be discussed the contradictory 

character of social policies in capitalism evidencing their focused intervention and 

fragmented. Finally, will be addressed the limits and meanings of the “Projeto 

Construir" in Casimiro de Abreu-RJ as public policy wage transfer highlighting your 

contradictory character in relation to scenario unemployment  in  Brazil. 

 

Key words: Social Policies, Bourgeois Society, Neoliberalism, “Projeto Construir”. 
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INTRODUÇÃO 

Pretendemos neste trabalho de pesquisa analisar e discutir como a trajetória 

da implementação da política social pública de transferência de renda no Brasil, a partir 

de seus pressupostos históricos, chegaram ao cenário atual motivada pelas mudanças 

substanciais na conjuntura da sociedade capitalista e da hegemonia do capital. O 

objetivo se estende em analisar os reflexos desses ajustes na resposta do Estado para 

a “questão social” e na relação de conflito entre o capital e a classe trabalhadora desde 

seu presumido início. Entendemos que no enfrentamento das expressões históricas da 

questão social a partir do predomínio de políticas de combate à pobreza que, 

promovidas pelo Estado, são uma resposta política compensatória, sem, contudo ter o 

poder de superar os rebatimentos sociais e econômicos decorrentes.  

Pretendemos ainda, construir neste trabalho uma reflexão histórico-crítica das 

relações sociais que caracterizam o trabalho como categoria central da sociabilidade 

humana e do seu processo de humanização, bem como, destacar as respostas do 

sistema capitalista aos seus momentos de crise e a configuração da economia em suas 

diferentes fases até o perfil neoliberal do presente momento de sua globalização. 

Particularizamos essa reflexão ao contexto brasileiro para entender que a tendência 

atual da política de transferência de renda tem ligação com o projeto político neoliberal 

e com teorias que afirmam ser essa a forma eficaz de enfrentamento, alívio e 

erradicação da extrema pobreza no Brasil.  

Considerando que a experiência acumulada no contexto institucional do 

Programa Bolsa Família na Secretaria Municipal de Assistência Social em Casimiro de 

Abreu-RJ contribuiu para desenvolver alguns questionamentos em torno das metas do 

governo federal com relação ao combate à extrema pobreza e a burocratização e 

complexificação dos programas sociais do Estado. Participando da rotina desses 

procedimentos burocráticos e das visitas para controle das “condicionalidades” nos 

deparamos in loco com as ansiedades dos usuários e com as contradições que cercam 

a condição real de sobrevivência de certos setores da população e o anunciado 

impacto social e econômico que a concessão dos benefícios trás. Identificamos assim, 

que o alcance das políticas compensatórias é fragmentado e por ser focalizado em 

seus objetivos corre o risco de se perder no quadro estrutural de desemprego e 

precarização da condição social daqueles que vivem do seu salário. 
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O Programa Bolsa Família foi a nossa base de observação crítica para 

apreensão da realidade sobre as políticas sociais e que se ampliou para uma análise 

da proposta do Projeto “Construir” financiado pelo poder público local com o objetivo de 

preparar jovens e adolescentes para o mercado de trabalho usando uma bolsa estágio 

nos moldes da transferência de renda com condicionalidades.  

Fica evidente que o tema se reveste de complexidades teóricas e, tampouco 

seja possível abordar todos os conteúdos envolvidos na sua problemática. Para isso, 

nos apropriamos da teoria social crítica de Marx e da concepção marxista da realidade 

social para uma análise da “questão social” e suas expressões através da história a 

partir de sua visão de totalidade e de categorias que se particularizam como objeto de 

estudo. 

Analisaremos com base no acúmulo teórico de alguns autores especializados 

no tema o papel das políticas sociais do Estado no capitalismo contemporâneo 

decorrentes de sua resposta às expressões da “questão social” e do protagonismo de 

lutas da classe trabalhadora pela garantia de direitos sociais nos apropriando da 

contribuição do método da teoria social crítica de Marx para entender o caráter 

contraditório de suas relações. Discutiremos a centralidade do trabalho como categoria 

fundante das relações sociais e da acumulação de riqueza socialmente produzida pela 

burguesia, da construção do processo de emancipação do indivíduo e de sua 

cidadania. Essa implicação será pensada à luz das mudanças e transformações 

políticas, sociais e econômicas ocorridas na sociedade burguesa, discutidas por 

autores consultados sobre o tema e identificados com a perspectiva crítica.  

Tendo em vista esses elementos discutiremos ainda o caráter contraditório das 

políticas sociais no capitalismo, enquanto, o enfrentamento da questão social com 

programas de caráter focalizado em suas expressões sem o objetivo de se garantir 

direitos sociais evidenciando uma intervenção fragmentada desses programas sociais 

destinados à classe trabalhadora, mas também a defesa dos interesses do sistema 

capitalista, num movimento dialético entre concessão de benefícios e garantia de 

direitos em ambas as direções. 

No primeiro capítulo relacionamos o trabalho em sua centralidade na 

sociabilidade do homem, na concretização da força produtiva e como atividade 

humano-genérica criadora de riqueza social. Discutimos as origens presumíveis do 
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capitalismo, sua transição do feudalismo e a complexidade de sua apresentação, o 

cenário de precariedade da vida da classe trabalhadora no contexto da revolução 

industrial, dando conta das suas condições de pauperização. Utilizamos a realidade da 

pobreza como parte da presente discussão em virtude, não por se destacar entre as 

diversas expressões da “questão social”, mas por causa de ser a expressão concreta 

do antagonismo de classes, sua estreita relação com a exploração exercida pela classe 

dominante na acumulação da riqueza socialmente produzida e no modo como se opera 

a intervenção do Estado no tratamento de suas determinações ao longo da História.  

No segundo capítulo abordaremos alguns aspectos generalizados das 

políticas sociais em suas primeiras iniciativas ainda nas sociedades pré-capitalistas. A 

característica repressiva do Estado capitalista que incorporou algumas demandas da 

classe trabalhadora como a criação de algumas leis sem, contudo atingir o verdadeiro 

significado da questão social. Destacamos dentre outros aspectos dois momentos 

importantes na virada do século XIX para o século XX, a luta, as conquistas e o 

crescimento do movimento operário através das greves e o inicio do processo de 

concentração e monopolização do capital e dos meios de produção. Entre esses 

aspectos destacados, estão também as crises do capitalismo e a reestruturação 

produtiva que antecedeu a agenda neoliberal. São abordados os principais 

desdobramentos da política social no Brasil e os avanços da política de assistência 

social afirmadas na Constituição Federal, no Plano Nacional de Assistência Social, na 

Lei Orgânica de Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social, 

contrastados com a precarização da implementação dessas políticas, sua focalização e 

a permanência da ações assistencialistas. 

No terceiro capítulo abordaremos a partir dos aspectos gerais do Programa 

Bolsa Família, a caracterização de seus números na realidade do município de 

Casimiro de Abreu-RJ e a projeção dos investimentos locais nas ações de assistência 

social. Como conclusão das observações elencadas nos dados da economia municipal 

discutiremos os limites e significados do Projeto “Construir” vivenciada por seus 

usuários onde nos dispusemos a discutir sua lógica que propõe emancipação e 

cidadania aos seus usuários sem a contrapartida de geração de mercado de trabalho 

para absorvê-los.   
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CAPÍTULO I – SOCIABILIDADE BURGUESA E QUESTÃO SOCIAL 

 

1.1 A CONTRIBUIÇÃO DO MÉTODO EM MARX PARA APREENSÃO DA 

REALIDADE SOCIAL CAPITALISTA  

Marx nos ajuda nesta caminhada que propomos para desvelar as 

contradições presentes na realidade concreta marcada pelos antagonismos de 

classe, desde o momento em que pela sua complexificação ficou evidente para o 

mundo seu conflito. Nosso objetivo é a partir da contribuição de autores que 

discutem as categorias centrais de análise do método em Marx, identificar como o 

sistema capitalista tem se apropriado e acumulado historicamente da riqueza 

socialmente produzida pela classe trabalhadora e os mecanismos que vem lançando 

mão para manter o seu domínio principalmente em momentos de crise. Essas 

contradições se manifestam de forma concreta em suas expressões que afetam 

diretamente a classe trabalhadora como o pauperismo, vulnerabilidade social, falta 

de moradia e desemprego.  Pretendemos discutir o caráter contraditório das 

respostas do capitalismo às expressões da questão social, através de 

parceria/intervenção do Estado com a adoção de políticas sociais de transferência 

de renda que reforçam ainda mais esse caráter contraditório e como essa lógica se 

reproduz na realidade do município de Casimiro de Abreu.   

Para que tenhamos uma exata dimensão da realidade social e do contexto 

em que emerge a questão social como expressão da relação antagônica entre o 

capital e o trabalho, tomamos como referencial teórico o método histórico-crítico de 

Karl Marx. Netto (2009, p.6) ao abordar o método em Marx demonstra a polêmica 

que cerca a ausência de uma definição precisa do que seja um método  no interior 

da análise marxista sobre a luta de classes e o capitalismo. Como sua teoria social 
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está vinculada a um projeto revolucionário e pela perspectiva crítica, sua análise 

esbarra nas reações das concepções teórico-metodológicas conservadoras. 

A contribuição da teoria social crítica marxista é fundamental para a análise 

e compreensão dos fundamentos da realidade social, a partir de sua leitura  radical 

do capitalismo e do conflito de classes. Entendemos que o marxismo como 

contribuição teórica para se compreender a realidade concreta da sociedade 

capitalista vai além de Marx, começa com Marx e Engels e se estende para além 

deles, portanto temos várias correntes que partem de Marx com diferentes análises, 

mesmo quando se trata do entendimento de algumas concepções de Marx. 

É importante destacar que com a parceria de Engels, Marx vai direcionar 

sua pesquisa para a análise concreta da sociedade burguesa em suas 

particularidades fundadas no modo de produção capitalista. Esse processo que 

duraria cerca de quarenta anos se estruturou sobre três pilares: “a filosofia alemã, a 

economia política inglesa e o socialismo francês” (LENIN, 1977, p.4-27 e 35-39 apud 

NETTO, 2009, p.6). Marx não fez “tábula rasa do conhecimento existente, mas partiu 

criticamente dele” (NETTO, 2009, p.6) 

 

Cabe insistir na perspectiva crítica de Marx em face da herança cultural de 
que era legatário. Não se trata, como pode parecer a uma visão vulgar de 
“crítica”, de se posicionar frente ao conhecimento existente para recusá-lo 
ou, na melhor das hipóteses, distinguir nele o “bom” do “mau”. Em Marx, a 
crítica do conhecimento acumulado consiste em trazer ao exame racional, 
tornando-os conscientes, os seus fundamentos, os seus condicionamentos 
e os seus limites – ao mesmo tempo em que se faz a verificação dos 
conteúdos desse conhecimento a partir dos processos históricos reais. 
(NETTO, 2009, p.6) [itálicos do autor] 

 

A partir do conhecimento acumulado, Marx analisou a sociedade burguesa 

em sua dinâmica o que configura um longo processo para elaboração teórica de um 

método para conhecer a realidade concreta. A construção dos elementos centrais de 

seu método levou cerca de quinze anos de demorada investigação. NETTO (2009, 

p. 6) nos diz que a teoria para Marx como a arte ou o conhecimento religioso é uma 

modalidade peculiar de conhecimento. Contudo, a teoria se distingue numa 

especificidade, “o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal como ele é 
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em si mesmo1, na sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos, das 

aspirações e das representações do pesquisador” NETTO (2009, p. 7) 

 

A teoria é, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo 
sujeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a 
estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. E esta reprodução (que 
constitui propriamente o conhecimento teórico) será tanto mais correta e 
verdadeira quanto mais fiel o sujeito for ao objeto. (NETTO, 2009, p.7) 
[itálicos do autor] 

 

Perguntaríamos qual método seria mais adequado para a apropriação da 

realidade na sociedade contemporânea para tornar explícita sua contradição? Com 

o método marxista aprendemos a trabalhar com ‘categorias’ e não com ‘conceitos’, 

não procuramos, assim, explicações para determinados aspectos do real, mas 

apreendemos nos aproximando deste real e os explicamos da forma mais próxima, 

fiel ao que ele realmente é com suas múltiplas determinações. Portanto, o trabalho, 

a pobreza, o desemprego são analisados como categorias que constituem as 

determinações abstratas e concretas que se inscrevem na totalidade da estrutura 

social e só poderão ser entendidas à luz dessa totalidade. A síntese das múltiplas 

determinações não é o ponto de partida, mas o resultado do esforço por investigar e 

compreender as particularidades dessa estrutura social. Para Marx, pensar soluções 

para o mundo sem que correspondam às categorias da realidade produz e reproduz 

a manutenção do sistema.  

Marx pensa as relações do homem com a história não de forma 

especulativa, mas da perspectiva do ser social historicamente determinado que, no 

capitalismo, se revela pelas relações concretas dos indivíduos sociais, e sua 

inserção na classe trabalhadora pela sua condição de exploração pela classe 

economicamente dominante. Assim, a obra de Marx se configura como uma 

verdadeira revolução teórica que inaugura uma nova ontologia do ser social que  

contesta as vertentes especulativas anteriores. Marx produz uma contundente crítica 

à sociedade burguesa em cujo núcleo está as relações do trabalho e parte do 

                                                           
1 Itálicos do autor 
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conjunto das concepções teóricas presentes em seu tempo para compreender as 

novas formas de sociabilidade postas pelo mundo emergente do capital.   

De acordo com NETTO e BRAZ (2007, p.24) é assim que observando a 

classe operária e associado a Friedrich Engels (1820-1895), Marx articulou a teoria 

social que analisa o surgimento, o processo de consolidação e desenvolvimento e a 

crise da sociedade capitalista. Entende-se pois, que a sociedade burguesa não é 

“natural” nem constitui o ponto final da “evolução” humana, que contem contradições 

que possibilitam a sua superação “dando lugar a uma outra sociedade – a sociedade 

comunista”, que por sua vez não marca o “fim da história”, mas o marco inicial de 

uma nova história, aquela a ser construída pela humanidade emancipada” 2 (NETTO 

e BRAZ, 2007, p.24) 

Consideramos assim, destacar a importância da teoria social crítica de Marx 

como um desafio teórico-metodológico para a apreensão das expressões 

particulares dos antagonismos de classe que estão presentes na construção 

histórica da realidade social. Assim, pretendemos propor à discussão observar essas 

expressões como categorias de acordo com o método em Marx, para realizar uma 

análise crítica sobre o caráter contraditório das políticas sociais, com destaque para 

as modalidades contemporâneas dos programas de transferência de renda, 

debatendo seus limites e significado no contexto do capitalismo globalizado e 

financeirizado para o enfrentamento das múltiplas expressões da questão social em 

suas proporções estruturais. Tomaremos como análise o Projeto “Construir”, 

passando pelo Programa Bolsa Família como exemplos de programas de 

transferência de renda e seus impactos na proposta emancipatória profissional de 

adolescentes no município de Casimiro de Abreu-RJ.  

 

1.2 O TRABALHO COMO CATEGORIA CENTRAL DO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO DO SER SOCIAL 

A base da discussão deste tópico a partir do que se nos apresenta Netto e 

Braz (2007) reside no estudo das leis sociais pela Economia Política que “regulam a 

                                                           
2
 Itálicos dos autores 
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produção e a distribuição dos meios que permitem a satisfação das necessidades 

dos homens, historicamente determinadas” (NETTO e BRAZ, 2007, p.29). 

Trataremos aqui da forma peculiar de relação do homem com a natureza e 

de como essa interação oferece condições básicas de manutenção e reprodução da 

vida. Como salientam Netto e Braz (2007, p.29) “o trabalho é muito mais do que um 

tema ou um elemento teórico da Economia Política. De fato, trata-se de uma 

categoria que, além de indispensável para a compreensão da atividade econômica, 

faz referência ao próprio modo de ser dos homens e da sociedade”.   

É impossível falar de vida humana e sociedade organizada sem falar em 

trabalho, uma vez que é a atividade humano-genérica criadora da riqueza social.  

Diferente do ser natural, o ser social é aquele com a capacidade de 

antecipar na consciência, racionalmente, o resultado provável das escolhas que 

pode fazer diante das suas necessidades, criando, a partir de sua práxis histórica, 

suas relações sociais. Netto e Braz (2007, p.34) observam que 

 

portanto, o trabalho não transforma apenas a matéria natural pela ação dos 
seus sujeitos, numa interação que pode ser caracterizada como o 
metabolismo entre sociedade e natureza. O trabalho implica mais que a 
relação sociedade/natureza: implica uma interação no marco da própria 
sociedade, afetando os seus sujeitos e a sua organização. O trabalho, 
através do qual o sujeito transforma a natureza (e, na medida em que é uma 
transformação que se realiza materialmente, trata-se de uma transformação 
prática), transforma também o seu sujeito: foi através do trabalho que, de 
grupos de primatas, surgiram os primeiros grupos humanos- numa espécie 
de salto que fez emergir um novo tipo de ser, distinto do ser natural: o ser 
social. [itálicos e negritos do autor] 

 

Conforme avançam as forças produtivas, as relações sociais tornam-se mais 

complexas e são criadas as condições do processo de humanização do ser social, 

de forma dinâmica e contraditória em face da apropriação privada da riqueza 

socialmente produzida. 

É importante lembrar que o trabalho é a transformação da natureza 

objetivada pelo homem com a finalidade de atender suas necessidades e de sua 

coletividade, é a concretização de uma atividade útil. O trabalho é atividade que 

diferencia o homem dos animais, pelo motivo de que pelo planejamento na mente 

ele pode idealizar o que irá produzir. Além disso, pelo trabalho o ser social 
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transforma a si mesmo e suas relações. Atividade ontológica que coloca em 

movimento as capacidades humano-genéricas: sociabilidade, consciência, 

universalidade e liberdade. Netto e Braz afirmam ainda que 

 

[...] o trabalho é sempre atividade coletiva: seu sujeito nunca é um sujeito 
isolado, mas sempre se insere num conjunto [...] Esse caráter coletivo da 
atividade do trabalho é, substantivamente, aquilo que se denominará de 
social. (2007, p.34).    

 

 Netto e Braz (2007), com base no estudo da ontologia do ser social de 

Marx, afirmam que  

foi através do trabalho que a humanidade se constituiu como tal, ele é 
fundante do ser social, assim, a história aparece como a história do 
desenvolvimento do ser social, como processo de humanização” afirmam 
ainda, ser o trabalho “uma atividade exercida exclusivamente pelos homens, 
membros de uma sociedade e que objetiva a satisfação de necessidades 
coletivas capazes de criar riqueza social. (2007, p.37)  

 

Vimos como o trabalho é constitutivo do ser social, todavia o ser social não 

se reduz apenas ao trabalho. Na medida em que se reproduz e se desenvolve, o ser 

social mais se aperfeiçoa as suas objetivações que vão além do que está 

diretamente ligado ao trabalho. A ciência, a arte, a filosofia pertencem às esferas de 

objetivação que estão para além do trabalho, sendo ele também parte delas. Sendo 

o trabalho fundante e a principal dessas objetivações, quanto mais desenvolvido o 

ser social, mais complexas e diversificadas são essas objetivações. 

 

Para denotar que o ser social é mais que trabalho, para assinalar que ele 
cria objetivações que transcendem o universo do trabalho, existe uma 
categoria teórica mais abrangente: a categoria da práxis. (NETTO e BRAZ, 
2007, p.43)  

 

A práxis em sua totalidade envolve o trabalho e como ele é fundante do ser 

social se torna o seu modelo incluindo todas as objetivações humanas. Ainda 

parafraseando os autores, o principal modelo de práxis é a práxis produtiva 
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personificada pelo trabalho, mas existem outras formas de ação consciente e 

criativa, como a cultura.  

De acordo com os autores, conforme as condições histórico-sociais em que 

se realiza a atividade dos homens a práxis “pode produzir objetivações que vão além 

de sua própria criação como algo em que eles não se reconhecem, como algo que 

lhes é estranho e opressivo” (IDEM, p. 44). Em certas condições histórico-sociais 

aquilo que é produzido pelo trabalho ou pela imaginação do homem deixa de se 

manifestar como objetivações que se expressam como humanidade dos homens, 

“aparecem como algo que fora de seu controle, passa a controla-los como um poder 

superior”. (IDEM, p.44) 

Conforme os autores salientam “entre os homens e suas obras, a relação 

real, que é a relação entre criador e criatura, aparece invertida – a criatura passa a 

dominar o criador” (IDEM, p. 44). Essa inversão é o que caracteriza o fenômeno 

histórico da alienação. A alienação como fenômeno histórico é própria de 

sociedades onde estão presentes a divisão social do trabalho e a propriedade 

privada dos meios de produção, onde o produto da atividade produtiva do 

trabalhador não lhe pertence, em outras palavras, onde existem formas de 

exploração do homem pelo homem. 

Sobre o trabalho e alienação, Barroco (2010) salienta que na sociedade 

capitalista, o trabalho se realiza de modo a negar suas potencialidades de 

emancipação e invertendo seu caráter de atividade livre e consciente, propicia que 

os indivíduos que realizam o trabalho não se reconheçam nele como seus sujeitos. 

O trabalhador se aliena do objeto de sua criação, com isso se aliena até da relação 

consigo mesmo e com os outros. Dessa forma, o trabalho assalariado como forma 

particular do trabalho na sociedade capitalista em sua objetivação é a principal 

expressão da alienação. O indivíduo passa a ser visto como coisa, mercadoria, 

privado de suas capacidades humano-genéricas.  

Sendo assim, entender o trabalho alienado na sociedade capitalista é 

entender a processualidade histórica do ser social sob os domínios do capital que 

transforma a sociabilidade, nas suas dimensões objetivas e subjetivas.  Privado de 

sua condição de participante na apropriação da riqueza socialmente produzida, o 
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homem também está privado da construção das interações que fundamentam sua 

riqueza como indivíduo na coletividade. Barroco (2010) analisa que,  

 

[...] dada a contraditoriedade da história, a alienação coexiste com a práxis 
emancipadora evidenciando o movimento de afirmação e negação das 
potencialidades e possibilidades humanas; de criação e perda relativa de 
valores; de reprodução da singularidade alienada e da genericidade 
emancipadora. (BARROCO, 2010, pg. 36) 

 

Neste contexto, “a coexistência entre o maior desenvolvimento das forças 

essenciais do ser social e sua negação é a forma de ser contraditória da sociedade 

capitalista”. (BARROCO, 2010, p. 36) 

A desigualdade no modo de produção capitalista assume uma forma 

particular, quanto maior o desenvolvimento, maior será a acumulação privada do 

capital. Quanto mais riqueza produz o trabalhador, mais riqueza lhe é apropriada 

pelo capitalista, assim não é a escassez que gera o empobrecimento, mas a 

abundância concentrada nas mãos de poucos que gera a desigualdade. A partir da 

constatação destes fatos, que estão inscritos na história e foi o objeto da crítica de 

Marx, a propriedade privada dos meios de produção e seu subproduto, o trabalho 

assalariado, como expressão da alienação, também contribui para o aumento da 

desigualdade, assim como contribui para o aumento do antagonismo de interesses 

entre as classes e seu enfrentamento de acordo com o lugar que cada sujeito ocupa 

no processo de produção. 

Enfim, entendemos que a relação de desigualdade se perpetua na medida 

em que o capital lança mão de dispositivos (na forma de políticas sociais) destinados 

a amenizar as múltiplas expressões históricas decorrentes do conflito entre capital e 

trabalho condicionados à transferência de valores monetários desproporcionais ao 

volume de riqueza acumulada como forma de responder à evidente desigualdade 

social e que certamente não tem o objetivo de romper com a condição de subsunção 

da classe trabalhadora ao sistema capitalista. Por sua vez, esta discussão tem o 

objetivo de mostrar como o capitalismo contemporâneo, imperialista e globalizado se 

sustenta em suas crises cíclicas a custa da riqueza que foi subtraída daqueles que 

são afetados diretamente pelas expressões dessas crises e da questão social.  
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1.3 AS EXPRESSÕES HISTÓRICAS DA QUESTÃO SOCIAL  

A história da sociedade burguesa é a história do enfrentamento entre a 

classe dominante e a classe expropriada de seus direitos. Desde a mais antiga 

civilização os opressores e os oprimidos sempre estiveram em constante oposição, 

ora abertamente, ora dissimuladamente até que pela transformação revolucionária 

uma das classes assume o poder. 

O período em foco que oferece um recorte que possibilita entender o 

acirramento dessas relações de classe é a modernidade. Compreende-se como 

Modernidade o momento histórico em que surgiu, durante os séculos XVII, XVIII e 

XIX um novo modo de produção de bens materiais, um novo modo de produção de 

conhecimento e uma nova organização societária. Nesse processo encontramos a 

fundamentação de Marx em sua concepção teórica que dá a conhecer e 

compreender as expressões das relações sociais num processo de movimento e de 

transformação através da práxis humana no trabalho e em sociedade. A teoria social 

crítica em Marx se ocupa em analisar as relações sociais no modo de produção 

capitalista e a questão social decorrente da apropriação e acumulação da riqueza 

socialmente produzida.   

Veremos ainda que a sociedade burguesa moderna, que saiu das ruínas da 

sociedade feudal não superou os antagonismos de classes, pelo contrário substituiu 

as velhas condições de opressão por outras formas de perpetuação do poder 

adequadas às novas configurações do modo de produção capitalista. 

O contexto histórico em que se dá o acirramento do conflito entre o capital e 

o trabalho é fundamental para se compreender as suas múltiplas expressões no 

contexto social que se ampliam até a configuração contemporânea da sociabilidade 

humana. O objetivo central deste tópico é resgatar alguns aspectos que definem a 

historicidade que sustenta o desenvolvimento do capitalismo, mesmo que 

sucintamente, e algumas observações que fazem parte dessa dinâmica e sua 

influência nas relações sociais dos indivíduos, na sua condição histórica de força 

produtiva. 

Como salientam Behring e Boschetti (2008, p.52)  

[...] A rigor, a categoria Questão Social não pertence ao quadro conceitual 
da teoria crítica, diga-se, da tradição marxista. Chega-se mesmo a dizer que 
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colocar a questão social no centro do projeto de formação profissional, 
como o fez a ABEPSS a partir das Diretrizes Curriculares de 1996 seria 
retomar a ideia de “situação social-problema” tão cara ao Serviço Social 
tradicional. Dentro disso esta seria uma proposição paradoxal, diante da 
orientação teórica adotada pelo Serviço Social brasileiro. 

 

Vale observar que a fundamentação teórica de Marx a respeito da questão 
social e da economia política teve o objetivo de 

 

[...] desvelar a gênese da desigualdade social no capitalismo, tendo em 
vista instrumentalizar sujeitos políticos e tendo à frente o movimento 
operário para sua superação foi a base do trabalho teórico de Marx. Desse 
ponto de vista, é correto afirmar que a tradição marxista empreende, desde 
Marx e Engels até os dias de hoje um esforço explicativo acerca da questão 
social, [...] acrescida da desigualdade social e do crescimento relativo da 
pauperização (BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p.52) 

 

Para que nos situemos neste debate necessitamos identificar alguns 

aspectos da sociedade capitalista no final do século XIX e XX. 

Quando pensamos nas origens do capitalismo devemos antes de tudo 

procurar desvendar aspectos relativos aos primórdios históricos, na tentativa de 

reunir pressupostos que nos permitam chegar a uma conclusão quanto aos 

elementos que constituem a sua complexidade. 

Netto e Braz (2007, p.15) asseguram que “no estudo introdutório de qualquer 

corpo teórico voltado para a explicação e a compreensão da vida social, uma breve 

referência à sua história e a controvérsias que atravessam a sua evolução é 

indispensável”. Sendo assim, podemos abordar alguns aspectos da historicidade 

das relações sociais e do processo de amadurecimento do capitalismo, conforme 

Hobsbawn (2004) aprofunda e fornece amplo detalhamento do longo período que 

antecede a Revolução Industrial do século XIX, assim: 

  

Nem o feudalismo nem o capitalismo podem ser entendidos como simples 
fases na história econômica. A sociedade e seu movimento têm de ser 
examinados em sua totalidade, pois de outra maneira o significado dos 
desenvolvimentos desiguais, e das contradições entre o fundamento 
econômico da sociedade e suas ideias e instituições, não pode ser 
devidamente apreciado. E não apreciar esse significado é fatal não só para 
a compreensão do crescimento e vitória final do modo capitalista de 
produção como para uma percepção da principal força propulsora de todo 
desenvolvimento humano. (HOBSBAWN, 2004, p.205)  
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O que vale entender que no transcurso desse período se deu a 

transformação do modo de produção feudal, baseado na relação proprietário 

fundiário-camponês para formas mercantis mais complexas, incluindo-se aí a 

permuta com valores expressos em moeda metálica.  Ainda de acordo com 

Hobsbawn (2004),  

 
A transição do feudalismo para o capitalismo é, portanto, um processo longo 
que nada tem de uniforme. Cobre pelo menos cinco ou seis fases. A 
controvérsia sobre essa transição tem se voltado principalmente para as 
características dos séculos que decorreram entre os primeiros sinais 
evidentes de derrocada do feudalismo no século XIV e o triunfo definitivo do 
capitalismo no final do século XVIII. (HOBSBAWN, 2004, pg. 205)  

 

Netto e Braz (2007) demonstram que nesse período surgem os primeiros a 

se debruçarem sobre uma análise sistematizada sobre as relações da produção e do 

comércio, os teóricos da economia política, notadamente Smith e Ricardo3 que, “[...] 

como para vários daqueles que os precederam, centrando a sua atenção nas 

questões relativas ao trabalho, ao valor e ao dinheiro, à economia política 

interessava compreender o conjunto das relações sociais que estava surgindo na 

crise do antigo regime” (NETTO e BRAZ, 2007, p.20). (itálicos dos autores).  

Netto e Braz (2007) indicam que, 

 

Instaurando seu domínio de classe, a burguesia experimenta uma profunda 
mudança: renuncia aos seus ideais emancipadores e converte-se numa 
classe cujo interesse central é a conservação do regime que estabeleceu. 
Convertendo-se em classe conservadora, a burguesia cuida de neutralizar 
e/ou abandonar os conteúdos mais avançados da cultura ilustrada. [...] O 
movimento das classes sociais, naqueles anos entre as décadas de vinte e 
quarenta do século XIX, mostra inequivocamente que estava montado um 
novo cenário de confrontos: não mais entre burguesia e a nobreza, mas 
entre a burguesia e segmentos trabalhadores, com destaque para o jovem 
proletariado. [...] Todo esse processo vai explodir nas revoluções de 1848: 
nas convulsões que abalaram a Europa, um novo antagonismo social 
central está agora na ordem do dia - dois protagonistas começam a se 

                                                           
3
 De acordo com Netto e Braz (2007, p.17) entre outros se destacam Adam Smith (1723-1790) e 

David Ricardo (1772-1842) por serem considerados os maiores representantes da Economia Política 
clássica e principais expoentes do Liberalismo econômico. Smith foi o primeiro teórico a discutir o 
“valor trabalho” onde atribuía equilíbrio nas funções salário/lucro/impostos onde na sua tese não 
havia exploração. Marx teria partido dessa premissa para discutir a sua tese sobre a “mais-valia”. 
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enfrentar diretamente, a burguesia conservadora e o proletariado 
revolucionário. (NETTO e BRAZ, 2007, p.20) 

 

Netto e Braz (2007) esclarecem que a ideia marxista de modo de produção 

não se restringe apenas ao âmbito econômico, mas estende-se a toda relação social 

estabelecida a partir da vinculação do homem ao trabalho. Uma característica básica 

desse modo de produção é que nele os homens encarregados de despender os 

esforços físicos, que Marx chama de "força de trabalho", não são os mesmos que 

têm a propriedade das matérias-primas e das máquinas denominados "meios de 

produção". Esta separação proporciona outro aspecto essencial do capitalismo, que 

é a transformação da "força de trabalho" em uma mercadoria, que, portanto, pode ser 

levada ao mercado e trocada livremente.  

Assim, a sociedade capitalista se caracteriza por uma classe que é 

proprietária dos meios de produção e outra classe cuja única fonte de subsistência é 

a venda ou troca de sua única propriedade a "força de trabalho". Os argumentos que 

Marx apresenta para demonstrar a passagem do feudalismo para o capitalismo e a 

complexidade dessa relação é amplamente discutida em suas obras e nas obras dos 

estudiosos da teoria marxista, dessa forma não nos ocuparemos de detalhá-las. 

Todavia, é nesse contexto que encontramos os subsídios para analisar as respostas 

do capitalismo às expressões da questão social em diferentes situações históricas e 

as suas formas de intervenção através de políticas sociais no conflito entre a classe 

operária e a classe proprietária dos meios de produção.  

Behring e Boschetti (2008, p.51) esclarecem que 

 

As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social são 
desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento – em 
geral setorizadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas da 
questão social no capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de 
exploração do capital sobre o trabalho. [...] Sua gênese está na maneira 
com que os homens se organizaram para produzir num determinado 
momento histórico, o de constituição das relações sociais capitalistas – e 
que tem continuidade na esfera da reprodução social.  

 

Outro aspecto a considerar que complementa o raciocínio é que não 

tratamos apenas da produção de mercadorias dentro de sua dimensão econômica. 
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Se como já discutimos que o trabalho é categoria fundante que cria e transfere valor 

à mercadoria dentro do processo de produção, então tal processo também tem o 

poder de produzir e reproduzir relações sociais. Assim, a luta de classes é “elemento 

interno” à lei do valor discutida por Marx e ajuda a compreender melhor o que é 

questão social. 

Antes de descrevermos uma forma particular de produção da desigualdade 

social contemporânea a Marx e Engels convêm ressaltar que “a luta em torno da 

jornada de trabalho e as respostas das classes e do Estado são, portanto, as 

primeiras expressões contundentes da questão social” (Behring e Boschetti, 2008, 

p.55).  

 

1.3.1 A DESCRIÇÃO BREVE DE UMA FORMA PARTICULAR DE PRODUÇÃO DA 

DESIGUALDADE CAPITALISTA 

Marx viveu de 1818 a 1883, viu de perto a consolidação do capitalismo, as 

lutas operárias por melhores condições de vida e a miséria e exploração a que eram 

submetidos os trabalhadores assalariados, recém-incorporados nas novas condições 

de trabalho. Netto e Braz (2007, p. 23) registram que Marx 

 

aproximou-se das ideias revolucionárias que germinavam no movimento 
operário europeu pouco depois de haver concluído o seu curso de Filosofia 
(1841) e, de 1844 até sua morte, todos os seus esforços foram dirigidos 
para contribuir na organização do proletariado para que este, rompendo 
com a dominação de classe da burguesia, realizasse a emancipação 
humana. 

 

 Ao longo de sua vida procurou entender e escreveu sobre sua época e 

sobre essa realidade na qual ele estava inserido na perspectiva crítica de sua 

superação. Na sua perspectiva e segundo as análises que desenvolveu em suas 

observações 

o êxito do protagonismo revolucionário do proletariado dependia, em larga 
medida, do conhecimento rigoroso da realidade social. Ele considerava que 
a ação revolucionária seria tanto mais eficaz quanto mais estivesse fundada 
não em concepções utópicas, mas numa teoria social que reproduzisse 
idealmente (ou seja, no plano das ideias) o movimento real e objetivo da 
sociedade capitalista. (NETTO e BRAZ, 2007, p.23) [itálicos do autor]. 
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Engels4 descreveu em 1845 uma análise estrutural profunda do fenômeno 

social dos trabalhadores em relação à classe dominante e usa para isso a realidade 

da assim denominada “Revolução Industrial” na Inglaterra do século XIX. Ele pleiteia 

que “o conhecimento das condições de vida do proletariado é uma necessidade 

absoluta se quisermos assegurar uma base sólida às teorias socialistas, bem como 

aos juízos sobre sua legitimidade” (ENGELS, 2008, p.27). Para consolidar suas 

observações salienta que 

[...] durante vinte e um meses, tive ocasião de travar conhecimento com o 
proletariado inglês, estudar de perto os seus esforços, os seus sofrimentos 
e alegrias, frequentando-o pessoalmente, ao mesmo tempo em que 
completavam estas observações utilizando as fontes autênticas 
indispensáveis. Utilizei nesta obra o que vi, ouvi e li. (ENGELS, 2008, p.28)  

 

Segundo Engels (2008) a Inglaterra é o local apropriado para se estudar as 

mutações da classe trabalhadora e sua relação de desigualdade e exploração 

econômica com a burguesia industrial capitalista, especialmente depois da invenção 

da máquina a vapor e das máquinas destinadas a trabalhar o algodão. Antes da 

introdução dessa tecnologia a fiação e a tecelagem das matérias primas efetuavam-

se na própria casa do trabalhador, na maior parte dos casos no campo próximo às 

cidades. Era possível viver uma vida rural prestando serviços à crescente indústria 

do tecido, mas em breve o tecelão doméstico entendeu que ganharia muito mais se 

se dedicasse integralmente com sua família nos teares próprios trazendo um período 

de relativa prosperidade. 

Com a invenção da máquina a vapor e o aumento das instalações industriais 

nas grandes cidades inglesas permitiu-se reduzir o número de operários e vender 

mercadorias mais barato e em escala muito maior. A diversificação da produção 

incorporando-se a ela a fiação da lã e do linho em teares mecânicos foi decisiva para 

                                                           
4  Engels (2008) registrou suas observações que estão concentradas na obra “A situação da classe 
trabalhadora na Inglaterra” de 1845 que serviu de base para nossas pontuações. Outros textos foram 
produzidos por ele a partir do ano de 1844 viajando pelas principais cidades industriais inglesas e 
analisou a situação da classe operária em diversas condições de extremo pauperismo e sua 
miserável condição social e econômica.  
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a vitória do trabalho mecânico sobre o trabalho manual. Consequência disso, o 

aumento substancial do extremo pauperismo entre a população urbana. 

Engels (2008, p.50) ainda observa que 

[...] a classe média inglesa e, sobretudo, a classe industrial que se 
enriquece diretamente com a miséria dos trabalhadores, não quer saber 
desta miséria. Ela que se sente forte, representativa da nação, tem 
vergonha de por a nu, aos olhos do mundo, este ponto fraco da Inglaterra; 
ela não quer confessar que se os operários são miseráveis é ela a classe 
industrial possuidora, que deveria arcar com a responsabilidade moral 
dessa miséria. 

  

De acordo com suas observações as grandes e prósperas cidades 

industriais aglomeravam uma massa de proletários desempregados em sua periferia 

responsável por índices alarmantes de mortalidade infantil, criminalidade e em 

virtude da concorrência por postos de trabalho sem qualificação os salários 

baixaram. O tipo de vida imposto a essa população produziu índices alarmantes de 

desigualdade e pauperismo e crescendo a ponto de privá-la dos meios necessários 

para sua sobrevivência. Montaño (2012) acrescenta que  

 

Assim, em sociedades pré-capitalistas a pobreza é o resultado (para além 
da desigualdade na distribuição da riqueza) [...] da escassez de produtos. 
Contrariamente, no modo de produção capitalista a pobreza [...] é o 
resultado da acumulação privada de capital, mediante a exploração (da 
mais-valia), na relação entre capital e trabalho, entre donos dos meios de 
produção e donos de mera força de trabalho, exploradores e explorados, 
produtores diretos de riqueza e usurpadores do trabalho alheio. 
(MONTAÑO, 2012, p. 279) 

 

Engels (2008) continua sua narrativa dizendo que 

Graças às vastas possibilidades que tinha de observar ao mesmo tempo a 
classe média, vossa adversária, cheguei rapidamente à conclusão que têm 
razão, muita razão, em não esperar dela nenhuma ajuda. Os seus 
interesses e os vossos são diametralmente opostos, se bem que ela procure 
sem cessar afirmar o contrário e vos queira fazer crer que sente pela vossa 
sorte a maior simpatia. Os seus actos desmentem as suas palavras. Espero 
ter apresentado provas suficientes de que a classe média – apesar de tudo 
o que afirma – não tem, na realidade, outra finalidade que não seja 
enriquecer-se à custa do vosso trabalho, enquanto pode vender o produto 
dele, e deixar-vos morrer de fome, quando já não pode tirar lucros desse 
comércio indirecto de carne humana. (ENGELS, 2008, p.24) 
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A evidência histórica do crescimento da pobreza extrema era a prova de que 

o capitalismo comprometeu todas as possibilidades de integração do homem usufruir 

da produção de riqueza e participar de sua consequente distribuição e para manter 

sua hegemonia lançou mão de mecanismos no sentido de manter mínimos 

necessários para a reprodução de mão de obra constante. Os interesses 

econômicos e os interesses de sobrevivência da massa pauperizada é o que 

configura a questão social. 

 

[...] o que permanece como fato e processo constitutivos e inelimináveis da 
acumulação capitalista são a perdurabilidade do exército industrial de 
reserva e da polarização – maior ou menor, mas sempre constatável – entre 
uma riqueza social que pode se expandir exponencialmente e uma pobreza 
social que não para de produzir uma enorme massa de homens e mulheres 
cujo acesso aos bens necessários à vida é extremamente restrito. (NETTO 
e BRAZ, 2007, p. 139)  

   

No final do séc. XIX o crescimento do pauperismo é exponencial, devido a 

muitos fatores que vão da concentração populacional no entorno das grandes 

cidades industriais, do excesso de mão de obra sem qualificação até o volume de 

implementação de tecnologias que aumentaram a produção com um mínimo de mão 

de obra. A redução da absorção dessa mão de obra criou um contingente alarmante 

de desempregados que passaram a sobreviver em patamares subumanos, conforme 

Engels (2008) denuncia em sua obra ressaltando inclusive a presença das crises do 

mercado que reforçam o estado degradante da massa populacional desempregada. 

Como já mencionado em momento anterior a questão social se apresenta 

como uma expressão da contradição fundamental do modo de produção capitalista. 

Enquanto o trabalho é coletivo e desenvolvido pela classe trabalhadora, a 

apropriação da riqueza e dos frutos produzidos pelo trabalho é privada, por uma 

pequena parcela da população, a classe burguesa. Portanto, falar em questão social 

é falar que as diferentes condições de subalternidade e pauperismo resultantes de 

tal contradição tem sua origem numa raiz comum. Iamamoto (2003, p.27) completa 

dizendo que “a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 

amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, 

monopolizada por uma parte da sociedade”.      
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Compreendemos que a questão social é uma só, visto que se expressa de 

diversas formas, ou em distintas expressões, em outras palavras, refere-se ao 

conjunto diversificado de expressões da desigualdade e se manifesta na ausência 

de condições dignas de moradia, educação, alimentação, higiene, de saúde, entre 

outros, vivenciadas no cotidiano pelos indivíduos sociais. As mudanças no modo de 

produção capitalista especialmente com a introdução das novas tecnologias 

subtraem da classe trabalhadora seus postos de trabalho e sua força de reprodução 

social. Tais transformações evidenciaram e generalizaram as expressões da questão 

social na forma de um quadro crônico de desemprego e, na precarização das 

relações trabalhistas (o subemprego).  

Guerra (2007) salienta que 

  

Somente com a ordem capitalista este “pauperismo” recobre-se de novos 
contornos, tendo em vista que sua novidade revela-se exatamente na 
escassez das condições mínimas de sobrevivência humana em meio à 
incessante capacidade de geração da abundância. Dito de outra forma: o 
desenvolvimento das chamadas forças produtivas não acompanhou a 
elevação nos níveis e condições de reprodução social. (GUERRA, 2007, 
p.3) 

 

Ainda dentro do pensamento de Engels (2008) que nos leva a entender que 

o empobrecimento continuado tem um alto preço social, por um lado a massa 

trabalhadora explorada por jornadas longas de trabalho e nenhuma garantia ou 

direito, por outro lado a fome, a violência, a aglomeração populacional que facilita a 

proliferação de pestes e a mortalidade infantil acabam por exigir a intervenção por 

parte do Estado5 com providências para amenizar esse quadro. Cabe salientar que a 

pobreza assume um caráter funcional ao capital, devido a garantir a disponibilidade 

do assim denominado exército industrial de reserva que serve como fonte de mão de 

obra sobrante com o fim de baratear os salários na cadeia produtiva. 

                                                           
5 Faz-se necessário mencionar que neste trabalho não detalharemos as origens do Estado e seu 
papel como regulador das relações de garantia dos interesses da classe burguesa capitalista, o 
controle coercitivo da massa trabalhadora e uma intervenção sistemática e institucionalizada para 
amenizar as expressões do crescente quadro de pauperismo. 
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Nesse momento, não se pode perder de vista que “de uma forma geral, não 

encontramos sociedades humanas que não tenham desenvolvido alguma forma de 

proteção aos seus membros mais vulneráveis” (YASBEK, 2010, p.1). As 

desigualdades sociais não são apenas reconhecidas como reclamam algum tipo de 

intervenção, pelo fato de que algumas demandas se tornaram crônicas, a velhice, as 

doenças profissionais, a infância desamparada, a insalubridade. Apesar do estado 

emergencial das condições de vida da população das grandes cidades industriais 

certas ações são desenvolvidas pelas ordens religiosas e outras organizações, sem, 

contudo substituir a necessidade de uma intervenção na forma de política social. 

Dessa forma continua a autora 

 

Aos poucos, esse primeiro proletariado vai se organizando como classe 
trabalhadora (em sindicatos e partidos proletários), como movimento 
operário, com suas lutas, reivindicando e alcançando melhores condições 
de trabalho e proteção social. Através de sua ação organizada, os 
trabalhadores e suas famílias ascendem à esfera pública, colocando suas 
reivindicações na agenda política e colocando em evidência que a sua 
pobreza era resultante da forma de estruturação da emergente sociedade 
capitalista. (YASBEK, 2010, p.2) 

 

Yasbek (2010) conclui que essas reivindicações da classe trabalhadora 

assumindo um caráter de luta organizada 

 

[...] por direitos sociais forjam o avanço de democracias liberais levando o 
Estado a envolver-se progressivamente, numa abordagem pública da 
questão, constituindo novos mecanismos de intervenção nas relações 
sociais como legislações laborais, e outros esquemas de proteção social. O 
que se deseja assinalar é que de modo geral, as abordagens estatais da 
questão social se estruturam a partir da forma de organização da sociedade 
capitalista e dos conflitos e contradições que permeiam o processo de 
acumulação, e “das formas pelas quais as sociedades organizaram 
respostas para enfrentar as questões geradas pelas desigualdades sociais, 
econômicas, culturais e políticas.” (CHIACHIO, 2005:13 apud YASBEK, 
2010, p.2) 

 

A política social aparece no cenário das múltiplas expressões da questão 

social a partir das mobilizações históricas da classe operária. Não existe política 

social desligada da lógica das crises do capital e das conquistas dos movimentos 

populares. O proletariado vai entrando em cena como força política e passa a 
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assumir posto de relevância como sujeito das desigualdades econômicas, políticas, 

culturais e sociais construídas no centro da estrutura capitalista e que se 

aprofundam ao longo da história. 

Concluindo, a crítica marxiana como análise do momento histórico contribuiu 

para desvelar a realidade em torno da lógica do capitalismo e da luta de classes na 

sociedade burguesa como salientam Netto e Braz (2007) 

 

Realizando uma autêntica revolução teórica, Marx jogou toda a força da sua 
preparação científica, as sua cultura e das suas energias intelectuais numa 
pesquisa determinada: a análise da leis do movimento do capital; essa 
análise constitui a base para apreender a dinâmica da sociedade burguesa 
(capitalista), já que, nessa sociedade, o conjunto das relações sociais está 
subordinado ao comendo do capital. (NETTO e BRAZ, 2007, p. 25) 

 

Prosseguimos, problematizando a pobreza como uma categoria que se 

reveste de importância no conjunto da análise sócio-histórica para se apreender os 

significados de sua centralidade nas formulações dos principais agentes dos 

interesses do capital na forma de políticas sociais alinhadas com a ideologia 

econômica dominante.   

 

1.3.2 SOBRE A CATEGORIA POBREZA E A DESIGUALDADE NA SOCIEDADE 

CAPITALISTA 

Pobreza é um fenômeno presente na história das sociedades, mesmo nas 

mais avançadas economicamente. O desvelamento dessa categoria possibilita a 

constituição de diferentes pontos de vista sobre suas causas e formas de 

enfrentamento pela sociedade burguesa. 

Na perspectiva marxista, a pobreza resulta da apropriação privada da 

riqueza socialmente produzida e dos meios de produção pela classe dominante, 

portanto constitui-se em uma expressão concreta das desigualdades sociais. Já 

vimos noutro momento que a principal contribuição da teoria social crítica de Marx é 

a partir da apropriação dessa categoria de análise inserida em sua totalidade 

explicitar suas contradições com as demais categorias teóricas que inclusive 

influenciam o debate contemporâneo sobre a suposta superação das desigualdades 
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através da intervenção de políticas públicas de combate à pobreza. Assim, o método 

na perspectiva marxiana “é uma relação entre sujeito e objeto que permite ao sujeito 

aproximar-se e apropriar-se das características do objeto” (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2008, p. 39). Desvela ainda, o caráter focalizado e fragmentado da 

intervenção do Estado através da política social em detrimento da universalização 

dos direitos sociais. 

Vários autores na academia tem se debruçado sobre o tema e muitos 

relatórios e estatísticas dos órgãos governamentais tem sido produzidos sobre os 

efeitos da pauperização e suas possíveis formas de enfrentamento dando conta da 

posição de destaque que o tema tem assumido na contemporaneidade. Mas quando 

falamos na pobreza é evidente a interpretação de que ala representa a ausência de 

recursos financeiros e materiais suficientes para a manutenção da vida, expressos 

pela carência de moradia, alimentação e emprego, contudo essa interpretação é 

muito mais ampla. Montaño (2012) assim faz essa ampliação 

 

[...] a pobreza no MPC, enquanto expressão da “questão social” é uma 
manifestação da relação de exploração entre capital e trabalho, tendo sua 
gênese nas relações de produção capitalista, onde se gestam as classes e 
seus interesses. Como afirmamos, se o pauperismo e a pobreza, em 
sociedades pré-capitalistas, é resultado da escassez de produtos, na 
sociedade comandada pelo capital elas são o resultado da acumulação 
privada de capital. No MPC, não é o precário desenvolvimento social e 
econômico que leva à pauperização de amplos setores sociais, mas o 
próprio desenvolvimento (das forças produtivas) é o responsável pelo 
empobrecimento (absoluto ou relativo) de segmentos da sociedade. Não é, 
portanto, um problema de distribuição no mercado, mas tem sua gênese na 
produção (no lugar que ocupam os sujeitos no processo produtivo). 
(MONTAÑO, 2012, p. 280) 

 

Entendendo assim, as diferentes abordagens teóricas sobre a pobreza 

patrocinadas pelos organismos internacionais que representam o capitalismo, 

certamente não refletem sua verdadeira natureza. Veremos ainda como as políticas 

sociais implementadas pelo Estado estão alinhadas com a perspectiva do 

crescimento econômico e o combate sistemático às desigualdades sociais com as 

leis do consumo e do mercado financeiro em escala mundial.   

Numa aproximação ao debate, Yasbek (2010) salienta que as desigualdades 

sempre estiveram presentes na história das sociedades, portanto o que se discute 
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são o caráter excludente da sociedade capitalista e a presença do Estado como 

mediador dos interesses da classe burguesa em detrimento da exploração da classe 

trabalhadora. Entre esses sujeitos da hegemonia econômica colocam-se os 

organismos internacionais que regulam as relações do capital globalizado e as 

políticas públicas de enfrentamento da pobreza praticadas pelos governos dos 

países de economia periférica. 

Montaño (2012), numa exposição mais adequada com a linha de discussão 

adotada para esse trabalho parte da concepção histórico-crítica da questão social 

sobre a pobreza no capitalismo atribuindo às crises cíclicas estruturais de 

superacumulação e de superprodução presentes na história do capitalismo a 

responsabilidade pela instalação de um estado de pauperização e de desigualdade 

social que só poderia ser superado se todo o modo de produção capitalista fosse 

transformado. Assim ele continua que 

 

[...] Quanto mais riqueza produz o trabalhador, maior é a exploração, mais 
riqueza é expropriada (do trabalhador) e apropriada (pelo capital). Assim, 
não é a escassez que gera a pobreza, mas a abundância (concentrada a 
riqueza em poucas mãos) que gera desigualdade e pauperização absoluta e 
relativa6. (MONTAÑO, 2012, p.279).  

 

O autor enfatiza ainda que dentro da lógica de intervenção na área social 

pelo Estado a título de enfrentamento da pobreza neste momento de crise estrutural 

do capitalismo que busca através de mecanismos compensatórios de transferência 

de renda para assim, diminuir as desigualdades 

  

[...] desta forma todo enfrentamento da pobreza direcionado ao 
fornecimento de bens e serviços é meramente paliativo. Toda proposta de 
desenvolvimento econômico como forma de combater a pobreza (sem 
enfrentar a acumulação de riqueza, sem questionar a propriedade privada) 
não faz outra coisa senão ampliar a pauperização (absoluta e/ou relativa). 
Toda medida de “combate à pobreza” no capitalismo não faz mais do que 
reproduzi-la, desde que amplia a acumulação de capital. Quanto mais 

                                                           
6
 Dentro da concepção apropriada por MONTAÑO (2012) uma das definições para pobreza relativa 

seria através da distribuição de renda como um todo, ou seja, as famílias ou os indivíduos são vistos 
como pobres se comparados ao padrão de riqueza existente e o processo de distribuição desta 
riqueza como um todo. Já a pobreza absoluta é mensurada a partir da quantificação do número de 
indivíduos ou famílias abaixo de uma determinada linha de pobreza.  
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desenvolvimento das forcas produtivas, maior a desigualdade e o 
pauperismo. (MONTAÑO, 2012, p.280). [itálicos do autor] 

 

Montaño (2012)7 sistematiza as diferentes conceituações em torno do 

entendimento da pobreza a partir de seus desdobramentos históricos e políticos de 

forma bastante esclarecedora. Começa-se a pensar a pobreza como algo natural no 

momento em que o pensamento conservador positivista dicotomiza a relação entre o 

econômico e o social, separando as questões tipicamente econômicas das questões 

sociais. Sem necessariamente associá-las, não tem sentido atribuir a questão social 

a um fundamento estrutural, portanto não há necessidade de transformação do 

sistema. Lukács (1992, p.123) apud Montaño (2012, p. 271) assevera que “após o 

surgimento da economia marxista, seria impossível ignorar a luta de classes como 

fato fundamental do desenvolvimento social, sempre que as relações sociais fossem 

estudadas a partir da economia. Para fugir dessa necessidade surgiu a sociologia 

como ciência autônoma”. 

Montaño (2012, p. 272) continua analisando que 

  

Começa-se a se pensar então a “questão social”, a miséria, a pobreza, e 
todas as manifestações delas, não como resultado da exploração 
econômica, mas como fenômenos autônomos e de responsabilidade 
individual ou coletiva dos setores por elas atingidos. A “questão social”, 
portanto, passa a ser concebida como “questões” isoladas, e ainda como 
fenômenos naturais ou produzidos pelo comportamento dos sujeitos que os 
padecem. [itálicos do autor] 

 

As causas da origem da pobreza e da miséria estariam vinculadas, segundo 

o pensamento burguês, a pelo menos três fatores sempre associados ao indivíduo 

que padece tal situação aqui pontuados por Montaño (2012) 

 

Primeiramente a um déficit educativo (falta de conhecimento das leis 
“naturais” do mercado e de como agir dentro dele). Em segundo lugar, como 
um problema de planejamento (incapacidade de planejamento orçamentário 
familiar). Por fim, esse flagelo é visto como problemas de ordem moral-

                                                           
7 Utilizamos o texto publicado na Revista Serviço Social e Sociedade nº 110 abr./jun. 2012 como 
balizador na reflexão por sua enriquecedora fluidez na exposição do conjunto do tema. 
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comportamental (mal-gasto de recursos, tendência ao ócio, alcoolismo, 
vadiagem etc.) MONTAÑO (2012, p. 272) 

 

Netto (1992, p. 47) apud Montaño (2012, p. 272) observa que o tratamento 

das chamadas “questões sociais”8 passa a ser  

 

segmentado (separado por tipo de problemas, por grupo populacional, por 
território), filantrópico (orientado segundo os valores da filantropia 
burguesa), moralizador (procurando alterar os aspectos morais do indivíduo) 
e comportamental (considerando a pobreza e as manifestações da “questão 
social” como um problema que se  expressa em comportamentos, a solução 
passa por alterar tais comportamentos). 

 

Lembramos que a gênese do Serviço Social está ligada à requisição de mão 

de obra especializada para intervir no atendimento de tais demandas com a 

implementação das organizações de caridade e filantropia ligadas à Igreja Católica. 

Nesta perspectiva, o autor cita ainda Netto (1992) para ressaltar que o 

quadro descrito perdurou até a expansão capitalista do pós-segunda guerra quando 

o modelo fordista/keynesiano cedeu lugar para o chamado capitalismo tardio. Nesse 

momento, a questão social é “internalizada na ordem social”, deixa de ser um 

problema do indivíduo e passa a ser consequência do subdesenvolvimento. Assim, a 

questão social passa de “um caso de polícia” para um caso de política mediante 

políticas sociais estatais. 

Mauriel (2010) por sua vez cita um dos principais ideólogos da perspectiva 

econômica adotada pelos organismos mundiais, o economista Amartya Sen9 que 

analisa a pobreza e a desigualdade a partir de sua teoria do desenvolvimento 

humano. Importante destacar esta abordagem pelo fato de ser a ideologia 

dominante nas ações das agencias internacionais que regulam as relações do 

capital e que ao redefinir algumas concepções acerca do tema pobreza influenciou o 

                                                           
8 Destaque do autor para diferenciar o caráter da discussão em curso com a da Questão Social 
categoria analisada pelo pensamento marxista. 
9
 Amartya Sen, economista indiano, ganhador do Prêmio Nobel de Economia é um dos principais 

teóricos da economia neoliberal que dá base para os organismos econômicos multilaterais como 
PNUD e Banco Mundial. Citado por MAURIEL (2010, p. 175). 
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“estatuto teórico” que norteia as políticas públicas que privilegiam a pobreza extrema 

em suas ações em detrimento da pobreza estrutural.  

O desdobramento que o citado economista faz sobre o fenômeno da 

desigualdade em duas dimensões: a desigualdade econômica (ausência de 

condições materiais efetivas) e a desigualdade de capacidades (associado à 

subjetividade dos indivíduos) faz com que na concepção moderna de seguridade 

social se pense em suprir determinadas necessidades materiais do indivíduo e seus 

associados (caso das mulheres que chefiam o lar no Programa Bolsa Família) e se 

disponibilizem programas de capacitação profissional promovidos pelo Estado para 

que o indivíduo se torne competitivo no mercado de trabalho. Levanta-se aqui a ideia 

de que se possa isolar a pobreza como objeto de estudo e intervenção “em si” e que 

 

O lugar cada vez mais privilegiado que a pobreza assume no debate sobre 
política social faz com que as formas adotadas para o enfrentamento da 
questão social impeçam a generalização dos direitos sociais. O problema 
não está só na prioridade da pobreza, enquanto categoria de analise para 
pensar as políticas sociais, mas na forma e no tratamento dado aos 
“pobres”. (MAURIEL, 2010, p.174) 

 

A pobreza, portanto assume um caráter estrutural, assim como outras 

expressões da questão social (desemprego, violência etc.), não é uma situação 

isolada, portanto não é restrita somente ao coletivo que sofre sua influência. Como 

está sob um processo dialético em relação à classe burguesa incluídos num 

processo histórico de antagonismos somente uma mudança societária estrutural 

será capaz de reverter esse quadro. 

As ações focalizadas da política social de combate direto à pobreza 

possuem geralmente um caráter transitório e sua continuidade depende da opção 

político-partidária e da estrutura de concretização dessas ações no aparelho estatal 

na instância municipal onde as ações dependem do direcionamento que se dá aos 

recursos públicos. Mauriel (2010) complementa ainda que 

 

A “gestão estratégica da pobreza”, que supõe o fortalecimento da 
capacidade dos pobres para lutarem contra a pobreza como sujeitos desse 
processo, aposta no crescimento individual e na melhoria das condições de 
acesso à produção (incentivo à geração de renda), ao microcrédito e, 
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consequentemente, à mobilidade social (por seus próprios esforços 
pessoais) Isso significa, sob essa concepção de política social, possibilitar a 
conquista da cidadania para a parcela mais “vulnerável” da população, 
conferindo aos pobres uma possibilidade de inserção precária, pois como 
não é possível construir saídas de integração estrutural via trabalho regular 
em função do padrão de desenvolvimento global excludente, propõe-se 
essa forma de acomodação. (MAURIEL, 2010, p. 177) 

 

A título de conclusão dessa breve abordagem sobre a categoria pobreza em 

que pese sua importância temos a acrescentar que nos propomos a problematizar 

essa lógica perversa de um projeto de enfrentamento da extrema pobreza, com 

alguns resultados positivos10, mas de forma pontual e fragmentada, com estratégias 

que refletem os índices da economia globalizada. Os Programas de Transferência 

de Renda do governo são a expressão da ordem de minimizar os efeitos da 

pobreza, mas sem o poder de eliminá-la. Discutiremos isso a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Não nos dispomos a discutir se o Brasil está melhor ou pior, nesse ou naquele modelo político. O 
texto não se detém sobre o balanço das “melhorias” e sim refletir sobre o combate à pobreza na 
perspectiva da conquista de direitos dos seus sujeitos. Há muita diferença entre melhorar o país e 
“transformá-lo” em sua estrutura.  
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CAPÍTULO II – A POLÍTICA SOCIAL E AS MUTAÇÕES DO CAPITALISMO 

CONTEMPORÂNEO 

2.1 AS ORIGENS DA POLÍTICA SOCIAL NO CONTEXTO DO CAPITALISMO 

Pautando nossa reflexão em Behring & Boschetti (2008) que acentuam o 

conceito de que as sociedades pré-capitalistas ainda não privilegiavam as forças de 

mercado, mas com o objetivo de manter a ordem social assumiam algumas 

responsabilidades sociais. Antes da Revolução Industrial algumas leis vigentes 

tinham como princípio obrigar o exercício do trabalho todos aqueles que 

apresentassem condições de fazê-lo, associadas à obrigação ao trabalho algumas 

ações tinham o objetivo de garantir um auxílio mínimo (alimentação) para a 

manutenção da força de trabalho operária. Portanto, o primeiro conjunto de leis que 

regulamentavam a relação entre capital e trabalho tinha o claro objetivo de regular 

os reflexos da questão social e legitimar o mercado de compra e venda de força de 

trabalho: o trabalho torna-se uma mercadoria. 

De acordo com Behring e Boschetti (2008) não se pode precisar com 

exatidão o surgimento das políticas sociais no contexto da história das relações 

sociais e do capitalismo. Pode-se ter uma ideia de sua maior visibilidade a partir da 

confluência da aceleração da produção capitalista, das lutas da classe trabalhadora 

e do desenvolvimento da intervenção do Estado nas expressões da questão social. 

Veremos que sua configuração mais generalizada se associa ao período que se 

situa na passagem do capitalismo concorrencial para o monopolista, após o fim da 

2ª Guerra Mundial. 

Nas sociedades pré-capitalistas já se configuravam algumas ações voltadas 

para paras as responsabilidades sociais, geralmente vinculadas com a punição e 

repressão na manutenção da ordem e com o fluxo de mão de obra constante, 

repassando a tarefa de intervenção direta às ações filantrópicas e de caridade. A 
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New Poor Law ou Nova Lei dos Pobres de 1834 “marcou o predomínio, no 

capitalismo, do primado liberal do trabalho como fonte única e exclusiva de renda, e 

relegou a já limitada assistência aos pobres ao domínio da filantropia” (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2008, p. 49). Importante salientar que o princípio dessas leis era 

obrigar ao trabalho todos aqueles que reuniam condições físicas para tal e as ações 

sociais vinculadas a essas leis faziam provisão de uma garantia mínima que era a 

alimentação, estava presente o caráter de condicionalidade na concessão do 

“benefício” e a seletividade era subordinada a atividade laborativa. 

Conforme Polanyi11 (2000) e Castel12 (1998) apud Behring e Boschetti 

(2008, p.49) essas leis de caráter discriminatório 

 

[...] estabeleciam distinção entre pobres “merecedores” (aqueles 
comprovadamente incapazes de trabalhar e alguns adultos capazes 
considerados pela moral da época como pobres merecedores, em geral 
nobres empobrecidos) e pobres “não merecedores” (todos que possuíam 
capacidade, ainda que mínima, para desenvolver qualquer tipo de atividade 
laborativa). Aos primeiros, merecedores de “auxílio”, era assegurado algum 
tipo de assistência, minimalista e restritiva, sustentada em um pretenso 
dever moral e cristão de ajuda, ou seja, não se sustentavam na perspectiva 
do direito. 

 

 Polanyi (2000)13 e Castel (1998)14 apud Behring e Boschetti (2008, p.49) 

sustentam que a principal função das leis promulgadas até 1795 “era impedir a 

mobilidade do trabalhador e assim manter a estabilidade da organização tradicional 

do trabalho”.  

Cabe destacar que a Lei de Speenhamland de 1795, diferente das demais, 

“tinha um caráter menos repressor” e estabelecia um abono financeiro complementar 

ao salário equivalente ao preço do pão, e que conforme Castel15                  

(1998:178) apud Behring e Boschetti (2008, p.49) 

 

                                                           
11 POLANYI, K. A grande transformação: as origens de nossa época. 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 
2000.  
12 CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes, 1998. 
13 Idem 
14 Idem 
15 Idem 



45 

 

Diferentemente das leis dos pobres garantia assistência social a 
empregados ou desempregados que recebessem abaixo de determinado 
rendimento, e exigia como contrapartida a fixação do trabalhador, pois 
proibia a mobilidade geográfica da mão de obra. [...] embora o montante 
fosse irrisório, era um direito assegurado em lei. 

 

Com a revogação dessa lei, substituída pela Nova Lei dos Pobres se 

intensificaram as formas restritivas de “proteção assistencial” à população pobre que 

perdeu as poucas conquistas anteriores. Em resumo, Behring & Boschetti (2008) 

concluem que 

 

Se as legislações sociais pré-capitalistas eram punitivas, restritivas e agiam 
na intersecção da assistência social e do trabalho forçado, o “abandono” 
dessas tímidas e repressivas medidas de proteção no auge da Revolução 
Industrial lança os pobres à “servidão da liberdade sem proteção”, no 
contexto de plena subsunção do trabalho ao capital, provocando o 
pauperismo como fenômeno mais agudo decorrente da chamada questão 
social. (BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 51) 

 

As autoras destacam a discussão de O Capital (Marx, 1988) sobre o tema 

da jornada de trabalho que se configura como decisiva na compreensão sobre a 

relação entre questão social e política social. Nesse conjunto  

 

Marx dá ainda mais densidade à sua tese acerca do lugar central e da 
condição estrutural do trabalho como fonte de valor para o capital – donde 
decorre seu sentido de negação, de contradição, de antagonismo ao capital 
- mostrando a disputa feroz em torno do tempo de trabalho entre os 
detentores dos meios de produção – a burguesia – e os trabalhadores, na 
medida em que o tempo médio de trabalho socialmente necessário é 
fundamental para o processo de valorização do capital e também de 
reprodução da força de trabalho. (BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 54) 

   

Como veremos o movimento de organização e de mobilização da classe 

trabalhadora incorporou algumas conquistas à custa de greves e na contradição 

entre as lutas de classe e o monopólio da força de trabalho aparece o Estado para 

de um lado reprimir duramente os trabalhadores e por outro iniciar a regulamentação 

das relações de produção por meio de legislação fabril. “A luta de classes irrompe 

contundente em todas as suas formas, expondo a questão social: a luta dos 
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trabalhadores com greves e manifestações em torno da jornada de trabalho e 

também sobre o valor da força de trabalho” (BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 54). 

A legislação fabril para regulamentar a relação capital/trabalho e as formas de 

enfrentamento da questão social pelo Estado pode ser compreendida como 

precursores do seu papel na relação com os direitos sociais e as lutas de classes no 

século XX. 

Ainda de acordo com Behring & Boschetti (2008, p.56) o período que vai de 

meados do século XIX até a terceira década de século XX é “profundamente 

marcado pelo predomínio do liberalismo e de seu principal sustentáculo: o princípio 

do trabalho como mercadoria e sua regulação pelo livre mercado”. O Liberalismo, 

com sua base teórica nas teses de David Ricardo e Adam Smith forneceu o “fio 

condutor” da ação do Estado Liberal16.  

Entendemos que o predomínio do mercado como regulador das relações 

sociais como defende o pensamento liberal só se concretiza com a ausência da 

intervenção do Estado na esfera econômica. Adam Smith teria criticado duramente o 

“Estado intervencionista” sem, contudo defender sua extinção. Pelo contrário, 

defendia a necessidade da garantia da liberdade do mercado através de um 

conjunto de leis. Em outras palavras, o Estado seria apenas um apêndice do 

capitalismo17 com a única função de manter sob controle a classe trabalhadora e de 

mediar as relações de conflito com a burguesia. 

Não é nosso objetivo neste momento aprofundar a discussão sobre o papel 

do Estado no pensamento liberal, mas cabe apontar que se observe uma clara 

contradição entre a sua existência e sua utilidade para o capitalismo, especialmente 

no seu papel de intervenção coercitiva sobre a massa trabalhadora e seu 

                                                           
16 De acordo com Behring & Boschetti (2008, p. 56) O Estado Liberal se define como “o predomínio 
do mercado como supremo regulador das relações sociais, contudo, só pode se realizar na condição 
de uma suposta ausência de intervenção estatal. O papel do Estado, uma espécie de mal necessário 
na perspectiva do liberalismo, resume-se a fornecer a base legal com a qual o mercado pode melhor 
maximizar os ‘benefícios aos homens’”  

17 Behring e Boschetti (2008, p. 55) mencionam Marx e Engels no seu Manifesto do Partido 
Comunista (1988) caracterizando o Estado como “comitê de classe da burguesia”.  
 

 



47 

 

rompimento com as “amarras parasitárias” da aristocracia e do clero na sociedade 

feudal.  

Segundo as teses do liberalismo nas figuras de Ricardo e Smith que se 

cristalizam na construção do Estado liberal “cada indivíduo agindo em seu próprio 

interesse econômico, quando atuando junto a uma coletividade de indivíduos, 

maximizaria o bem-estar coletivo”, ou seja, segundo eles é o funcionamento livre e 

ilimitado do mercado que asseguraria o bem estar de todos. “É a ‘mão invisível’ do 

mercado livre que regula as relações econômicas e sociais e produz o bem comum”. 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 56). 

 

2.2 AS LUTAS DA CLASSE TRABALHADORA E SUAS CONQUISTAS NAS 

ORIGENS DA POLÍTICA SOCIAL 

Conforme Behring & Boschetti (2008, p.55) a luta de classes expôs em sua 

integralidade a questão social onde a luta dos trabalhadores pela redução da 

jornada de trabalho foi a principal bandeira de reivindicação seguida pela causa 

salarial que garantisse os meios de subsistência necessários ao trabalhador. Essa 

reação da classe trabalhadora com base no movimento grevista pressionou a classe 

burguesa a responder com concessões formais na forma de leis, mas sem abrir mão 

da intervenção da ação pública com repressão pelo Estado burguês. Portanto, as 

lutas envolvendo a jornada de trabalho e as respostas da classe dominante e do 

Estado marcaram as primeiras expressões da questão social.  

Entre essas respostas do capital está o estabelecimento de uma jornada de 

trabalho (10 horas) que nada mais foi do que um ajustamento do trabalhador coletivo 

a regulação do processo de depreciação do trabalho morto (maquinaria), assim a 

força de trabalho continua sendo interpretada como mercadoria na mesma lógica do 

processo de produção capitalista. Esse debate demonstra a ampliação das formas 

de enfrentamento históricas que se estendem a partir da luta por mudança na 

jornada de trabalho e na legislação fabril que contribuiu para a ampliação dos 
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direitos sociais e na mudança do papel do Estado. Pierson18 (1991) apud Behring e 

Boschetti (2008) discutindo a origem do Welfare State entende que 

  

o que ajuda a demarcar a emergência de políticas sociais são alguns 
elementos surgidos no final do século XIX, decorrentes da luta da classe 
trabalhadora. O primeiro foi a introdução de políticas sociais orientadas pela 
lógica do seguro social na Alemanha, a partir de 1883. Essa novidade [...] 
marcaria o reconhecimento público de que a incapacidade para trabalhar 
devia-se a contingências (idade avançada, enfermidades, desemprego) que 
deveriam ser protegidas. O segundo elemento apontado pelo autor á que as 
políticas sociais passam a ampliar a ideia de cidadania e desfocalizar suas 
ações, antes direcionadas apenas para a pobreza extrema. (PIERSON, 
1991 apud BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 64) 

 

Entendemos que dentro da lógica dos princípios defendidos pelo liberalismo 

e incorporados pelo Estado capitalista a resposta dada à questão social no final do 

século XIX foi em geral repressiva, mesmo incorporando algumas demandas da 

classe trabalhadora na forma de leis que não atingiam o centro da questão social. 

Behring e Boschetti (2008, p. 63) salientam que “as primeiras iniciativas de políticas 

sociais podem ser entendidas na relação de continuidade entre Estado liberal e 

Estado social” que caracterizou a passagem e as mudanças nas relações do capital 

entre os séculos XIX e XX, que não necessariamente configurou uma ruptura com o 

capital. Houve sim mudança na perspectiva do Estado que passou a absorver e 

incorporar as orientações social-democratas. Dessa forma 

 

Não se trata, então, de estabelecer uma linha evolutiva linear entre o Estado 
liberal e o Estado social, mas sim de chamar a atenção para o fato de que 
ambos têm um ponto em comum: o reconhecimento de direitos sem colocar 
em xeque os fundamentos do capitalismo. (IDEM, 2008, p. 63)  

 

Nesse tempo, a mobilização e a organização da classe trabalhadora na luta 

por seus direitos sociais conseguiu assegurar importantes conquistas no âmbito dos 

direitos políticos que, não foi suficiente para instituir uma nova ordem social, mas 

contribuiu significativamente para mudar o papel do Estado em relação ao 

capitalismo, especialmente no princípio do século XX. 

                                                           
18  PIERSON, C. Beyond the Welfare State? Cambridge: Polity Press, 1991. 
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As autoras citam que neste período começam a acontecer mudanças 

significativas na relação do Estado com o trabalhador configurando algumas 

protoformas de um projeto de cidadania que são: 

 

[...] a) o interesse estatal vai além da manutenção da ordem, e incorpora a 
preocupação de atendimento às necessidades sociais reivindicadas pelos 
trabalhadores; b) os seguros sociais implementados passam a ser 
reconhecidos legalmente como conjunto de direitos e deveres; c) a 
concessão de proteção social pelo Estado deixa de ser barreira para a 
participação política e passa a ser recurso para exercício da cidadania, ou 
seja, os direitos sociais passam a ser vistos como elementos da cidadania; 
e d) ocorre um forte incremento de investimento público nas políticas 
sociais, com crescimento do gasto social: os Estados europeus passam a 
comprometer em média 3% de seu PIB com gastos sociais a partir do inicio 
do século XX. (PIERSON, 1991:107 apud BEHRING e BOSCHETTI, 2008, 
p.65). 

 

 

Pierson (1991)19 apud Behring e Boschetti (2008, p.67) analisa e reconhece 

que na origem da intervenção estatal nas políticas sociais um desenvolvimento 

variado entre as nações em termos de alcance, critérios de gasto, constituição de 

fundos, quanto de impactos sociais e políticos, dificultando o estabelecimento de um 

padrão único. Mas aponta as situações que indicariam a intervenção estatal no 

predomínio do liberalismo,  

 

Entre 1883 e 1914, todos os países europeus implantaram um sistema 
estatal de compensação de renda para os trabalhadores na forma de 
seguros; no mesmo período, 11 dos 13 países europeus introduziram 
seguro-saúde e 9 legislaram sobre pensão aos idosos;em 1920, 9 países 
tinham alguma forma de proteção ao desempregado. (IDEM, pg. 67) 

 

Conclui-se que as políticas sociais foram construídas na Europa a partir da 

lógica do seguro social destinado a algumas categorias profissionais assegurando 

algum tipo de assistência àqueles que perderam a capacidade produtiva por doença, 

idade ou desemprego. Estas três situações eram entendidas como de risco social  

até meados do século XX. 

                                                           
19 PIERSON, C. Beyond the Welfare State? Cambridge: Polity Press, 1991.  
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 Não custou muito para que mudanças significativas decorrentes das 

implicações das crises no modo de produção capitalista alimentadas pelas 

conquistas sociais da classe trabalhadora com o movimento operário, que 

colaboraram na rápida reconfiguração dos padrões de acumulação e das respostas 

do capitalismo às novas expressões da questão social que por sua vez trouxe 

também novas implicações para a política social.  

É necessário acrescentar que o chamado Estado de Bem Estar Social ou 

Welfare State se caracterizou pela atuação do Estado intervindo na dinâmica social 

respaldado nos interesses de produção do sistema fordista, através da garantia de 

acesso da população aos serviços sociais (saúde, educação, habitação, etc), 

possibilitando ao trabalhador mais dinheiro para consumir em massa, os salários 

indiretos. Antunes (1999) acrescenta ainda que a dominação do fordismo/taylorismo, 

que perdurou do pós-guerra até a década de 1970 deu sinais de crise quando as 

taxas de lucros começaram a decair com a instalação da crise estrutural do capital. 

Como resposta a essa crise do padrão de acumulação vigente iniciou-se a 

reestruturação produtiva baseada no modelo toyotista, com uma nova ideologia 

neoliberal e a transferência do capital da produção para o mercado financeiro. 

Para a classe trabalhadora essa mudança foi desastrosa do ponto de vista 

dos direitos sociais historicamente conquistados até então.  

Segue-se que as crises requerem uma reconceituação na forma de 

produção e reprodução do capital, uma reestruturação produtiva que não se limita ao 

mundo do trabalho. Atinge e responsabiliza o Estado que por sua vez, como 

regulador do compromisso com o capital, fragmenta e particulariza a sua atuação 

nas políticas sociais.   

 

2.3 AS CRISES DO SISTEMA CAPITALISTA E A SUA REESTRUTURAÇÃO 
PRODUTIVA  

Como resposta à crise do padrão de acumulação do capital então em vigor e 

com a sucessão de crises associadas aos fenômenos de superacumulação, 

superprodução e subconsumo, eventos desde a quebra da Bolsa de Nova York até a 

crise do petróleo na década de 1970 ofereceram os subsídios para a implementação 
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do neoliberalismo como doutrina econômica para a nova etapa do capitalismo. 

Iniciou-se a reestruturação produtiva com a transferência de capital da área 

produtiva para o mercado financeiro nos moldes do modelo japonês. Depreende-se 

que os modelos econômicos vão se adequando às sequelas que as crises provocam 

sem, contudo dar conta efetivamente das demandas da classe trabalhadora que 

mais sofreria com as medidas do capital para manter o processo produtivo.      

Antunes (1999) nos situa nesta discussão dando conta do perfil que o 

processo de acumulação capitalista assumiu nesse novo ciclo do capitalismo 

contemporâneo 

 

[...] com a configuração que vem assumindo nas últimas décadas, acentuou 
sua lógica destrutiva. Num contexto de crise estrutural do capital, 
desenham-se algumas tendências, que podem assim ser resumidas: o 
padrão produtivo taylorista e fordista20 vem sendo crescentemente 
substituído ou alterado pelas formas produtivas flexibilizadas e 
desregulamentadas, das quais a chamada acumulação flexível e o modelo 
japonês ou toyotismo21 são exemplos; o modelo de regulação 
socialdemocrático, que deu sustentação ao chamado estado de bem estar 
social, em vários países centrais, vem também sendo solapado pela 
(des)regulação neoliberal, privatizante e antissocial (ANTUNES, 1999, p. 
19). 

 

De acordo com Netto e Braz (2007) o capitalismo passou por uma sucessão 

de crises em sua historia revelando seu caráter instável. Entretanto, para o 

capitalismo, as crises são sinônimo de reordenação onde seus fundamentos 

permanecerão inalterados, sendo que seus reflexos são readequados às mudanças 

exigidas pelo momento, assim 

  

                                                           
20

 Conforme Antunes (1999, pg. 19) os padrões produtivos taylorista e fordista se referem a um 
“padrão produtivo capitalista desenvolvido ao longo do século XX e que se fundamentou basicamente 
na produção em massa, em unidades produtivas concentradas e verticalizadas, com um controle 
rígido dos tempos e dos movimentos, desenvolvidas por um proletariado coletivo e de massa, sob 
forte despotismo e controle fabril”.  

21 Conforme Antunes (1999, pg.19) o toyotismo “expressa a forma particular de expansão do 
capitalismo monopolista do Japão no Pós-1945, cujos traços principais são: produção flexível, 
existência de grupos ou equipes de trabalho utilizando-se crescentemente da microeletrônica e da 
produção informatizada. A produção é bastante heterogênea, os estoques são reduzidos e há forte 
processo de terceirização e precarização do trabalho”.  
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[...] de 1825 até as vésperas da segunda Guerra Mundial, as fases de 
prosperidade econômica foram catorze vezes acompanhadas por crises, [...] 
com períodos de expansão e crescimento da produção sendo bruscamente 
cortados por quebradeiras e, no que toca aos trabalhadores, desemprego e 
miséria. (NETTO e BRAZ, 2007 p. 156) 

 

Entre os períodos de crise, observam os autores, registram-se os ciclos 

econômicos que caracterizam: a crise, a depressão, a retomada e o auge. Assim, 

toda a economia, no atual estágio de mundialização do capital está submetida a 

essa lógica e seus reflexos no mundo do trabalho se observam através do estado de 

desemprego estrutural.  

Salientamos ainda baseado em Netto e Braz (2007) que as crises dentro da 

lógica do capital não são interessantes nem para o capitalista, nem para o 

trabalhador. Seus impactos são sentidos indiferentemente às classes sociais 

envolvidas. O custo das crises que é diferente, pois o trabalhador “sempre paga o 

preço mais alto”. No entanto, a contradição presente nas crises reside no fato de que 

pequenos e médios capitalistas também são penalizados, as falências e as quebras 

se dão em sua maioria nessa faixa reforçando o quadro de desemprego. Por outro 

lado, um número reduzido de representantes do grande capital tira vantagem das 

crises que 

  

tem por efeito favorecer os mecanismos de concentração e centralização. 
[...] As crises são inelimináveis porque expressam o caráter contraditório do 
MPC – em si mesmas, elas são a demonstração cabal de que esse modo 
de produção é constituído e dinamizado por contradições e só se 
desenvolve com a reprodução e a ampliação dessas mesmas contradições. 
(NETTO e BRAZ, 2007, p. 163) 

 

A partir da implementação do modelo Toyotista a precarização das 

condições do trabalho assalariado e a exploração da força de trabalho atingiram sua 

marca máxima com o trabalhador sendo medido pelo volume de sua produção e 

substituído pela máquina e ainda ser submetido ao risco do desemprego em massa. 

Como comenta Antunes (1999) a respeito da crise estrutural que vem se 

desenhando desde a década de 1970 a resposta do capital foi intensificar as 

transformações no próprio processo produtivo “através do avanço tecnológico, da 

constituição das formas de acumulação flexível” e “essa forma de produção 
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flexibilizada busca a adesão de fundo, por parte dos trabalhadores, que devem 

aceitar integralmente o projeto do capital” (ANTUNES, 1999, p. 23). Com essa 

flexibilização da cadeia produtiva na atualidade novos mercados precisam ser 

criados para potencializar o consumo. O capital precisa manter seu ritmo de 

acumulação mesmo sob o prenúncio de uma nova crise em escala mundial com 

efeitos estruturais na economia.  

Antunes (1999) ressalta ainda que durante as décadas de 1970 e 1980 a 

economia mundial experimentava a sua crise mais severa desde 1929 que requereu 

a instalação de novas providências na ordem econômica 

 

 [...] com a enorme expansão do neoliberalismo a partir de fins de 70 e a 
consequente crise do Welfare State22, deu-se um processo de regressão da 
própria socialdemocracia, que passou a atuar de maneira muito próxima da 
agenda neoliberal. O neoliberalismo passou a ditar o ideário e o programa a 
serem implementados pelos países capitalistas, inicialmente no centro e 
logo depois nos países subordinados, contemplando reestruturação 
produtiva, privatização acelerada, enxugamento do estado, políticas fiscais 
e monetárias, sintonizadas com os organismos mundiais da hegemonia do 
capital como o Fundo Monetário Internacional. (ANTUNES, 1999, p. 22) 
[negrito do autor] 

 

Anderson (1995) faz um balanço sobre este período da história recente que 

compreende o início da implementação da política neoliberal23 na condução dos 

ajustes da economia mundial frente às crises frequentes que constituíam uma 

ameaça constante aos mecanismos de mercado. Pode-se observar que as políticas 

destinadas a amenizar os reflexos da questão social e da pobreza sempre sofrem 

diminuição e fragmentação em relação aos dispositivos de preservação da 

estabilidade dos interesses do capital. De acordo com o autor 

 

                                                           
22 Antunes (1999, pg. 22) define o termo como “estado de bem estar social, ou intervencionista 
surgido após a 2ª Guerra Mundial, na Europa e nos Estados Unidos com a finalidade de garantir os 
mínimos sociais, como saúde, educação, habitação, etc”.  

23 De acordo com Anderson (1995) o neoliberalismo nasceu logo depois da 2ª Guerra Mundial como 
uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem estar social. Seu texto de 
origem foi O caminho da servidão de Friedrich Hayek que com outros intelectuais da economia 
sistematizaram sua oposição ao modelo econômico vigente.  
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Seu propósito era combater o keynesianismo24 e o solidarismo reinantes e 
preparar as bases de um outro tipo de capitalismo duro e livre de regras 
para o futuro. As condições para esse trabalho não eram de todo favoráveis, 
uma vez que o capitalismo avançado estava entrando numa longa fase de 
auge sem precedentes – sua idade de ouro – apresentando o crescimento 
mais rápido da história, durante as décadas de 50 e 60. (ANDERSON, 1995, 
p. 10). 

 

Como registra ainda Anderson (1995, pg. 11) “a hegemonia deste programa 

não se realizou do dia para a noite. Levou mais ou menos uma década, os anos 70, 

quando a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 

tratava de aplicar remédios keynesianos às crises econômicas. Mas, ao final da 

década, em 197925, surgiu a oportunidade”. O autor destaca dentre as medidas 

austeras do programa a estabilização da moeda, a contenção dos gastos com 

seguridade social, a manutenção da taxa “natural” de desemprego (exército 

industrial de reserva) para conter as reivindicações dos sindicatos de classe e 

conforme Boschetti (2009, p.331) ”[...] ao incorporar uma tendência de separação 

entre a lógica do seguro (bismarckiana) e a lógica da assistência (beveridgiana)26 [...] 

fazendo com que na prática, o conceito de seguridade fique no meio do caminho, 

entre o seguro e a assistência”. 

Conforme pontua Boschetti (2009 p.324) 

 

As primeiras iniciativas de benefícios previdenciários que vieram constituir 
seguridade social no século XX nasceram na Alemanha, no final do século 
XIX, durante o governo do Chanceler Otto Von Bismarck (1815-1898), 
resposta às greves e pressões dos trabalhadores. O chamado modelo 
bismarckiano é considerado como um sistema de seguros sociais, porque 
suas características assemelham-se às de seguros privados: no que se 
referem aos direitos, os benefícios cobrem principalmente os trabalhadores, 

                                                           
24 De acordo com Behring e Boschetti (2008, p.83) o keynesianismo é a teoria econômica consolidada 
pelo economista inglês John Maynard Keynes (1883-1946) em seu livro “Teoria geral do emprego, do 
lucro e da moeda” de 1936 e que defendeu a intervenção estatal com vistas a reativar a produção e o 
pleno emprego.  

25 Anderson (1995, pg.11) se referiu às eleições que levaram ao poder “o governo Thatcher, o 
primeiro regime de um país de capitalismo avançado publicamente empenhado em pôr em prática o 
programa neoliberal”.  

26 O modelo beveridgiano idealizado por William Beveridge (1879-1963) na Inglaterra em 1942, 
portanto durante a 2ª Guerra Mundial critica o modelo bismarckiano vigente universalizando os 
direitos sociais a todos os cidadãos incondicionalmente, garantindo mínimos sociais a todos em 
condições de necessidade. Tornou-se a base teórica do Welfare State.  
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o processo é condicionado a uma contribuição direta anterior e o montante 
das prestações é proporcional à contribuição efetuada [...] 

 

Behring e Boschetti (2008) complementam a ideia de que o modo de 

produção capitalista assumiu formas específicas em cada período de sua história de 

acordo com a lei do valor: o capitalismo concorrencial, o imperialismo clássico e o 

capitalismo tardio ou maduro, que se estende do 2º pós-guerra até os dias de hoje 

onde lentamente as políticas sociais foram implementadas em contraponto com as 

mudanças do processo de acumulação capitalista.    

 

2.4 A POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL E SEUS PRINCIPAIS DESDOBRAMENTOS 

Para se refletir sobre a formulação das políticas sociais no cenário brasileiro 

é necessário primeiramente lembrar que o desenvolvimento do capitalismo e das 

relações sociais ligadas a ele e decorrentes dele se deram de uma forma diferente 

que nos países de economia central. A princípio, sempre nos subordinamos aos 

reflexos dos fatos econômicos e sociais advindos das economias mais avançadas 

como todos os países de capitalismo periférico. Behring & Boschetti (2008) 

salientam algumas particularidades históricas que nos ajudarão a entender a 

evolução da intervenção do Estado na questão social e as ambiguidades e 

contradições presentes na luta de classes que caracterizaram nossa construção 

político-social.  

Queremos caracterizar aqui algumas tendências que estão presentes na 

evolução da política social em seu processo de transição como resposta do 

capitalismo às expressões da questão social dentro da realidade brasileira, sem 

perder de vista que o cenário de desigualdade nunca deixou de estar presente 

assumindo diferentes conformações como veremos a seguir. 

Acompanhando a evolução histórica do capitalismo, ou seja: O capitalismo 

concorrencial (sec. XIX), o imperialismo clássico (fins do sec. XIX até a 2ª Grande 

Guerra Mundial) e o capitalismo tardio ou maduro (do pós-guerra até os dias de 

hoje) as políticas sociais se multiplicam lentamente num processo dialético com a 

própria formação dos contornos da vida econômica brasileira.  
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Behring e Boschetti (2008, p.75) salientam que 

  

O Estado brasileiro nasceu sob o signo de forte ambiguidade entre um 
liberalismo formal como fundamento e o patrimonialismo como prática no 
sentido da garantia dos privilégios das classes dominantes. O 
desenvolvimento da política social entre nós, como se verá, acompanha 
aquelas fricções e dissonâncias e a dinâmica própria da conformação do 
Estado. 

 

Depreende-se, portanto que essa primeira fase do capitalismo brasileiro é 

marcado pela  

 

“consolidação conservadora da dominação burguesa no Brasil, 
especialmente se se observa a imposição desta sobre a classe operária, 
marcada pela repressão ou pela cooptação [...] no contexto do difícil 
capitalismo dependente, o horizonte histórico da burguesia brasileira 
dificilmente seria/será suficientemente amplo, no sentido da realização de 
uma revolução nacional e democrática”. (Fernandes (1987:212) apud 
Behring e Boschetti, 2008, p.78).   

 

Não é nosso objetivo neste momento aprofundar as mudanças históricas 

significativas ocorridas a partir da década de 1930 até meados de 1964, importa 

salientar que nesse período o capitalismo alcançou sua fase madura marcado por 

forte expansão, com taxas de lucro muito altas e o implemento de políticas sociais 

para os trabalhadores. Behring e Boschetti (2008) ainda completam que é nesse 

momento que se ergue o Estado social e os anos gloriosos nos diferentes formatos 

históricos que adquiriu e que só a partir dos anos 1960 é que experimenta os 

primeiros sinais de esgotamento. 

São bastante significativos do ponto de vista histórico os acontecimentos 

políticos e sociais entre os anos 1930 e 1946. Foi nessa época que o Estado 

brasileiro sob a direção de Vargas tomou algumas iniciativas no campo da 

assistência social.  Foram criados o CNSS (Conselho Nacional de Serviço Social) e 

a LBA (Legião Brasileira de Assistência) para regular o cuidado com os pobres, tidos 

até o momento como incapazes de afirmar seus próprios interesses e de se 

organizar politicamente, encargo até então executado pelas instituições filantrópicas 

e religiosas, como já discutido no tópico sobre esta temática. 
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De positivo no período foram as conquistas via movimento grevista operário: 

as férias, segurança e higiene do trabalho, o trabalho feminino e dos menores e a 

carteira profissional, que via de regra era o passaporte para a cidadania por causa 

da regulamentação de algumas profissões. 

Do ponto de vista das políticas sociais o período pós-64 sob a ditadura 

militar foi o período de reedição da modernização conservadora como “via de 

aprofundamento das relações sociais capitalistas no Brasil, agora de natureza 

claramente monopolista” (NETTO, 1991), “reconfigurando nesse processo a questão 

social, que passa a ser enfrentada num movimento de repressão e assistência, 

tendo em vista manter sob controle as forças do trabalho que despontavam” 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p.136). O regime busca adesão e legitimação 

através da expansão e modernização de ações iniciadas no período varguista, 

houve forte incremento da política social brasileira com a centralização da 

previdência social no INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), criado em 

1966. Em 1974 foi criada a Renda Mensal Vitalícia para os idosos pobres, no mesmo 

ano o Ministério da Previdência e Assistência Social com todo o aparato logístico 

administrativo implementado a seguir: o Dataprev (Centro de Processamento de 

Dados da Previdência Social), o SINPAS (Sistema Nacional de Previdência e 

Assistência Social), o INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social) e o IAPAS (Instituto de Aposentadorias e Previdência da 

Assistência Social) (IDEM, p. 137).  

Faleiros27 (2000) apud Behring e Boschetti (2008) salienta que, 

 

 [...] no momento de perda das liberdades democráticas, de censura, prisão 
e tortura para as vozes dissonantes, o bloco militar-tecnocrático-empresarial 
buscou adesão e legitimidade por meio da expansão e modernização de 
políticas sociais. A unificação, uniformização e centralização da previdência 
social no INPS, retiram definitivamente os trabalhadores da gestão da 
previdência social, que passa a ser tratada como questão técnica e atuarial. 
(2008, p. 136) 

 

                                                           
27 FALEIROS, V.P. Natureza e desenvolvimento das políticas sociais no Brasil. Política Social – 
Módulo 3. Programa de Capacitação Continuada para Assistentes Sociais. Brasília: 
CFESS/ABEPSS/CEAD-UnB, 2000. 
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Assim, enquanto no plano internacional inicia-se a reação burguesa à crise 

iniciada em 1960, no Brasil vivia-se a expansão do chamado “Milagre Brasileiro” 

atraindo o investimento maciço de capital estrangeiro.   

A economia desenvolvimentista do “milagre econômico” não se sustentou 

chegando à década de 1980 com um endividamento estatal que chegou à cifra de 

70% da dívida externa brasileira. O Brasil saltou de uma inflação anual de 91,2% em 

1981 para 217,9% em 1985, certamente os efeitos desses índices de inflação e uma 

taxa de crescimento de 1% na indústria reforçaram a fragmentação dos 

investimentos em políticas sociais destinadas ao enfrentamento do desemprego e da 

pobreza extrema.  

Com toda essa adversidade, a principal atitude do Estado frente a sua 

necessidade de desoneração do alto compromisso assumido no campo da 

economia foi a diminuição do investimento social e o corte dos gastos públicos com 

políticas na área social de acordo com as orientações do FMI (Fundo Monetário 

Internacional) e do Banco Mundial. Couto (2010) completa a discussão, indicando 

que a partir de 1985 o país experimenta mudanças políticas marcantes que vão do 

fim da ditadura civil-militar, eleições diretas, Constituição Federal de 1988, mas 

também a intensificação do ideário neoliberal devido à crise que se alastrou por toda 

a América Latina.  

Ressaltamos que durante o período da promulgação da Constituição Federal 

de 1988 e das discussões em torno da ampliação das suas conquistas na área 

social são colocadas novas bases para o atual Sistema de Proteção Social brasileiro 

com o reconhecimento de direitos sociais, não só para classe trabalhadora, mas 

num esforço de universalização dos direitos. Paradoxalmente, no mesmo período o 

Brasil se tornou membro signatário do acordo firmado com os órgãos de 

financiamento mundiais como o Banco Mundial e o FMI que ficou conhecido como 

Consenso de Washington28. Couto (2010, p. 145) ressalta ainda que no conjunto das 

exigências dos referidos órgãos tendo como base o “receituário teórico neoliberal” na 

década de 1980 estão “a indicação para a desestruturação dos sistemas de 

                                                           
28 A expressão Consenso de Washington está ligada a decisão do Congresso norte-americano de 
impor medidas na negociação das dívidas externas dos países latino-americanos. Acabaram se 
tornando o modelo do FMI e do Banco Mundial para todo o planeta.   
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proteção social vinculados às estruturas estatais e a orientação para que os mesmos 

passassem a ser transferidos e gestados pela iniciativa privada”. 

A Constituição Federal de 1988 forneceu do ponto de vista legal, um resgate 

da priorização de políticas sociais para o enfrentamento da extrema pobreza e do 

acesso aos serviços sócio assistenciais, mas paralelamente também transferiu 

grande parte da operacionalização das políticas sociais para o chamado terceiro 

setor e para lá foram deslocados grandes recursos do orçamento público. 

Alguns avanços notáveis no texto constitucional são a redefinição do que 

seja a seguridade social concebendo a assistência social como política que integra a 

seguridade social de responsabilidade do Estado e direito do cidadão (art. 203 e 

204) traçando seus objetivos no tripé saúde, previdência e assistência social. No 

campo jurídico rompeu com a concepção de assistência como favor e dos 

destinatários como tutelados.   

 

 2.5 AS POLÍTICAS SOCIAIS E A CONTRARREFORMA NEOLIBERAL  

Como salientado em outro momento nesta discussão sobre as crises do 

capitalismo, a contrarreforma neoliberal foi a resposta do capitalismo nacional aos 

avanços e conquistas da classe trabalhadora, especialmente com a promulgação da 

Constituição de 1988 e com a prolongada crise da década de 1980 que detonou 

uma onda de reformas econômicas com a finalidade de reorientar o mercado num 

processo de alinhamento às exigências do capitalismo internacional que via no 

aparato estatal e nas políticas sociais o efeito causador e onerador da economia. A 

solução encontrada residia na reforma do Estado com privatização de empresas 

públicas e na reforma da previdência social. A proposta modernizadora da 

Constituição de 1988, agora tida como atrasada pelo seu viés de cunho social dava 

lugar no ideário econômico ao novo “projeto de modernidade”. 

Num esforço de simplificação para o entendimento das implicações políticas 

e econômicas deste período observamos que a reforma neoliberal assumiu um 

caráter contraditório entre a reforma do aparato estatal e a política econômica onde, 

o problema foi identificado no Estado que deveria reduzir custos e ser 

redimensionado em suas distorções, mas em contraponto a dívida externa colocou o 
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país nas mãos dos especuladores do capitalismo financeiro internacional. As 

privatizações e o desmonte do parque industrial brasileiro trouxeram desemprego e 

aumento da pobreza “aprofundados pela macroeconomia do Plano Real” (BEHRING 

e BOSCHETTI, 2008, p.155). Esse quadro significou a ausência de políticas sociais? 

Como destacam as autoras 

[...] mas as formulações de política social foram capturadas por uma lógica 
de adaptação ao novo contexto. Daí decorre o trinômio do neoliberalismo 
para as políticas sociais – privatização, focalização/seletividade e 
descentralização. (Draibe, 1993 apud Behring e Boschetti, 2008, p. 155) 
[grifos nossos]   

 

Na mesma direção destaca-se no ideário neoliberal a regulamentação das 

organizações sociais como substitutas na concretização de política social, o Terceiro 

Setor que contraditoriamente abriu uma nova frente de atuação profissional para o 

Assistente Social. Outro elemento importante para nossa análise “foi a separação 

entre formulação e execução das políticas, de modo que o núcleo duro do Estado as 

formularia, a partir das sua capacidade técnica, e as agências autônomas as 

implementariam” (BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p.154). 

Entendemos que a descentralização das ações das políticas sociais 

conforme a proposta inicial do pensamento neoliberal e renovado pelos governos 

atuais contribuiu para a sua extrema precarização na medida em que transfere aos 

municípios uma demanda que, na maioria dos casos não estão preparados para 

absorver e quando implementam o fazem de forma precarizada, ainda reproduzindo 

os moldes históricos do assistencialismo. Alguns municípios com maior renda/receita 

tem uma perspectiva melhor em direcionar recursos para oferecer melhores serviços 

na educação, saúde e assistência social, municípios menores pela lógica encontram 

dificuldades em gerenciar os recursos para financiamento da política social. 

Veremos ainda como isso acontece num lócus municipal onde focalizaremos 

nossa análise a partir da lógica do Programa Bolsa Família objetivando entender os 

reflexos, limites e possibilidades de uma iniciativa local como programa de 

transferência de renda: o Projeto “Construir”. 
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2.6 A SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL PARTIR DA DÉCADA DE 199029 

Neste ponto salientamos a discussão de Boschetti (2009) sobre a 

seguridade social brasileira e seus modelos nesse período, onde, 

 

Enquanto os benefícios assegurados pelo modelo bismarckiano se 
destinam a manter a renda dos trabalhadores em momentos de risco social 
decorrentes da ausência de trabalho, o modelo beveridgeano tem como 
principal objetivo a luta contra a pobreza. (BEVERIDGE, 1943 apud 
BOSCHETTI, 2009, p.325). 

 

A diferença entre os dois modelos produziu o surgimento de diferentes 

modelos de seguridade social determinados pelas relações entre o Estado e as 

classes sociais nos países onde foram implementados. No Brasil, conforme 

Boschetti (2009, p.325) “os princípios do modelo bismarckiano prevalecem na 

previdência social, e os do modelo beveridgeano dominam o atual sistema de saúde 

pública30 e de assistência social, o que coloca a seguridade social brasileira entre o 

seguro e a assistência social”. 

A autora aponta a contradição presente na lógica dos modelos de gestão da 

saúde, previdência e assistência social no modelo adotado pelo Brasil antes e 

depois da Constituição de 1988. Dessa forma, “um dos pilares que sustentam a 

estruturação da seguridade social é sua base na lógica do seguro social”. O princípio 

dessa lógica é “garantir proteção, às vezes exclusivamente, a às vezes 

prioritariamente, ao trabalhador e à sua família. É um tipo de proteção limitada, que 

garante direitos apenas àquele trabalhador que está inserido no mercado de 

trabalho ou que contribui mensalmente como autônomo ou segurado especial à 

seguridade social” (BOSCHETTI, 2009, p.326). Assim, “essa lógica impõe um limite 

estrutural para a universalização da seguridade social”. O acesso a seguridade 

social pelo trabalho só se efetiva “em situação de pleno emprego” (IDEM, 2009). 

                                                           
29 Recomendamos também a leitura de COUTO (2010) para uma apropriação mais detalhada a 
respeito das realizações políticas (planos econômicos e implementação das ações orientadas pelo 
ideário neoliberal) ligadas ao período compreendido entre os governos de José Sarney, Fernando 
Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. 

30
 Com exceção do auxílio doença, tido como seguro saúde e regido pelas regras da previdência 

social. (BOSCHETTI, 2009, p.325)  
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Portanto, esse padrão de seguridade social só se efetiva e universaliza direitos se 

universalizar também o direito ao trabalho.  

Um exemplo citado pela autora é o de um trabalhador que não contribuiu 

para a seguridade social, chega aos 65 anos e não tem direito à aposentadoria. 

Assim, “aqueles que não contribuem, que não estão inseridos em uma relação de 

trabalho estável e que não têm direito ao benefício contributivo, tornam-se potenciais 

demandantes da lógica social, do benefício não contributivo”. (BOSCHETTI, 2009, p. 

327). 

Obviamente, nos países em que foi possível a implementação do “quase 

pleno emprego”, a expansão de direitos e políticas sociais com o objetivo de reduzir 

as desigualdades “não significou sua extinção”. Para tanto 

 

Reconhecer o direito à assistência social no âmbito da seguridade social 
significa defender ou desejar que essa política seja a referência para 
assegurar o bem-estar ou satisfazer às necessidades sociais no capitalismo, 
pois adotar essa opção seria ter como horizonte uma sociedade de 
assistidos. BOSCHETTI (2009 p.328) 

 

Nos marcos da Constituição Federal de 1988 é que as políticas de 

providência, saúde e assistência social foram reestruturadas com novas diretrizes e 

passaram a compor o sistema de seguridade social brasileiro, que acabou se 

caracterizando “como um sistema que conjuga direitos dependentes do trabalho 

(previdência) com direitos de caráter universal (saúde) e direitos seletivos 

(assistência)”. Boschetti (2009) menciona os avanços no texto constitucional, mas 

que 

  

aquelas diretrizes constitucionais, como universalidade na cobertura, 
uniformidade e equivalência dos benefícios, seletividade e distributividade 
nos benefícios, irredutividade do valor dos benefícios, equidade no custeio, 
diversidade do financiamento e caráter democrático e descentralizado da 
administração, conforme Artigo 194, não foram totalmente materializadas e 
outras orientaram as políticas sociais de forma bastante diferenciada, de 
modo que não se instituiu um padrão de seguridade social homogêneo, 
integrado e articulado. (BOSCHETTI, 2009, p. 330) 
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A autora reconhece as conquistas da Constituição em seu caráter inovador e 

ter a intenção de compor um sistema abrangente de seguridade social, mas que 

acabou na prática conjugando um sistema “híbrido” como mencionado no parágrafo 

anterior. Ela analisa ainda que a seguridade social brasileira não avançou no sentido 

de fortalecer a lógica social e que 

 

Essa imbricação histórica entre elementos próprios à assistência e elemento 
próprios ao seguro social poderia ter provocado a instituição de uma ousada 
seguridade social, de caráter universal, redistributiva, pública, com direitos 
amplos fundados na cidadania. Não foi, entretanto, o que ocorreu, e a 
seguridade social brasileira, ao incorporar uma tendência de separação 
entre a lógica do seguro (bismarckiana) e a lógica da assistência 
(beveridgiana), e não de reforço à clássica justaposição existente, acabou 
materializando políticas com características próprias e específicas que mais 
se excluem do que se complementam, fazendo com que, na prática, o 
conceito de seguridade fique no meio do caminho, entre o seguro e a 
assistência. (BOSCHETTI, 2009, p.331) 

 

Partindo do pressuposto que os princípios constitucionais assegurados na 

Constituição de 1988 estão sendo desconsiderados, a autora salienta que 

gradualmente estão sendo diluídos em sucessivas contrarreformas ou em medidas 

tidas como técnicas, “a universalidade dos direitos, a uniformidade e equivalência 

dos direitos, a diversidade de financiamento no sentido de transferir recursos do 

capital para o trabalho e gestão democrática e descentralizada”. Apenas, prossegue 

Boschetti (2009) “o princípio de seletividade e distributividade é o único que não está 

sendo derruído, ao contrário, está sendo colocado em prática com bastante rigor”. 

O caminho deste desmonte de acordo com a autora segue em diferentes 

tendências: a da desconfiguração dos direitos previstos constitucionalmente31 

que não foram nem uniformizados, nem universalizados. Diversas contrarreformas, 

como a da previdência (1998, 2002 e 2003) restringiram direitos, reduziram o valor 

de benefícios, abriram caminho para a expansão dos planos privados e restringiram 

o tempo de trabalho para a aposentadoria e desvinculou os benefícios 

previdenciários do salário mínimo. Na área da saúde, os princípios do SUS (Sistema 

Único de Saúde) como “descentralização e participação democrática, 

universalização e integralidade das ações, estão sendo diluídos pela manutenção 

                                                           
31  Negritos e Itálicos nossos para dar destaque às tendências descritas pela autora. 
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[...] de uma cesta básica”. A política de assistência social “não conseguiu superar a 

histórica focalização em segmentos ditos hoje ‘vulneráveis’ ou nas chamadas 

‘situações de risco’”. Sua abrangência 

é restritiva e os benefícios, serviços e programas não atingem mais do que 
25% da população que teria direito, com exceção do BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) e do Programa Bolsa Família, que vêm crescendo 
rapidamente nos últimos anos, revelando sua tendência de política de 
transferência de renda. O SUAS (Sistema Único de Assistência Social) tem 
se caracterizado como gestão da escassez, decorrente de uma política que 
prioriza o pagamento dos juros da dívida. (BOSCHETTI, 2009, p.333) 

 

A segunda tendência do desmonte é a fragilização dos espaços de 

participação e controle democrático previstos na Constituição, como 

Conselhos e Conferências. A autora menciona o Conselho Nacional de Seguridade 

Social e o de Previdência Social que tinham a função de articular e atribuir  unidade 

ao sistema, mesmo que reinstituídos em 200432 assumiram uma natureza mais 

técnica e menos política. A terceira tendência do desmonte, e a mais destrutiva, é a 

via do orçamento, segundo a autora 

  

As fontes de recurso não foram diversificadas, contrariando o dispositivo 
constitucional, e permanece a arrecadação predominantemente sobre folha 
de salários. Ocorre uma usurpação de 20% dos recursos da seguridade 
social para o pagamento da dívida pública por meio da Desvinculação das 
Receitas da União. Em relação ao financiamento, que paga a conta da 
seguridade social é, majoritariamente, a contribuição dos empregadores e 
dos trabalhadores sobre folha de salário, o que torna o financiamento 
regressivo, já que sustentado nos rendimento do trabalho. Assim, que paga 
a maior parte da conta da seguridade social são os trabalhadores, com o 
desconto em folha, sendo que as contribuições sociais baseadas no lucro 
(CSLL) e faturamento das empresas (COFINS) acabam sendo transferidas 
para as mercadorias onerando os consumidores . Do ponto de vista das 
fontes de financiamento, podemos afirmar que a seguridade tem caráter 
regressivo, pois não transfere renda do capital para o trabalho. 
(BOSCHETTI, 2009, p.334) 

 

Concluímos este ponto destacando a promulgação da Lei nº 8742 de 7 de 

dezembro de 1993 que criou a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) que 

regulamenta através de 42 artigos os preceitos da Constituição sobre a assistência 

social como política de seguridade social. Em 2004 é criado o Plano Nacional de 

                                                           
32 O texto que serve como base da discussão é de 2007, portanto segue-se a necessidade de 
contextualização com a implementação e expansão dos espaços democráticos conquistados com os 
Conselhos de Direito a partir da Constituição Federal de 1988.  
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Assistência Social e em 2005 o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) que 

inaugurou a gestão da assistência social instrumentalizada na NOB-SUAS (Norma 

Operacional Básica) que define competências e responsabilidades na relação entre 

as entidades sociais. 

Com a criação do Plano Nacional de Assistência Social que por sua vez 

instituiu o SUAS dois patamares de proteção social foram definidos: a proteção 

social básica e a proteção social especial que vieram a garantir a segurança de 

sobrevivência (de rendimento e autonomia), de acolhida e convívio ou vivência 

familiar. Mota (2008) citando (MDS, 2044, p.27-30) assevera que no primeiro caso 

 

Como exposto na PNAS, são considerados serviços de proteção básica 
aqueles que têm a família como unidade de referência, ofertando um 
conjunto de serviços locais que visam à convivência, à socialização e ao 
acolhimento de famílias cujos vínculos familiares e comunitários não foram 
rompidos; assim como a promoção da sua integração ao mercado de 
trabalho. 

 

No segundo caso, continua a autora, o da proteção social especial “são 

considerados dois níveis de complexidade, a média e a alta. De acordo com os 

documentos oficiais, ambas estão direcionadas ao atendimento às famílias e 

indivíduos em situação de direitos violados; mas o que diferencia os níveis é a 

existência de vínculos familiares e comunitários...” (MOTA, 2008, p.190) 

Até a implementação do PNAS e do SUAS estas intervenções eram feitas de 

maneira fragmentada e dispersa e não havia garantia de direitos, nem atendimento 

especializado 

 

Neste sentido, a criação do SUAS pode viabilizar uma normatização, 
organização (no sentido de romper com a  sobreposição de papéis), 
racionalização e padronização dosa serviços prestados, inclusive 
considerando as particularidades regionais e locais. (COUTO, 2008, p.190) 

 

Entre as mudanças operadas depois do SUAS, que são considerados 

avanços importantes e significativos no quadro de políticas sociais no Brasil, a   

autora destaca dois aspectos contemplados com sua implementação “a 

possibilidade de superar a histórica cultura assistencialista brasileira, levada a efeito 



66 

 

pelo patrimonialismo da classe dominante, cujos traços principais são a ideologia do 

favor, da ajuda, da dádiva, [...] a outra refere-se à superação da ideologia da 

caridade e do primeiro-damismo [...] como dão indícios as competências requeridas 

para a implementação da proposta. (MOTA, 2008, p.191). 

 

2.7 A ESTRUTURAÇÃO E O IMPACTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA33  

O Programa Bolsa Família integra hoje um conjunto de ações do governo 

Federal que visa o enfrentamento do fenômeno da pobreza e da extrema pobreza 

através da transferência monetária a famílias e núcleos geracionais e pelas 

dimensões que já alcançou é considerado o maior programa de transferência de 

renda do mundo. Neste tópico não abordaremos os aspectos técnico-operativos, 

nem a estrutura funcional do programa, assunto que vem sendo amplamente 

discutido pelas mais variadas vertentes teóricas dentro da academia, para que 

possamos fazer uma reflexão mais voltada para sua posição no cenário econômico e 

seu impacto na reprodução social dos seus beneficiários diretos, bem como seus 

limites e possibilidades.  

A Constituição Federal de 1988 como marco legal garantiu um resgate da 

priorização de políticas sociais para o enfrentamento da extrema pobreza e do 

acesso a serviços sócio-assistenciais, mas paralelamente também transferiu grande 

parte da operacionalização das políticas sociais para o chamado terceiro setor. 

Sendo assim, as políticas sociais permanecem ainda como a reprodução histórica do 

capitalismo globalizado no enfrentamento das expressões da questão social 

garantindo o controle da massa trabalhadora com os mínimos da sobrevivência. 

                                                           
33  Composição de valores repassados pelo PBF: Benefício Básico: o valor repassado mensalmente é 
de R$70,00 e é concedido às famílias com renda mensais de até R$70,00 per capita, mesmo não 
tendo crianças, adolescentes, jovens, gestantes ou nutrizes. Benefício Variável: o valor é de R$32,00 
e é concedido às famílias com renda mensal de até R$140,00 per capita, desde que tenham crianças, 
adolescentes de até 15 anos, gestantes e/ou nutrizes. Cada família pode receber até cinco benefícios 
variáveis, ou seja, até R$160,00. Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ): é concedido 
valor de R$38,00 a todas as famílias que tenham adolescentes de 16 e 17 anos frequentando a 
escola. Cada família pode receber até dois BVJs. Benefício Variável de Caráter Extraordinário 
(BVCE): pago às famílias dos Programas Auxílio-Gás, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Cartão 
Alimentação, cuja migração para o Bolsa Família cause perdas financeiras. Brasil Carinhoso – Cada 
família com renda mensal de até R$70,00 per capita, com pelo menos uma criança de até 6 anos e 
11 meses de idade. 
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Conforme MDS (2008) o Programa Bolsa Família integra o Programa Fome 

Zero do Governo Federal criado em outubro de 2003 que tem “como objetivo 

assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança 

alimentar e nutricional e contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para 

a conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável à fome”.  

O Programa também unificou a administração e o controle dos antigos 

programas de transferência de renda do Governo Federal, chamados Programas 

Remanescentes, a saber: “Bolsa Escola, instituído pela Lei nº. 10.219, de 

11/04/2001; Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória nº. 2.206, de 

06/09/2001; Auxílio gás, instituído pelo Decreto nº. 4.102, de 24/01/2002 e Cartão 

alimentação, instituído pela Lei nº. 10.689, de 13/06/2003”. (MDS, 2008) 

Recentemente, as autoridades federais lançaram a notícia da ampliação do 

Programa Bolsa Família num Programa maior denominado “Brasil sem Miséria”34 

que espera alcançar mais 800 mil famílias além daquelas já atendidas e erradicar a 

pobreza extrema até 2014. 

 

 [...] sob a justificativa de ampliação de recursos, elevação do valor 
monetário do benefício e melhor atendimento, a proposta de unificação tem 
como propósito mais amplo manter um único Programa de Transferência 
de Renda, articulando programas nacionais, estaduais e municipais em 
implementação, na perspectiva de instituição de uma Política Nacional de 
Transferência de Renda. (SILVA et al., 2009, p. 136) 

  

 O debate promete se ampliar muito na medida em que as metas sejam 

estabelecidas e a sociedade participe das avaliações através das instâncias de 

controle social. 

 

Quando do lançamento do Programa Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família 
atendia a 13 milhões de famílias, que correspondiam a cerca de 50 milhões 
de pessoas. A cobertura do programa deve passar de cerca de 13,3 milhões 
de famílias, alcançada ao final de 2011, para 13,6 milhões de famílias ao fim 
de 2012, finalmente alcançando 13,8 milhões de famílias em dezembro de 
2013. Um dos fatores que vão ajudar nessa tarefa é a fixação de novas 
estimativas de pobreza por município. Isso deve ocorrer no primeiro 

                                                           
34 O Plano Brasil sem Miséria foi lançado em junho de 2011 com o desafio de superar a extrema 
pobreza no país. O Plano foi estruturado em três eixos: garantia de renda, inclusão produtiva e 
acesso aos serviços. 
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trimestre de 2012, com a divulgação de dados da amostra do Censo 2010. 
As estimativas balizam a concessão dos benefícios do PBF nos municípios. 
(MDS, 2012 p.14) 

 

O governo federal através de seus programas sociais estabeleceu que 

pobreza extrema no país significa ter no máximo R$70,00 mensais per capta. Pelo 

Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), há 16,2 milhões 

de pessoas nesta situação. 

Veremos adiante que os programas de transferência de renda que abrange 

trabalhadores adultos, como o Programa Bolsa Família “não possui caráter de direito 

e seus valores, condicionalidades e forma de gestão o colocam na órbita das 

políticas compensatórias” (BOSCHETTI, 2009, p.332). Sendo assim, a assistência 

social e a previdência como integrantes do sistema de seguridade social não 

restringem nem limitam a lógica de produção e reprodução do capitalismo e 

particularmente no Brasil, agem mais na reiteração das desigualdades do que na 

sua redução. Sem perder de vista o caráter contraditório das políticas sociais 

avançaremos na discussão a respeito da realidade que se apresenta no lócus 

municipal e a demanda emancipatória da população restrita ao projeto baseado na 

lógica da transferência de renda denominado Projeto Construir.  

 

Esse quadro revela que a seguridade social brasileira, fruto das lutas e 
conquistas da classe trabalhadora, é espaço de fortes disputas de recurso e 
de poder, constituindo-se em arena de conflitos. A defesa e ampliação 
dessas conquistas e o posicionamento contrário às reformas neoliberais 
regressivas são desafios permanentes e condições para consolidação da 
seguridade social pública e universal. (BOSCHETTI, 2009, p.336)  
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CAPÍTULO III – O PANORAMA ECONÔMICO E SOCIAL EM CASIMIRO DE 

ABREU-RJ 

3.1 BREVE HISTÓRICO DA IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO  

A Secretaria Municipal de Assistência Social criada em 1992 começou como 

Secretaria de Apoio Comunitário e Bem Estar Social ligada ainda à Secretaria de 

Saúde e a Fundação Leão XIII, contando apenas com uma pequena equipe de 

funcionários. No ano de 1993 cria-se o Conselho Municipal de Assistência Social, 

exigência definida pela LOAS. É inaugurada a seguir, a usina de beneficiamento de 

leite a partir da soja e a padaria comunitária. A produção de leite de soja era de 60 

litros semanais que eram então distribuídos às crianças dos projetos Curumim 

(Casimiro de Abreu e Barra de São João) e PETI (Barra de São João). Em 1º de 

Setembro de 1994 foi promulgada a Lei nº. 261 que criaria o Conselho de Direitos da 

Criança e do Adolescente, em 2 de janeiro de 1996 foi promulgada a Lei nº. 326 que 

regulamenta o Conselho Municipal de Assistência Social e em 5 de dezembro de 

1997 foi promulgada a Lei nº. 426 que criaria o Conselho Tutelar, completando 

assim  a base operacional da Secretaria de Assistência Social35. 

O PAIF (Programa de Apoio Integral a Família) entra em funcionamento em 

2000 oferecendo acompanhamento psicossocial substituindo o NAF (Núcleo de 

Atendimento Familiar) a 240 famílias desenvolvendo linhas de ação como o Projeto 

Jovem Cidadão (adolescentes), Projeto Gestante e Projeto Questão de Mulher 

(mulheres), Projeto Recriarte (artesanato para geração de renda) e ainda, 

suplementação alimentar, material de construção, remédios e doações diversas. 

Nesse mesmo ano entra em funcionamento o convênio com a rede SAC (Serviços 

Assistenciais de Ação Continuada), programa de transferência de recursos 

concedidos pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

                                                           
35 Dados retirados dos Anais do Conselho Municipal de Assistência Social disponibilizados pela 
secretaria executiva do Conselho. 
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destinados ao co-financiamento dos serviços voltados à atenção da criança de 0 a 6 

anos e ao adolescente, criam-se assim a Brinquedoteca, a Casa Abrigo Temporário 

do Conselho Tutelar e o convênio com a Creche Nossa Senhora da Saúde e em 

parceria com o Governo Federal começa a inclusão das famílias no cadastramento 

único para o vale gás, bolsa escola, bolsa família e BPC (Benefício de Prestação 

Continuada). (PMCA/SMAS, 2000) 

Até o final de 2008, a Secretaria de Assistência Social atendeu através dos 

diversos programas e projetos36 a 50,2% da população do município. O gráfico a 

seguir fornece a visualização do atendimento a essa demanda pela municipalidade: 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar conta desta demanda, até 2010 a Secretaria contava com um efetivo 

profissional de 19 assistentes sociais e 5 psicólogas em todos os distritos do 

município. 

A arrecadação municipal é oriunda, sobretudo, de transferências estaduais 

(ICMS, IPVA, IPI, CIDE), de transferências multigovernamentais (FUNDEF) e da 

União (ITR, FPM, PDDE, PNAE, FNDE, entre outras) que chegam a 

aproximadamente R$ 46.730.000,00 (quarenta e seis milhões e setecentos e trinta 

                                                           
36 Assim se configurava a demanda pelos serviços socioassistenciais: Programa Curumim - FIA 
(Fundação para a Infância e Adolescência) - 400 crianças e adolescentes até 14 anos; Programa 
Aluguel Social – 25 famílias consideradas em risco social; CRAS (distrito de Professor Souza) – 460 
usuários; Padaria escola – 20participantes; Brinquedoteca – 33 crianças até 6 anos; Programa Casa 
Abrigo Temporário – 22 crianças e adolescentes abrigados; Projeto PETI (distrito de Barra de São 
João) – 70 participantes; Projeto Construir – 120 adolescentes e jovens; Projeto “Aprendendo a 
Estampar” – 20 participantes; Programa Bolsa Família – 2332 famílias participantes (8973 indivíduos); 
PAIF – composto por: Projeto Gente de Fibra – 64 artesãos; Projeto Renovar 3ª Idade – 101 idosos; 
Projeto Jovem Cidadão – 50 jovens; Projeto Semente – 93 gestantes; Projeto Questão de Mulher – 
50 participantes. 
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mil reais) e dos royalties que é de cerca de R$ 83.550.000,00 (oitenta e três milhões 

e quinhentos e cinquenta mil reais). Os valores recolhidos pelos tributos locais 

(IPTU, ITBI, ISS e IRRF) correspondem a aproximadamente R$ 7.300.000,00 (sete 

milhões e trezentos mil reais) e pelas receitas de capital (convênios) que não 

chegam a totalizar R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Fica claro que o impulso 

maior da economia local é derivado do repasse dos royalties. De acordo com o MDS 

em seu boletim do Programa Brasil Sem Miséria37, o município destinava em 2009 

4,82% de seu orçamento com a Assistência Social. Até 2009 o orçamento destinado 

era de 6%. Com isso podemos evidenciar a redução de recursos alocados no setor. 

 A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 

e 2010, à taxa de 4,83% ao ano, passando de 22.052 para 35.347 habitantes. Essa 

taxa foi superior àquela registrada no Estado, que ficou em 1,08% ao ano, e superior 

a cifra de 1,06% ao ano da Região Sudeste.  

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A 

população urbana em 2000 representava 82,75% e em 2010 a passou a representar 

80,69% do total.  

    

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 

2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos anuais, 

cresceu 6,3% em média. Em 2000, este grupo representava 9,2% da população, já 

em 2010 detinha 10,6% do total da população municipal.  

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento positivo entre 2000 

e 2010 (3,3% ao ano). Crianças e jovens detinham 27,3% do contingente 

                                                           
37 Encontra-se nos anexos os Dados Municipais na íntegra disponibilizados pelo Programa Brasil sem 
Miséria do MDS. 
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populacional em 2000, o que correspondia a 6.017 habitantes. Em 2010, a 

participação deste grupo reduziu para 23,5% da população, totalizando 8.302 

habitantes. 

    

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 

crescimento populacional (em média 5,15% ao ano), passando de 14.099 habitantes 

em 2000 para 23.287 em 2010. Em 2010, este grupo representava 65,9% da 

população do município. 

Entre 2005 e 2009, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do 

município reduziu -4,9%, passando de R$ 1.053,0 milhões para R$ 1.001,2 milhões. 

O crescimento percentual foi inferior ao verificado no Estado que foi de 43,3%. A 

participação do PIB do município na composição do PIB estadual diminuiu de 0,43% 

para 0,28% no período de 2005 a 2009. 

 

    

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do 

setor de Indústria, o qual responde por 65,8% do PIB municipal. Cabe destacar o 

setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 65,8% em 2009 
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contra 78,2% em 2005. No mesmo sentido ao verificado no Estado, em que a 

participação industrial decresceu de 78,2% em 2005 para 22,4% em 2009. 

    

O mercado de trabalho formal do município apresentou em apenas três anos 

saldos positivos na geração de novas ocupações entre 2004 e 2010. O número de 

vagas perdidas neste período foi de -352. No último ano as admissões registraram 

1.908 contratações contra 1.945 demissões. 

     

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de 

trabalho formal em 2010 totalizava 5.937 postos, 68,7% a mais em relação a 2004. 

O desempenho do município ficou acima da média verificada para o Estado, que 

cresceu 33,3% no mesmo período. 

Administração Pública foi o setor com maior volume de empregos formais, 

com 2.475 postos de trabalho, seguido pelo setor de Comércio com 1.544 postos em 

2010. Somados, estes dois setores representavam 67,7% do total dos empregos 

formais do município. 
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Os setores que mais aumentaram a participação entre 2004 e 2010 na 

estrutura do emprego formal do município foram Administração Pública (de 25,37% 

em 2004 para 41,69% em 2010) e Construção Civil (de 3,95% para 6,00%). A que 

mais perdeu participação foi Serviços de 28,72% para 18,02%. 

A receita orçamentária do município passou de R$ 98,1 milhões em 2005 

para R$ 136,7 milhões em 2009, o que retrata uma alta de 39,3% no período ou 

8,64% ao ano.  

A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades 

econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, passou de 9,73% 

em 2005 para 20,35% em 2009, e quando se analisa todos os municípios juntos do 

estado, a proporção aumentou de 36,25% para 37,73%.  

A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 

aumentou no município, passando de 6,33% da receita orçamentária em 2005 para 

6,36% em 2009. Essa dependência foi superior àquela registrada para todos os 

municípios do Estado, que ficou em 5,59% em 2009. 
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As despesas com administração, saúde, educação, urbanismo e encargos 

especiais foram responsáveis por 74,53% das despesas municipais. Em assistência 

social, as despesas alcançaram 4,82% do orçamento total, valor esse superior à 

média de todos os municípios do estado, de 2,59%. Como mencionado 

anteriormente, até 2009 chegava a 6%. 

De acordo com a Lei nº 1541 de 27 de dezembro de 2012 que estima a 

receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2013, a receita 

orçamentária líquida é estimada em R$273.231.303,54 (Duzentos e setenta e três 

milhões, duzentos e trinta e um mil, trezentos e três reais e cinquenta e quatro 

centavos). Colocamos separadamente com o objetivo de comparar as despesas 

estimadas para o mesmo período nas áreas ou funções relacionadas diretamente 

com a nossa discussão os seguintes valores: 

FUNÇÕES ADM. DIRETA LEGISLATIVO ADM. INDIRETA TOTAIS 

Administração 52.369.737,10   52.369.737,10 

Assistência Social   1.850.000,00  10.887.036,00 12.737.036,00 

Saúde   44.453.030,00 44.453.030,00 

Educação 42.058.937,98   42.058.937,98 

Legislativa  8.048.170,00    8.048.170,00 

  

De acordo com os números apresentados e comparados com os números 

da estimativa de 2009 as despesas com saúde e educação continuam nos mesmos 

patamares, sem mudanças significativas, a assistência social recebeu o menor valor 

em recursos dando conta do encolhimento nos investimentos nas políticas públicas 

desse setor. 

Verifica-se através desses números que o município se destaca dentro da 

média estadual na sua classificação como município de pequeno porte II, contudo 

também enfrenta um movimento de regressão na alocação de recursos destinados à 

assistência social, por um lado e, a ausência de mecanismos que promovam o 

aumento da geração de postos de trabalho. Como já destacamos anteriormente, o 

município está localizado entre os polos regionais de maior desenvolvimento 

direcionados à indústria do petróleo e a demanda por mão de obra especializada é 

exponencial. Entretanto observa-se que nem indústrias de médio/grande porte se 

instalam no município, trazendo consigo a possibilidade de criação de postos de 

trabalho na indústria e na produção (recolhimento de impostos), nem a população, 
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especialmente os jovens em tempo de primeiro emprego se sintam estimulados a 

buscar formação técnica especializada para enfrentar as exigências do mercado de 

trabalho. A administração pública municipal ainda é o maior empregador local como 

indicam os números apresentados e por sua característica própria de alta rotação de 

ocupação de postos de trabalho pelo segmento de funcionários contratados. Note-se 

que a população economicamente ativa na faixa etária de 15 a 59 anos praticamente 

dobrou nos últimos 10 anos no município. 

Fica evidenciado que o município está crescendo na questão populacional, 

sustenta índices econômicos compatíveis com a média estadual e ainda acumula o 

reconhecimento regional como melhor qualidade de vida e baixo índice de 

criminalidade, mas certamente é no enfrentamento das expressões do crescimento 

populacional, nos impactos na política de saúde, de educação e de infraestrutura 

que se mostram os limites estruturais aos quais nos referimos ser a característica do 

momento presente no Brasil. 

Conclui-se que a transferência para os municípios, municipalização ou ainda 

descentralização dos encargos e responsabilidades operacionais das ações das 

políticas sociais tem acarretado um ônus significativo para as administrações locais 

na medida em que o Estado cria medidas rigorosas com a complexificação 

burocrática da administração dos programas sociais e a obrigatoriedade das 

contrapartidas financeiras para a implementação dos múltiplos programas federais 

em todas as áreas. A descentralização emerge como aponta Silva et al (2001) como 

um debate que remonta os anos 1970 e que é entendido como um processo 

complexo de redimensionamento nas relações entre Estado e sociedade civil 

ampliando a participação social desta. A autora destaca que  

No que se refere à Assistência Social, a LOAS assegura às esferas locais 
(Art.30) poderes e competências específicas mediante a criação do 
SIDEPAS. Trata-se de um sistema que tem por objetivo disciplinar a 
descentralização da Política de Assistência Social nos planos político e 
administrativo. (SILVA et al, 2001, p.127) 

Do ponto de vista da LOAS a descentralização das políticas sociais 

configura-se como uma ruptura com a estrutura do Estado comprometido com 

práticas políticas autoritárias e centralizadoras. 
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Politicamente falando entendemos que a descentralização é parte de um 

projeto construído a partir das lutas populares reivindicando mudanças nas relações 

de poder com autonomia, participação e controle social. “Essa proposta preconiza 

reformas, transformações e reordenamentos na estrutura do Estado, bem como na 

sua relação com a sociedade civil”. (SILVA et al, 2001, p. 128) 

Outra concepção de descentralização de caráter contraditório se mescla à 

anterior, assim  

 

Na redefinição do papel do Estado no enfrentamento da crise atual do 
sistema capitalista, a descentralização se constitui numa das estratégias de 
enfrentamento dessa crise. [...] nesse contexto, o Estado, respaldado em 
um discurso de superação de problemas de ordem econômica e social, 
coloca a necessidade de descentralizar para as esferas mais próximas da 
população, serviços que não são operacionalizados diretamente pelas 
esferas estadual e federal. A justificativa apresentada enfatiza o controle 
social, a eficácia administrativa e a otimização de recursos. Isso no interior 
de uma lógica da redução do tamanho do Estado, o que vem acarretando a 
privatização dos serviços e do patrimônio público. (SILVA et al, 2001, p.128) 

 

3.2 OS NÚMEROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO 

Destacamos o debate sobre a unificação dos programas iniciais de 

transferência de renda com condicionalidades no Programa Bolsa Família e no 

Cadúnico como uma ferramenta de controle de informações e se os municípios 

estarão preparados para absorver o impacto político-burocrático do programa e 

como será ampliada a articulação intersetorial exigida para a sua implementação, 

haja vista que um dos problemas crônicos do setor é a precarização do atendimento 

à demanda da população nas áreas de saúde e educação e sua ineficácia na 

aplicação dos recursos destinados para tal. Entendemos que cada município tem 

suas características próprias, seus limites e suas potencialidades para absorver 

esses impactos, a demanda de Casimiro de Abreu é diferenciada da demanda de 

Campos ou da capital do Estado. O processo de “metabolização” das mudanças 

administrativas geralmente é complexo e demanda investimento em capacitação e 

treinamento de pessoal, que esbarra na lógica da rotatividade do funcionalismo 

público nos seus postos de trabalho. Contudo, a ampliação das metas do governo 

federal carregaria consigo também a perspectiva de criação de novas ocupações 

para os assistentes sociais, psicólogos e técnicos especializados na mesma 
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proporção. Não é essa a realidade encontrada, especialmente nos municípios de 

pequeno porte onde prevalecem ainda as mesmas práticas centralizadoras 

legitimadas pela cultura do clientelismo e da tutela e operando de forma precarizada 

no atendimento às demandas da população, em especial na assistência social. 

Neste contexto Silva et al (2001) ainda discute o papel do Estado a partir dos 

fundamentos da descentralização das ações socioassistenciais que 

 

No atual contexto brasileiro, a descentralização vem se colocando como um 
mecanismo de transferência de encargos, camuflando a retração do Estado 
na garantia de direitos e financiamento de programas e serviços sociais. 
Trata-se de uma perspectiva orientada pela ótica neoliberal [...] (SILVA et al, 
2001, p. 130) 

 

O debate tende a se amplificar na medida em que se abre a possibilidade da 

participação popular nas instâncias de controle social e conselhos de direito dentro 

dos marcos do NOB-SUAS que afirmam a expansão das discussões das prioridades 

locais e regionais. Certamente é um avanço que se expressa nas conferências e nos 

fóruns que integram as ações nas três esferas e explicitam as dificuldades que se 

apresentam em cada uma delas. Os autores ainda completam que 

 

Os desdobramentos da descentralização no Estado vêm expressando 
algumas dificuldades. Com a ampliação das demandas postas para a 
política de assistência Social, ante o acirramento da exclusão social da 
maioria da população, os municípios, onde essas demandas exigem 
respostas, defrontam-se com a ausência de condições efetivas para arcar 
com um sistema de direitos e serviços compatíveis, dada a transferência de 
encargos e responsabilidades sem os recursos necessários. (SILVA et al, 
2001, p. 131) 

 

Como já vimos, o impacto dos efeitos dessa descentralização são sentidos 

de diferentes formas na diversividade de contextos das municipalidades brasileiras e 

reverbera na qualidade de oferta dos serviços socioassistenciais. O quadro de 

precarização se evidencia na medida em que maior é a demanda populacional e 

maior é a procura pelos serviços, principalmente na área da saúde. É importante 

frisar que a redução da presença do poder público na oferta dos serviços obedece 

ao ordenamento do Estado mínimo alinhado com o pensamento neoliberal 

favorecendo a entrada dos serviços privados na lógica de mercado nas ‘brechas’ 
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deixadas pelo poder público. A falta de recursos para a educação e para a saúde 

certamente tem ligação com essa linha de pensamento. 

Muitas são as dificuldades que se apresentam na dinâmica que cerca as 

exigências das condicionalidades e a realidade concreta no eixo Assistência-Saúde-

Educação, conforme tomamos conhecimento através dos veículos de comunicação. 

Na Educação, o controle de presenças dos alunos, relatórios e articulações 

esbarram na falta de profissionais disponíveis para identificar e acompanhar a 

demanda. Na Saúde, as campanhas de vacinação e outras que envolvem a 

alimentação, gravidez e lactação se interpõem com a realidade do atendimento 

precarizado nos postos por falta de equipamento e de material humano 

especializado. Em ambos os casos, está presente a contradição entre a qualidade 

do atendimento à população e a expansão do Programa, da questão do 

financiamento das ações e sua fonte de recursos. 

É a partir dessas premissas que destacamos a contradição presente na 

relação investimentos/recursos para as políticas relacionadas à saúde e a educação 

e as condicionalidades para a regularidade da concessão do benefício do PBF.   A 

partir das informações contidas na discussão de Mota (2009)38, que descreve os 

investimentos do governo federal com a saúde em relação com a assistência social 

na década de 2010 se percebe-se o crescimento substantivo de uma em relação à 

outra. Quando se debate o objetivo do governo federal em ampliar o alcance do PBF 

através de novos mecanismos que se convencionou chamar de ‘busca ativa’, quais 

interesses esses objetivos traçados possibilitam atender? Certamente não é o 

processo de emancipação39 do indivíduo conforme entendemos com base na matriz 

teórica assumida nesta pesquisa, nem da população em situação de vulnerabilidade 

social decorrente das expressões da questão social presentes no processo histórico 

de acumulação da riqueza socialmente produzida. Seria, talvez, facilitar o acesso da 

população empobrecida a outro nível de consumo, através da transferência 

                                                           
38 De acordo com Mota (2009, p.157-158) O Fundo Nacional de Assistência Social foi ampliado 
54,29% em 2004, em relação a 2003 e 34,36% em 2005, o que caracteriza uma canalização de 
recursos para os programas relacionados com a transferência de renda. Em 2004, 91,67% dos 
recursos do Fundo Nacional de Assistência Social foram gastos com o BPC e o RMV. Por sua vez o 
PBF absorveu em 2005, 6,26% dos recursos do Fundo Nacional de Saúde.  
39 Evidenciamos que a expressão “emancipação” presente no texto está associada ao discurso 
governamental presente nas formulações dos programas sociais, tendo em vista que a matriz teórica 
adotada para esta análise o conceito de emancipação estar associado a uma discussão muito mais 
ampla do que este espaço comportaria.  
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monetária de recursos conforme as determinações dos organismos econômicos 

internacionais alinhados com o pensamento neoliberal? 

Mota (2009) nos informa nessa direção que 

 

A propalada transferência de renda via programas assistenciais, vem sendo 
operada por um financiamento marcado pelo princípio da regressividade. O 
peso das contribuições sociais na composição dos recursos da seguridade 
social atesta a tese da regressividade. [...] na assistência social, entre 1999 
e 2005, em média 76,7 % dos recursos foram provenientes do COFINS 
(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e, ao longo dos 
anos, a participação da Contribuição sobre o lucro (CSLL) foi reduzida, 
chegando a 0,9% em 2005. (MOTA, 2009, p. 159) 

 

Mota (2009) conclui que o quadro apresentado caracteriza que os 

programas de transferência de renda no Brasil não indicam a operação de uma 

verdadeira redistribuição de renda. Ao contrário, “o quadro sumariamente delineado, 

não revela uma transferência de recursos do capital para os trabalhadores, ou, dos 

ricos para os pobres e, sim, sugere uma redistribuição de renda entre os próprios 

trabalhadores” (MOTA, 2009, p. 159). Assim, os recursos de financiamento não 

provém dos setores que representam a acumulação da riqueza e a financeirização 

da economia, mas dos setores ligados à produção. No extenso debate que se abre 

sobre o financiamento dos programas federais passando pelo papel do SUAS que 

passa a regular essas relações Mota (2009, p.161) classifica o novo modelo 

assumido pelo Estado como de “Estado gerencial” firmado nos moldes da era 

Vargas na tentativa de legitimar “novas” formas de organização onde “o novo repõe 

o velho”.   

Constatamos que até 2010 havia 692 projetos municipais e estaduais 

inscritos no Prêmio Boas Práticas40, promovido pelo Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome e que 35% deles são iniciativas de emprego e renda que 

viabilizam a saída de muitas famílias do auxílio do Programa Bolsa Família. Essa 

saída do PBF, para o nosso contexto demandaria um debate paralelo, mas 

                                                           
40

 É um espaço virtual feito para identificar, reunir e divulgar as boas práticas na gestão do PBF, 
desenvolvidas pelos estados e municípios e apoiar a constituição de uma rede de gestores que 
atuam na implementação e no acompanhamento do Programa. Disponível em < 
www.mds.gov.br/programabolsafamilia/observatorio/observatorio/inscricao-de-praticas> 
Acesso em 20/07/2013. 
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salientamos como prevalecentes nestes projetos as práticas de empreendedorismo 

que pressupõe a informalidade. 

Voltando à temática da caracterização do público-alvo, como registra o 

Boletim do MDS41 o município de Casimiro de Abreu apresentou 2.881 famílias 

registradas no Cadastro Único em 2011, sendo 94,4% ou 2.720 famílias com renda 

per capita mensal de até meio salário mínimo, um crescimento de 9,7% ao ano em 

relação às 1.812 famílias cadastradas em 2006. Essa quantidade de famílias 

representa, considerando-se quatro membros por família, 30,8% da população de 

35.347 habitantes registrada no Censo de 2010. 

De acordo com os registros de fevereiro de 2013 do CadÚnico do Programa 

Bolsa Família, o município de Casimiro de Abreu conta com: 3.644 famílias 

registradas no Cadastro Único, sendo que 1.589 famílias são beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, ou seja, 15,88% da população do município.  

Ainda de acordo com o Boletim do MDS, de junho de 2011 a janeiro de 

2013, o município inscreveu e incluiu no PBF 119 famílias em situação de extrema 

pobreza. Em março de 2013, o município tinha 1.589 famílias no PBF 

 

Isso representa 85,71% do total estimado de famílias do município com 
perfil de renda do programa (cobertura de 85,71%). Foram transferidos 
R$206.586,00 às famílias beneficiárias em março de 2013. De junho de 
2011 (início do Plano Brasil sem Miséria) a março de 2013, houve aumento 
de 19,83% no total de famílias beneficiárias. Em março de 2013, o benefício 
do Brasil Carinhoso, inicialmente pago a famílias extremamente pobres com 
filhos de 0 a 15 anos, foi estendido a todas as famílias do Bolsa Família. 
Com a mudança, todas as famílias do programa superam a extrema 
pobreza. 

 

No município, 86,44% das crianças e jovens de 6 a 17 anos do PBF têm 

registro de acompanhamento de frequência escolar. A média nacional é de 87,31%. 

O município está abaixo da média, sinal ainda de desajuste na articulação entre as 

secretarias de assistência social e de educação, segundo o mesmo Boletim. A média 

em defasagem pressupõe a ausência de mecanismos de acompanhamento com a 

demanda relacionada e a ação adequada na solução do problema que afetou a 

                                                           
41 Informações na íntegra no Boletim MDS – Informações/ações – Dados Municipais. Disponível em 
<www.mds.gov.br> Acesso em 15/06/2013.  
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ausência escolar. Na área da saúde, o acompanhamento chega a 89,86% das 

famílias com perfil, ou seja, aquelas com crianças de até 7 anos e/ou com gestantes. 

A média nacional é de 73,12%. O município está acima da média. 

A título de análise torna-se difícil do ponto de vista de quantificar os efeitos do 

impacto do PBF na lógica do usuário mesmo com o somatório de outras ações do 

poder público, a eleição de prioridades na alocação dos valores recebidos como 

transferência de renda com condicionalidades é exclusivamente do usuário e 

quantificá-los seria uma forma arbitrária de lidar com subjetividades.  

Finalizando a exposição destes dados citamos como iniciativa de inclusão 

produtiva do governo federal a ser implementada no município o Pronatec Brasil sem 

Miséria (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego)42 que oferece 

gratuitamente cursos de qualificação profissional com duração mínima de 160 horas 

para jovens com mais de 16 anos de idade. Conforme MDS (2008) 

 

São mais de 500 opções de cursos em áreas como construção civil, 
serviços, hotelaria, comércio, bares e restaurantes, cuidador de idoso, 
operador de computador, eletricista, auxiliar administrativo, entre outras.Ao 
proporcionar qualificação profissional, o Pronatec Brasil Sem Miséria 
aumenta as possibilidades de inserção de pessoas de baixa renda nas 
oportunidades de trabalho disponíveis. 

 

Para 2013, foi pactuada através de convênio com o governo federal em 

Casimiro de Abreu a oferta de 67 vagas do Pronatec Brasil Sem Miséria. O 

programa visa oferecer cursos rápidos de formação técnica profissionalizante para 

adolescentes previamente selecionados pelos CRAS nas áreas de montagem e 

desmontagem de computadores, cuidado de crianças e operação de computadores. 

 

3.3 O PROJETO CONSTRUIR NA LÓGICA LOCAL DOS PROGRAMAS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

Tendo em mente a lógica dos programas de transferência de renda e a 

culminância do Programa Bolsa Família como o maior programa dessa modalidade 

                                                           
42 O Programa é custeado pelo MEC e os cursos são ministrados pelo sistema “S” (Senai, Senac, 
Senat e Senar) 
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do país exatamente por seu caráter unificador, destacamos como um recorte de 

discussão um programa de transferência de renda de financiamento municipal 

complementar ao PBF que reúne as mesmas características dos programas de 

transferência de renda municipais que originaram a configuração inicial do próprio 

Bolsa Família construído que foi por sucessivos governos até se tornar o principal 

programa do atual governo federal, iniciado nos municípios de grande porte43 onde a 

experiência foi implementada.     

Fundamentamos nossa pesquisa documental na lei de criação, propostas e 

regimento interno, o que vai nos ajudar significativamente a entender o que o projeto 

propõe e refletir de forma crítica sobre seus limites e significados como ação de 

continuidade a tudo o que foi discutido até agora neste trabalho. 

O Projeto “Estágio Educativo Laboracional” conhecido como Projeto Construir 

criado pela Lei Municipal nº 38744 de 23 de abril de 1997, tem por objetivo geral 

preparar jovens de 14 a 18 anos incompletos para sua inserção no mercado de 

trabalho através de ações sócio-educativas e do estágio laborativo nos setores das 

secretarias da PMCA e algumas instituições filantrópicas conveniadas. Para tanto, 

os jovens e suas famílias são acompanhados por uma equipe técnica composta por 

uma psicóloga, uma assistente social e o apoio administrativo de dois funcionários 

contratados para dar conta da rotina administrativa interna, das reuniões de 

capacitação, da disciplina e da regularidade no relacionamento com os parceiros 

institucionais45. 

O estágio, pelo qual o jovem recebe atualmente uma bolsa auxilio de R$ 

230,00 é cumprido em 3 horas diárias de atividades onde o jovem deve ser 

acompanhado e treinado pelos profissionais do setor de trabalho de acordo com o 

local que se dispuser a recebê-lo. Sendo que, ao fim do período de estágio, que 

varia muito em função da idade no momento do ingresso, esteja apto para ingressar 

no mercado de trabalho46. 

                                                           
43 Para apropriação do debate sobre o desenvolvimento histórico das experiências municipais com 
programas transferência de renda condicionada no Brasil ver SILVA (2010). 

44 De acordo com a Lei de criação do Projeto e do regimento interno no final deste trabalho. 
45 Informações prestadas pela coordenação do Projeto em 28/06/2013. 
46

 Informações prestadas pela coordenação do Projeto em 28/06/2013.  
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Num universo de 240 jovens inseridos no Projeto todos os recursos de 

financiamento são oriundos dos cofres do município (R$357.500,00 em 2013) onde 

as exigências de ingresso são compatíveis com as normas do Programa Bolsa 

Família e como pré-requisito básico está a vulnerabilidade social de acordo com o 

perfil determinado pelo CadÚnico. O encaminhamento e a seleção são efetivados 

pelo CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) dos candidatos ou 

recebidos por determinação do Ministério Público como medida sócio-educativa. 

Casimiro de Abreu, como já vimos é um município que está localizado numa 

área de potencialidade econômica por estar entre dois polos de desenvolvimento 

pela presença de empresas do ramo petrolífero, Macaé e Itaboraí, contudo as 

limitações no crescimento de sua economia e a dependência restrita aos recursos 

dos royalties47 para investimentos na área de infraestrutura não possibilita a atração 

de novas atividades industriais e junto vagas de trabalho. 

Dentro dessa lógica, um projeto social como o “Construir” que tem em seu 

principal objetivo a preparação de seus usuários para inserção no mercado de 

trabalho tem duas limitações comprometedoras: mercado de trabalho local em 

estado de estagnação sujeito ao estado de desemprego estrutural que acomete o 

mundo do trabalho e recursos de financiamento facilmente esgotáveis ou que podem 

ser realocados junto com a mudança de governo. Assim, fica comprometido o 

objetivo principal do projeto em função de que o município em sua política de 

implementação de políticas sociais encontra-se sujeito à mesma lógica estrutural de 

desemprego, da precarização das relações do trabalho informal e da focalização das 

ações assistenciais. Segue-se a reprodução de uma intervenção do poder público 

pontual e fragmentada de enfrentamento das expressões da desigualdade no 

espaço do território local, dentro dos marcos da questão social pelos métodos 

orientados pelo ideário neoliberal que permeia todas as ações das políticas sociais 

contemporaneamente.  

Destacamos aqui para reflexão o fato de que o Projeto “Construir” indica em 

seu regimento interno, recentemente atualizado em relação à Lei de criação a 

                                                           
47 Em 1986, a lei federal nº 7525, no que tange à aplicação dos recursos oriundos dos royalties, 
determinou: "exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de 
água, irrigação, proteção ao meio ambiente e saneamento básico". ATHAR (2010), Disponível em  
<http://jus.com.br/revista/texto/15019>. Acesso em 20/06/2013 
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conexão com as demais políticas sociais, especialmente depois que foi criado o 

CRAS no distrito sede do município em que todas as ações administrativas de 

seleção, acolhimento e de acompanhamento sociofamiliar estão alinhadas com a 

rotina da política desenvolvida nos CRAS. Podemos identificar um avanço no sentido 

da ampliação da proteção social à família como uma unidade sinalizando assim, 

uma atenção hierarquizada com relação aos idosos, situações emergenciais de 

vulnerabilidade, atenção aos doentes crônicos etc. Outro ponto positivo é o 

rompimento de ações assistencialistas como a das cestas básicas. Estes avanços 

não deixam de denunciar ainda o encolhimento do volume dessas ações como 

demonstramos devido à redução dos investimentos municipais na assistência social. 

Portanto, revemos o tema das contradições, por um lado ampliam-se os 

atendimentos nos programas e projetos, por outro lado os investimentos claramente 

são encolhidos, exigindo a efetiva participação das instituições de assistência social 

de cunho privado ocupando a lacuna deixada pelo poder público local.       

Ainda tratando dos objetivos do Projeto48 não são tão claros no texto da 

proposta de trabalho os principais elementos preconizados no ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) destacando o  Art.4º que diz 

 

Que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária” (ECA, 2012, p. 09) 

 

Portanto, em seus objetivos não são claros em sua menção elementos como 

fortalecimento de vínculos familiares ou a criação de mecanismos de integração no 

mercado de trabalho, bem como orientação profissional ou outra ação de caráter 

progressivo voltado para a promoção da integração no mundo do trabalho que esteja 

fora dos critérios de inclusão/exclusão e deveres de permanência. Estas colocações 

tem como base o texto constitucional em seu Art. 203 que trás em seu conteúdo  

 
Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

                                                           
48  Importante salientar as definições próprias de Programa e de Projeto ausentes na Lei e são 
usadas alternadamente. 
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objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a 
promoção da integração ao mercado de trabalho; [negrito nosso] 
 
 

Reiteramos o curso da nossa pesquisa embasado na matriz teórica de Marx 

que tem no trabalho a categoria central da sociabilidade do homem, considerando 

que o trabalho é estruturador das relações sociais e da sua emancipação na 

construção do sujeito em sua totalidade. 

Com essa definição em mente podemos entender a contradição presente no 

texto constitucional quando fala sobre “a promoção da integração ao mercado de 

trabalho” quando estão presentes as restrições do desemprego estrutural por um 

lado e a focalização da carência de mão de obra especializada na área tecnológica, 

especialmente engenharias e ciências da informação que está associada ao setor da 

economia que está em franca expansão. A relação entre a disponibilização dessa 

classe de postos de trabalho e sua efetiva ocupação passa pela qualificação da mão 

de obra e que requer em sua maioria altos investimentos em cursos que fazem a 

diferença na disputa por uma vaga no mercado de trabalho. Entendemos a 

valorização que a mídia e as redes sociais dão ao consumo e à ascensão social aos 

quais os jovens estão expostos. A realidade concreta dos jovens de Casimiro de 

Abreu é a distância dos grandes centros onde tais cursos e oportunidades são 

disponibilizados e a correspondente ausência local de absorção de mão de obra, já 

que como dissemos os principais centros de oportunidades profissionais ficam, em 

média a 60 kilômetros de distância. Como ilustração dessa realidade reproduzimos 

abaixo informação disponibilizada no sitio eletrônico da Secretaria Municipal de 

Trabalho e Renda oferecendo vagas de trabalho através do SINE (Sistema Nacional 

de Emprego) reproduzido a seguir e explica por si só o desinteresse dos jovens e 

adolescentes do Projeto “Construir” em procurá-las.                        

CARGOS VAGAS ESCOLARIDADE 

Inspetor de Tráfego 2 Médio Completo 

Auxiliar de Mecânico de Autos  1 Indiferente 

Vendedor 1 Médio Completo 

Salgadeira 1 Indiferente 

Cozinheiro 2 

Fundamental Incompleto 
Eletricista de Caminhão 1 

Pedreiro 10 

Ajudante de Pedreiro 15 
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Gari 2 Indiferente 

Carga e Descarga 1 Fundamental Incompleto 

Esteticista 1 Fundamental Completo 

Técnico de Instalação 1 Médio Completo 

Gerente de Rede 1 Superior Completo 

Auxiliar de Almoxarifado 3 Fundamental Completo 

Operador de Pá Mecânica 2 
 
Indiferente 

Operador de Escavadeira Hidráulica 2 

Operador de Escavadeira 2 

Balconista 1 Médio Completo 

Garçom 1 Indiferente 

Atendente de Telemarketing 400 Médio Incompleto 

Motorista 4 Fundamental Completo 

Motorista 20 Indiferente 

Auxiliar de Linha de Produção 2 Indiferente 

Tratorista-operador de roçadeira             1 Indiferente 

Pintor Automotivo 3 Indiferente 

 

Na íntegra da informação consta que as vagas não são exclusivamente para 

Casimiro de Abreu, mas para a região e a maioria para Macaé. Nota-se que as 

vagas certamente não contemplam o que se imagina como uma profissão ou 

ocupação que ocupe o imaginário de um jovem ou adolescente. Não é propriamente 

a ocupação desenhada pelas redes sociais ou pela mídia que tem um poder muito 

forte de influenciar decisões. Até porque as informações não são totalmente 

direcionadas para o município de Casimiro de Abreu, as 400 vagas para atendente 

de marketing e de 20 vagas para motorista são para Macaé a 60 km de distância e 

os salários não são atrativos em razão dos gastos com deslocamento.  

Num outro aspecto, é exposto que a estrutura básica de funcionamento do 

Projeto propõe pelo menos a implementação de 5 núcleos de trabalho (Art. 15) 

detalhados no Regimento Interno (capítulo V) e que, via de regra demandariam de 

uma equipe maior para coordenar as demandas de 240 jovens e de suas famílias 

com visitas domiciliares e atendimentos na instituição, bem como a relação com as 

parcerias institucionais. Consta ainda a previsão orçamentária para aquisição de um 

veículo para serviço exclusivo do Projeto, fato nunca concretizado, segundo a 

coordenação.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, neste trabalho tivemos que recorrer ao extenso acúmulo 

teórico-histórico que alicerça as múltiplas formas de interpretação do tema das 

políticas sociais de Estado, em especial aquelas que tratam da transferência de 

renda como ação compensatória das desigualdades sociais. Sem a pretensão de 

esgotar o tema nesta breve análise, procuramos abordá-lo de forma a cobrir alguns 

aspectos relevantes recorrendo aos autores da Economia Política e das Políticas 

Sociais para um entendimento que certamente pudesse ser aprofundado na medida 

em que novas mediações se apresentem.  

Nesse resgate do contexto sócio-histórico em que foram presumidamente 

gestadas as primeiras ações direcionadas às classes menos favorecidas da 

população, especialmente a classe trabalhadora, para amenizar seu conflito com o 

capital foi possível constatar a fragilidade do tratamento dispensado às suas 

múltiplas determinações e de como a classe dominante se perpetuou no poder à 

custa da apropriação e da acumulação da riqueza socialmente produzida.   

Assumimos como metodologia de discussão o método social crítico em Marx 

que proporciona uma análise estrutural dos condicionantes históricos que 

acompanham as múltiplas expressões da questão social e a partir dessa análise 

obter plena compreensão de que intervenções pontuais ou mudanças focalizadas 

não são suficientes para mudar o quadro de sobrevivência das classes 

subalternizadas. O caráter compensatório das políticas sociais assumidos 

historicamente e pactuados pelo capital e pelo Estado tem demonstrado o seu claro 

objetivo na adoção de elementos paliativos para amenizar os momentos de crise e 

compensar a balança do fluxo dos lucros da economia.  

Em outro momento pontuamos a categoria do trabalho, tendo em mente a 

sua centralidade como motor das relações sociais e do processo de humanização do 

indivíduo, como elemento para sua reprodução e produtor de riqueza gerada pelo 
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seu esforço físico e sua teleologia. Tal definição só poderia ser entendida à luz das 

expressões históricas da “questão social” presentes no processo de acumulação da 

riqueza socialmente produzida, nas novas configurações das relações do trabalho e 

no quadro de desemprego estrutural na modernidade. 

A categoria pobreza, como expressão concreta das desigualdades sociais, 

aparece no corpo da nossa discussão para ser entendida como um fenômeno 

complexo apropriado pelo ideário liberal como natural e inerente ao processo 

civilizatório, no que Yasbek (2010) também salienta que as desigualdades sempre 

estiveram presentes na história das sociedades, portanto o que se discute aqui são 

o caráter excludente da sociedade capitalista e a intervenção do Estado como 

mediador nos interesses do capital em detrimento da exploração da classe 

trabalhadora. As políticas públicas de transferência de renda são, em última análise, 

uma compensação monetária de caráter focalizado para combate à extrema 

pobreza, que conceitualmente tem o objetivo de interromper a cadeia intergeracional 

da pobreza. Pressupõe ação do Estado articulando diferenciadas intervenções com 

programas estruturantes, conforme Silva et al (2007) discute amplamente. 

A transferência monetária para famílias pobres, a partir das políticas de 

combate à fome complementa a renda permitindo o seu acesso a outros níveis de 

consumo, melhorando, sem dúvida, alguns índices associados à alimentação, 

conforme a orientação dos organismos internacionais a partir do ideário neoliberal. 

Outra constatação, de caráter contraditório, é que os critérios de inclusão e 

concessão dos benefícios monetários dos programas de transferência de renda e as 

condicionalidades para a sua manutenção reproduzem o caráter excludente das 

políticas sociais focalizadas com programas seletivos que qualificam a polarização 

entre o ‘extremamente pobre’ do cidadão sujeito de direitos sócio-assistenciais. 

Entendemos que tal focalização é insuficiente para a superação das desigualdades 

no contexto social brasileiro. 

No Brasil, com um quadro de desigualdade e necessidades extremas, as 

políticas sociais de perfil neoliberal assumem um papel de relevância quando 

contribui na soma com outras ações no sistema de proteção social na redução da 

fome e da desnutrição infantil. Contudo fica claro que essa complementação de 

renda satisfaz parcialmente as necessidades básicas da população carente, garante 
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apenas o que é necessário à sobrevivência. É enganoso pensar que essas ações 

são suficientes para a superação da pobreza, pois ainda estão ausentes do conjunto 

a satisfação de outras necessidades sociais, indispensáveis ao pleno exercício da 

cidadania e que estão além das necessidades de sobrevivência. 

Compreendemos que, dentro do debate a partir do referencial marxista de 

totalidade, o tratamento das necessidades segue a orientação do receituário 

neoliberal em que o claro objetivo é a redução da pobreza e não das desigualdades 

sociais. 

Concluindo, embora identificado na lógica local do Projeto “Construir” a 

reprodução das orientações dos programas de transferência de renda com 

condicionalidades praticados pelo Estado em todos os programas relacionados, com 

a particularidade de se propor a preparar seus usuários para o mercado de trabalho 

não encontra sua concretização na realidade local. Entendemos que à luz das 

mudanças impostas pelo processo de globalização da economia na nova 

configuração das relações do trabalho e sua consequente mercantilização e 

informalidade, que são impostos limites que impedem a plena reprodução social. É 

indiscutível que a transferência de recursos financeiros às famílias como forma de 

compensar os efeitos desses limites pode amenizar algumas carências imediatas, 

contudo, a realidade aponta para a continuação e ampliação da necessidade da 

intervenção pública nas determinações dinâmicas das condições de vida a nível 

local. 
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