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RESUMO 

 Este estudo está centrado na reflexão sobre as determinidades das 

políticas sociais brasileiras em face das imposições do ajuste neoliberal. Assim, 

inicialmente tendo como cenário o conjunto do mundo do capital, realiza uma 

recuperação dos fatores condicionantes da crise global, dos reais objetivos da 

reação burguesa, das transformações societárias e dos seus impactos sobre as 

políticas sociais. Ocupando-se em seguida da contextualidade brasileira, desenvolve 

uma discussão sobre a crise do modelo intervencionista estatal e da ascensão do 

neoliberalismo, sobre a regulamentação do “terceiro setor”, sobre o processo de 

reforma do Estado, sobre a trajetória das políticas sociais e sua relação com o 

complexo filantrópico privado. No âmbito desse movimento dialético constituído 

pelas dimensões universal e singular, configura o Estado Assistencialista no Brasil 

como modalidade de intervenção social típica do modelo neoliberal em vigor. Diante 

dele e, num primeiro momento teorizando sobre a sua constituição, demonstra que o 

seu fundamento consiste nas políticas de ajuste, o seu ideário na inclusão marginal 

dos segmentos sociais mais vulneráveis e o seu produto na precarização das 

políticas sociais públicas. No que se refere às suas implicações sociopolíticas, 

evidencia o processo de desestruturação da seguridade social, operante em favor da 

institucionalização do “terceiro setor” e dos programas de combate à pobreza. Por 

último, o estudo desvela o efetivo significado do Estado Assistencialista, 

concebendo-o como uma estratégia pós-moderna de enfrentamento às refrações da 

“questão social”, plasmadas no Brasil recente, sinalizando ainda os seus limites 

ontológicos quanto ao processo de transformação social. 

Palavras-chave: Estado Assistencialista; Políticas Sociais; Seguridade 

Social; “Terceiro Setor”; Programas de Combate à Pobreza. 
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ABSTRACT 
 
 

 The present study is centred on the reflection over the determinism 

found in Brazilian social policies as an imposition from the neoliberal revision 

movements. Thus, it begins by examining the world of capitalism in order to recover 

the determining factors behind the global crisis, the real intentions of the burgeois 

reaction and the societal transformations with their impact over social policies. Next, 

it examines the Brazilian context and starts a discussion on the crisis of the  

interventionist state model and on the rise of neoliberalism, on the  laws governing 

the “third sector”, on the reformation of the State and on the course of social policies 

and their relationship with private philantropic and charitable organisations. Inserted 

in this dialectical movement, featuring both singular and universal dimensions, this 

study represents the Assistance-giving Brazilian State  as a typical social 

interventionist model of the neoliberal policies in force. Through further theoretical 

analysis on the constitution, the study points out the state  is chiefly concerned with 

adjustment policies. Its ideology for social inclusion of more vulnerable and marginal 

social segments and the precariousness of public social policies are also revealed. 

As to the sociopolitical implications, the desastabilisation of the social security in 

favour of the institutionalisation of the “third sector” and of financial-aid programs 

become evident. Finally, the study discloses the real significance of the Assistance-

giving State, interpreting it as a post-modern challenge-facing strategy against the 

critical “social issues” afflicting the country today, and their ontological limitations with 

regards to the social transformation process. 

Keywords: Assistance-giving State; Social Policies; Social Security; “Third 

Sector”; Financial-aid Programs. 
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Introdução 
 

Este trabalho possui como temática central a política social no Brasil pós-

Constituinte. No âmbito dessa área específica de estudo, buscou-se a 

caracterização do objeto de pesquisa, o qual consiste no Estado Assistencialista, no 

que se refere à sua gênese, função e contradições. 

 Nessa direção, tem por objetivo geral analisar as recentes 

transformações vigentes no padrão do sistema de proteção social brasileiro, 

ocorridas em decorrência da implementação dos processos macroeconômicos — 

configurado pela mundialização do capital, pela reestruturação produtiva e pelo 

neoliberalismo — impulsionados pela denominada reação burguesa com vistas a 

recuperar a economia capitalista mundial. Diante de tais transformações, parte-se do 

princípio de que a tencionada reestruturação culminou com a completa reformulação 

da relação Estado/sociedade, sendo estabelecidas, conseqüentemente, as 

condições objetivas à deflagração do processo de consolidação do Estado 

Assistencialista, entendido particularmente no contexto dessa investigação como a 

modalidade de intervenção social predominante no Brasil atual.  

 Para a devida contextualização do conjunto dos pressupostos gerais 

acima sumariados, estabeleceu-se como macrocenário socioeconômico e político a 

dinâmica do capitalismo internacional, representado pelo processo de reestruturação 

do capital e conduzido pelo projeto neoliberal que, imprimindo a sua lógica 

destrutiva, impulsiona a ação de três movimentos distintos no interior da esfera 

pública. Estes, por sua vez, consistem na redefinição do papel dos Estados 

nacionais; na incorporação, pelo setor privado, de parte da produção de bens e 

serviços públicos tradicionalmente produzidos pela esfera estatal; e na emergência 
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do chamado “terceiro setor” (setor público não-estatal), destinado oficialmente ao 

desenvolvimento de atividades sociais sem fins lucrativos. 

 Buscando a necessária legitimação com vistas a justificar as nefastas 

conseqüências criadas em função da operação desses movimentos, os setores 

burgueses recorrem à tese da crise do modelo de Estado burocrático, tecendo uma 

crítica contundente às suas dimensões jurídica, institucional, social e política. 

Essencialmente, para os referidos setores, a implementação do processo de 

“globalização econômica”, estreitamente vinculado à crise fiscal em ascensão nas 

contextualidades cêntricas e periféricas, ao longo dos anos 80/90, teve como 

resultante mais expressiva a concretização do fenômeno relativo ao anacronismo do 

padrão estatal, o qual se assentava nos patamares pertinentes à produção, à 

prestação de serviços e à intervenção nas esferas da política e da economia. 

 Assim, considerando a suposta falência do modelo de Estado 

interventor, historicamente emergente no âmbito do capitalismo monopolista, as 

forças do capital propõem, em contrapartida, o padrão de Estado regulador que, do 

seu ponto de vista, peculiariza-se por condicionar, de maneira mais eficiente e 

racional, os processos correspondentes à indução, à coordenação e à mobilização 

dos agentes econômicos e sociais. Em aguerrida defesa a esse “novo” modelo de 

ação estatal, destacam a sua função mais relevante, a qual consiste na 

dinamização, respectivamente, da coordenação estratégica do desenvolvimento, da 

integração nacional e, sobretudo, da inserção competitiva das economias nacionais 

no plano internacional. 

 Ocorre, no entanto, que a efetiva concretização dessa proposição 

engendrada pela reação burguesa provocou, no plano social, o colapso dos Estados 

de bem-estar social. Nas localidades onde essa experiência não se viabilizou, a 
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exemplo do Brasil, deu-se a redução e a precarização das políticas sociais públicas 

e, particularmente, a inteira desestruturação da política de seguridade social, inscrita 

na Constituição federal de 1988. 

 Dessa forma, a significativa deterioração dos programas estatais de 

caráter social que, mesmo no período anterior à deflagração da referida crise já 

funcionavam de maneira relativamente deficiente, condiciona o Estado brasileiro a 

recorrer, simultaneamente, ao setor mercantil e às entidades integrantes do “terceiro 

setor”, com vistas a transferir a prestação dos serviços sociais até então agenciada 

sob a sua responsabilidade. É nesse sentido que Mota (1995) admite, 

sensatamente, o fato de que “o núcleo básico do movimento da seguridade social no 

Brasil em tempos de crise, é a assistencialização da seguridade social brasileira, que 

ocorre em sintonia com o movimento de privatização”. (MOTA, 1995, p. 46, grifo da 

autora). 

 Em decorrência desses acontecimentos de dimensões econômico-

política- sociais, em plena vigência no interior do capitalismo contemporâneo, 

sobressai a intenção explícita deste estudo de pensar a política social1 brasileira, a 

qual foi originariamente principiada, no âmbito desta pesquisa, por meio da seguinte 

indagação: — Como se produz o processo de revitalização e expansão da 

filantropia/assistencialismo, no contexto da crise das políticas sociais e, 

particularmente, da crise da seguridade social, instaurada na sociedade brasileira no 

limiar dos anos 90? 

                                                 
1 De acordo com Behring (1993), pensar a política social significa, “dentro de uma perspectiva 
afirmativa que exclui os neoliberais e neoconservadores, refletir acerca de questões estruturais e 
conjunturais que despontam violentamente neste final de século, desconcertando as opiniões 
formadas. Portanto, pensar a política social implica um mergulho no âmago das múltiplas 
determinações econômicas, políticas, sociais e culturais que delineiam tal realidade”. (BEHRING, 
1993, p. 10). 
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 O subseqüente exame dessa formulação inicial constatou, em 

princípio, a presença indelével da filantropia/assistencialismo ao longo de toda a 

trajetória sociopolítica brasileira, ressaltando o aspecto de que essa modalidade de 

intervenção social coexistiu, paralelamente, àquelas agenciadas, tanto pelo 

empresariado como pelo Estado liberal e intervencionista, contemplando 

primordialmente os segmentos da classe trabalhadora que desempenhavam funções 

estratégicas ao desenvolvimento do sistema capitalista. Dessa forma, a relação 

filantropia/assistencialismo manteve-se operante até mesmo no contexto dos 

governos militares e do regime autocrático, iniciado no pós-64, em que ocorreram 

reformas (de dimensões tecnocráticas) no sistema de proteção social brasileiro 

objetivando proporcionar-lhe uniformidade e universalidade. O refluxo dessa relação 

apenas vai se manifestar, de maneira temporária, no final dos anos 80, com a 

vigência da Constituição federal e a inauguração da seguridade social.  

 Em prosseguimento, a investigação constatou por fim que, 

particularmente no contexto do Brasil pós-Constituinte, caracterizado pelas crises 

das políticas sociais e da seguridade social, a filantropia/assistencialismo 

experiencia o seu pleno revigoramento e ampliação, apresentando-se com um perfil 

empreendedorista e difundindo-se por intermédio do denominado "terceiro setor". 

Este, por sua vez, opera fundamentado em suas pretensiosas propostas de 

superação da “nova” condição de pobreza, engendrada em decorrência dos 

processos macroeconômicos em vigor.  

 Particularmente na conjuntura brasileira dos anos 90, verifica-se a 

significativa receptividade das proposições difundidas pelo "terceiro setor" por parte 

do governo de inspiração neoliberal e/ou “social-democrático-pragmático", o qual, 

escudado nos pressupostos, tanto do fortalecimento da esfera pública como do 
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mercado, diante da crise fiscal, institucionaliza-o através da estratégia política da 

reforma gerencial do Estado. 

 Com base no exposto, a hipótese central desta tese foi elaborada a partir 

da suposição de que o movimento de transição da seguridade social ao "terceiro 

setor" engendra o Estado Assistencialista, em oposição, respectivamente, ao 

tradicional Estado Assistencial emergente na década de 30 e ao Estado Social 

formalmente instituído na Constituição federal de 1988. O traço distintivo dessa 

“nova” modalidade de intervenção social consiste, sobretudo, na admissão da 

sumária inviabilidade da esfera estatal no agenciamento de políticas sociais 

universais, incumbindo, em contrapartida, o "terceiro setor" da atribuição de 

implementar ações sociais compensatórias, por meio da dinamização da 

solidariedade local, da auto-ajuda e da ajuda mútua. 

 O processo de aproximação ao objeto de estudo foi efetivado na 

perspectiva da totalidade social, sendo apreendido por intermédio de uma pesquisa 

bibliográfica e documental, adequadamente selecionada, e tendo por finalidade 

contemplar a diversidade de ângulos necessários a uma mais exata possível captura 

do conhecimento requerido à caracterização do referido objeto. Para tanto, recorreu-

se, majoritariamente, de obras/autores integrantes da tradição marxista e, mais 

especificamente, do método de pesquisa marxiano, por entendê-lo um requisito 

fundamental à efetiva apreensão e reconstituição da realidade social. 

Assim, por meio desses recursos de ordem teórico-metodológica, admite-

se o pressuposto central deste trabalho, o qual respalda-se na constatação de que o 

impacto dos processos macroeconômicos impulsionou as transformações de caráter 

regressivo, operadas no padrão do sistema de proteção social brasileiro, as quais 

podem ser traduzidas no movimento de transição da seguridade social ao "terceiro 
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setor". No interior dessa transição, o Estado Assistencialista adquire posição de 

centralidade por meio das proposições difundidas pelo "terceiro setor", no sentido de 

implementar políticas sociais de combate à pobreza, caracterizadas pela focalização, 

privatização e descentralização, em detrimento das de natureza redistributiva, 

contemplada no escopo da seguridade social. 

 Os resultados e a análise da pesquisa em foco estão formalmente 

estruturados em três sessões organicamente vinculadas, em que: 

 No primeiro capítulo, intitulado “As mudanças da relação 

Estado/economia e suas inflexões sobre as políticas sociais capitalistas”, faz-se uma 

ampla discussão, a partir da análise da crítica marxista da economia política atual, 

sobre as determinações das transformações societárias operantes no mundo do 

capital, ao longo das décadas de 80/90, dando-se a devida ênfase às suas principais 

repercussões imperantes sobre o sistema de proteção social público, o qual sofre 

uma profunda reorientação de caráter regressivo, sendo drasticamente 

interrompidos os progressos alcançados até meados dos anos 70. 

 No segundo capítulo, nomeado “Os impactos sociopolíticos da 

programática neoliberal no Brasil”, aborda-se a trajetória do processo de 

reestruturação do capital e, particularmente, do projeto neoliberal na sociedade 

brasileira recente, a qual se traduz, fundamentalmente, na auto-referida proposta de 

“reforma de Estado”, na institucionalização do “terceiro setor” e no protagonismo do 

setor mercantil, culminando com a falência das políticas sociais públicas em seus 

aspectos quantitativos e qualitativos. 

 No terceiro capítulo, denominado “A consolidação do Estado 

Assistencialista no Brasil e suas implicações sócio-institucionais”, processa-se a 

reconstituição teórico-metodológica do objeto de estudo por intermédio da 
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problematização dos seus pilares, constituídos pelo fundamento, ideário e produto 

final, além de contextualizar-se as suas implicações sócio-institucionais 

representadas, simultaneamente, pelo processo de desestruturação da seguridade 

social e pela consolidação do “terceiro setor” e dos programas de combate à 

pobreza. 

 Nas considerações finais, apresentadas sob o título “Estado 

Assistencialista e ‘questão social’ no Brasil recente”, remete-se sinoticamente o 

conteúdo abordado no âmbito dos três capítulos ao tema relativo à “questão social”, 

respaldado no entendimento de que o objeto da presente investigação, representado 

pelo Estado Assistencialista, constitui em efeito uma estratégia implementada pelos 

setores burgueses de enfrentamento às seqüelas da “questão social”, manifestadas 

na sociedade brasileira contemporânea.  

 Enfim, ressalta-se que, particularmente por meio deste estudo, espera-

se contribuir com o profícuo debate travado em torno da defesa das políticas sociais 

públicas por uma parcela significativa de intelectuais da área das Ciências Sociais e, 

sobretudo, pelos assistentes sociais2 brasileiros que se articulam organicamente à 

denominada perspectiva de “intenção de ruptura”3. Além disso, pretende-se, 

também, somar esforços no sentido de revitalizar a luta contemporânea 

empreendida pela categoria profissional, a qual requer, como principal recurso 

estratégico, conforme Montaño (1999), a adoção simultânea de um duplo e arrojado 

                                                 
2 A importância que as políticas sociais têm, particularmente, para estes especialistas, deve-se ao 
fato de que, segundo Netto (1992), o assistente social se apresenta “investido enquanto um dos 
agentes executores das políticas sociais”, constituindo-se ainda e, sobretudo, no “interveniente 
prático-empírico e organizador simbólico no âmbito das políticas sociais”. (NETTO, 1992, p. 71-75). 
3 Conforme Netto (1991), “É com a vertente de intenção de ruptura que repercutem produtivamente 
no Serviço Social no Brasil as questões referentes à dinâmica contraditória e macroscópica da 
sociedade, apanhadas numa angulação que põe em causa a produção social (com a ênfase na 
economia política), que ressalta a importância da estrutura social (com o princípio da análise das 
classes e suas estratégias), que problematiza a natureza do poder político (com a preocupação com o 
Estado) e que se interroga acerca da especificidade das representações sociais (indagando sobre o 
papel e as funções das ideologias)”. (NETTO, 1991, p. 302-303, grifo do autor). 
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comportamento: “um comportamento político-corporativo na defesa de seu campo 

profissional [...]; e um comportamento ético-profissional com a defesa das políticas 

sociais em quantidade, qualidade e variedade[...]”. (MONTAÑO, 1999, p. 76, grifo do 

autor). 
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Capítulo I 
 

As mudanças da relação Estado/economia e suas inflexões sobre as 

 políticas sociais capitalistas 

 

 Este capítulo objetiva refletir sobre as mudanças incidentes no âmbito 

da relação Estado/economia, a partir dos anos 80/90, nos países de capitalismo 

avançado e periférico, problematizando os seus principais impactos expressos nas 

políticas sociais públicas. 

 Para tal intento, inicialmente, faz-se uma configuração dos fatores 

condicionantes da crise global do capital, instaurada na contemporaneidade, por 

meio da reflexão sobre o colapso do Welfare State, da falência das iniciativas 

emancipatórias experienciadas no Terceiro Mundo e da crise do socialismo real, as 

quais ratificam o completo exaurimento da sociabilidade burguesa e sua 

conseqüente superação pelas tradicionais vias social-democrata e/ou revolucionária 

à moda bolchevique. 

 No momento seguinte, desenvolve-se uma abordagem crítica sobre as 

determinidades da reação burguesa, dando-se a devida ênfase ao seu exacerbado 

conservadorismo político, manifestado na intenção de prolongar indefinidamente a 

ordem do capital. Tendo por base esse aspecto central, problematizam-se, em 

seqüência, os seus principais desdobramentos traduzidos, respectivamente, nos 

processos relativos à mundialização do capital, que promove uma reorientação das 

estratégias empresariais e dos países no interior do mercado mundial através da 

concessão de superpoderes às instituições de Bretton Woods; à reestruturação 

produtiva, que inaugura o regime de acumulação flexível, pautado na intensificação 

das condições de trabalho; e ao neoliberalismo, que introduz a proposta de um 
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Estado mínimo na área social, seguindo pari passu os princípios deliberados no 

âmbito do denominado Consenso de Washington.  

Diante da objetividade da crise instaurada, depreende-se que as 

estratégias socioeconômicas e políticas, postas em ação pela reação burguesa, 

contribuíram para o seu agravamento, na medida em que fundaram e 

desenvolveram as bases de um ordenamento societário de cariz acentuadamente 

regressivo. Esses são, portanto, os pontos centrais da discussão abordada no 

contexto do primeiro item. 

 No segundo item, a investigação orienta-se no sentido de caracterizar a 

repercussão das transformações societárias sobre as políticas sociais capitalistas, 

avaliando-se a dimensão dos impactos provocados. Nessa angulação, procede-se 

inicialmente a uma recuperação histórica acerca dessa modalidade de intervenção 

estatal, admitindo-se em princípio que elas tiveram sua regulamentação assegurada 

à época do capitalismo monopolista, favorecida pela ascensão do modelo de Estado 

intervencionista operante em face do agravamento da “questão social” prevalecente 

no interior da luta de classes. Nessa conjuntura, as políticas sociais se particularizam 

pela prestação de um conjunto de serviços sociais, envolvendo, sobretudo, as áreas 

de assistência, saúde e previdência. 

 Nos anos posteriores e, particularmente, no pós-45, equivalente ao 

período relativo ao capitalismo tardio em sua fase de expansão, assiste-se à 

maturidade das políticas sociais públicas, as quais desenvolvem-se em função dos 

êxitos alcançados pelo modelo fordista-keynesiano. Este, por sua vez, impulsiona, 

simultaneamente, a implementação das modalidades de Estado de bem-estar nos 

países cêntricos e as experiências ad hoc de proteção social nos países periféricos, 
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assegurando, com isso, a presença ativa do Estado na administração dos conflitos 

vigentes nas esferas da produção e reprodução sociais. 

 A trajetória de ação das políticas sociais vai defrontar-se, todavia, nas 

décadas de 80/90, com nefastos impedimentos sociopolíticos que efetivamente 

desestabilizam os progressos até então conseguidos. Esse fato se concretiza devido 

aos desdobramentos da crise global do capital, os quais implicaram reformas 

neoliberais que, por seu turno, culminaram com a desconfiguração do estatuto de 

política social pública até então prevalecente. Decorrente desse fenômeno, erige-se, 

paralelamente à sua conformação predominantemente estatal, sistemas de proteção 

social, protagonizados pelas iniciativas privada e filantrópica destinados, 

respectivamente, aos segmentos incluídos e excluídos do mercado de trabalho. 

 Diante da análise desenvolvida nos dois itens acima sumariados, 

admite-se, a título de conclusão deste capítulo, que a crise por que passa as 

políticas sociais públicas no capitalismo contemporâneo — concebida nesta 

pesquisa como manifestação decorrente do processo mais amplo de reestruturação 

do capital — possui como conseqüência mais dramática o esfacelamento da 

solidariedade de classe, entendida como experiência representativa da luta 

deflagrada pela classe trabalhadora em sua interlocução com o Estado e com o 

empresariado, no sentido de implementar a socialização dos salários indiretos. 

 

 

1. Os processos contemporâneos de crise e de reestruturação do capital 

 

1.1 Configuração da crise global do capital 
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De maneira abrangente, a crise global do capital, instaurada na sociedade 

contemporânea, se desenvolve entre as décadas de 70 e 80, apresentando-se, 

conforme Netto (1993), por meio da manifestação de três processos intercorrentes: 

“a crise do Welfare State, o colapso do socialismo real e o fracasso das tentativas 

‘terceiro mundistas’ de superar a sua extrema subalternização no circuito 

econômico-político mundial [...]”. (NETTO, 1993, p. 07). Nessa perspectiva, tendo em 

vista as dimensões gigantescas que essa crise assumiu, adquire relevante 

pertinência o adjetivo “global”, uma vez que consegue suficientemente caracterizar a 

contundente invasão destrutiva do domínio do capital, operante não apenas na 

contextualidade capitalista, mas afetando também uma fração significativa dos 

países integrantes do bloco socialista. 

Assim, dado o seu impacto econômico-político, a temática relativa à crise 

global contemporânea do capital tem se constituído em objeto de inúmeras 

investigações no campo da tradição marxista, condicionando o desenvolvimento 

deste item a uma difícil opção teórico-metodológica. Todavia, a escolha se orientará 

na direção da perspectiva que mais fidedignamente proporcionar a recuperação dos 

autênticos recursos metodológicos marxianos, a exemplo da categoria da totalidade 

e da lei do valor, como são os casos das produções de Mandel (1990), Salinas 

(2002) e Netto (1993). Complementarmente, recorrer-se-á, também, da reflexão 

desenvolvida por Kurz (1992). 

Nesse sentido, coloca-se em princípio que, para Mandel (1990), a crise 

contemporânea do capital consiste fundamentalmente na materialização da 

denominada onda longa recessiva pertinente à fase correspondente ao capitalismo 

tardio4 constituído logo após a 2ª Guerra Mundial. Esta onda longa recessiva se 

                                                 
4 Para Mandel (1982), a busca de superlucros, perseguida de forma geral pelo modo de produção 
capitalista em suas diversas fases (a livre-concorrência, o imperialismo clássico ou dos monopólios e 
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inicia, portanto, nos anos 70, por intermédio de uma recessão generalizada, ocorrida 

em decorrência das contradições suscitadas pelas significativas transformações 

econômicas do período 1945/70. Nas suas manifestações preliminares, essa 

recessão atinge, sobretudo os EUA, a antiga RFA e o Japão, sendo expressão do 

esgotamento da onda longa expansiva vigente na fase do pós-guerra. 

Essa etapa de cariz recessivo vivenciada pelo capitalismo tardio vai 

caracterizar-se, particularmente, pelo crescimento do desemprego — tendo em vista 

a farta utilização das técnicas capital-intensivas favorecidas pelo dinamismo da 

revolução tecnológica, bem como da marginalização do trabalho assalariado de 

menor qualificação —, além do aumento da inflação. Esses fatores, por sua vez, vão 

impulsionar a crise do período 74-75, engendrando, conforme Mandel, uma crise 

clássica de superprodução e não uma mera “crise do petróleo” — tendo em vista o 

aumento desse produto —, como foi largamente anunciada nos discursos oficiais. 

Nesse sentido, comentando as interpretações equivocadas difundidas 

sobre a crise deflagrada no período em questão, o autor evidencia que, 

 

Na história do capitalismo, cada crise de superprodução combina 
traços gerais, que dizem respeito às contradições fundamentais do 
modo de produção capitalista, com traços particulares, que 
resultam do momento histórico preciso no qual ela se produz no 
curso do desenvolvimento desse modo de produção (MANDEL, 
1990, p. 29).5

                                                                                                                                                         
o capitalismo tardio), relaciona-se à existência das ondas longas de aceleração e desaceleração. No 
caso específico do capitalismo tardio, o seu surgimento vincula-se à emergência da terceira revolução 
tecnológica que, por sua vez, engendra a terceira onda com tonalidade expansiva. Essa onda, 
segundo o autor, desenvolve-se impulsionando, no período 1945-70, os seguintes processos: “o 
aumento imediato da taxa de mais-valia; a valorização do capital excedente por meio do 
rearmamento; a diminuição do custo do capital constante fixo e circulante; e a redução drástica dos 
custos salariais por meio da automação”. (MANDEL, 1982, p.134). 
5 Uma versão aproximada a de Mandel encontra-se em Harvey (2000, p. 166-174) o qual, amparado 
nas digressões teóricas de Marx, admite que as características notadamente contraditórias que 
movimentam o sistema capitalista, a exemplo da manutenção do crescimento econômico a qualquer 
custo, da utilização inconteste da exploração da força de trabalho e do engendramento das condições 
necessárias para a constante revolução tecnológica, acabam por levá-lo, irremediavelmente, a crises 
e, especificamente, a crises de superacumulação. No seu entendimento, essas últimas são 
desencadeadas a partir da coexistência de capital e de trabalho ocioso, sendo manifestadas com 
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Com o acirramento das contradições pertinentes à onda longa depressiva, 

ocorre a perda de hegemonia econômico-política dos EUA, acentuando-se a 

competição e a concorrência interimperialista por intermédio da inserção do Japão e 

da Alemanha Ocidental no mercado mundial. A partir desse momento, esses países 

passam a assumir uma posição de destaque na produção de produtos 

manufaturados. 

Em refererência às soluções implementadas com vistas à contenção da 

crise, Mandel ressalta as clássicas medidas keynesianas6 de disponibilização de 

recursos pelo Estado, as quais provocaram, em conseqüência, uma avassaladora 

onda inflacionária. No que diz respeito particularmente a esse aspecto, o autor faz 

menção ao impasse vivenciado pelo capitalismo tardio, circunscrito no dilema: 

recessão profunda ou inflação acelerada. 

Por meio da adoção das receitas keynesianas, a recessão é parcialmente 

controlada, ocorrendo, em seguida, no período 1976-79, a retomada do 

desenvolvimento econômico. Porém, a expansão do desemprego e o aumento 

desenfreado da inflação contribuem com a emergência da denominada Grande 

Recessão, a qual é desencadeada nos anos 1980/82.7 Para a sua contenção, faz-se, 

                                                                                                                                                         
intensa visibilidade nos anos 30 e 70 devido à conjugação de alguns fatores, tais como: a capacidade 
produtiva ociosa, o excesso de mercadorias em estoque e o desemprego. Nesses termos, o autor 
assume, categoricamente, que a tendência de crises de acumulação não pode ser abolida no contexto 
do modo de produção capitalista. 
6 A terminologia keynesiano faz referência ao nome do seu propositor, o economista John Maynard 
Keynes. Segundo Harvey (2000, a proposta de Keynes, operacionalizada originalmente na crise 
vivenciada pelo sistema capitalista, com a Grande Depressão deflagrada no final dos anos 20, “era 
chegar a um conjunto de estratégias administrativas científicas e poderes estatais que estabilizassem 
o capitalismo, ao mesmo tempo em que se evitavam as evidentes repressões e irracionalidades, toda 
a beligerância e todo o nacionalismo estreito que as soluções nacional-socialistas implicavam”. 
(HARVEY, 2000, p.124). O autor evidencia ainda que, para Keynes, de maneira geral, as crises 
emergiam e se prolongavam em decorrência da insuficiência de demanda efetiva. (Id.; Ibid.). 
7 Essa situação é ilustrada pelas argumentações de Mandel (1982), que parte do princípio de que, no 
contexto da onda longa recessiva, os momentos de crescimento econômico, de maneira geral, têm 
uma periodicidade curta. 
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principalmente, uso das medidas monetaristas de caráter liberalizante,8 anunciando-

se, com isso, o prenúncio da ascensão do neoliberalismo. 

As projeções de Mandel (1990), feitas em 1987, quanto às possibilidades 

de solução da crise, foram assaz desoladoras e apoiaram-se na constatação de que, 

 

Uma retomada expansiva, profunda e ampla dessa economia nos 
anos vindouros está totalmente excluída. Seria necessária uma 
modificação radical da situação, uma derrota muito grave da classe 
operária, ou mudanças radicais nos países do Leste Europeu para 
que a confiança pudesse voltar, para que o mercado pudesse se 
ampliar, para que os investimentos pudessem ser retomados no 
ritmo dos anos 50 e 60. Isso está fora de questão, no momento 
(MANDEL, 1990, p. 329). 

 
 

 

As repercussões da crise de superprodução no Terceiro Mundo foram 

também analisadas por Mandel. Para ele, os seus efeitos tiveram um desdobramento 

extremamente dramático no âmbito da economia desses países, na medida em que 

impulsionou o aumento dos preços do petróleo, a queda dos preços das matérias 

primas e a diminuição do quantitativo das exportações. A resultante da interconexão 

desses fatores culminou na disseminação da fome (sobretudo no continente 

africano) e no endividamento externo da maioria dos países, inviabilizando, assim, os 

objetivos de emancipação social e política almejados pela população habitante na 

região.9

                                                 
8 O predomínio das medidas de caráter monetarista ocorre, contudo, a partir desse período, de 
maneira relativa. Acerca dessa questão, Tavares & Melin (1998), discutindo a propagação norte-
americana do neoliberalismo, advertem que, “nos setores-chave de sua economia (no que se pode 
chamar de ‘economia de comando e controle’), os EUA aprenderam, além das lições do 
protecionismo (desde o século XIX) as políticas de intervenção atribuídas ao keynesianismo, na 
década de 30, com o advento da Grande Depressão — e não pararam de aplicá-las até hoje, ainda 
que sob formas distintas”. (TAVARES & MELIN, 1998, p. 53-54). Os autores prosseguem afirmando 
que: “Ao que parece, o liberalismo que é defendido como doutrina no mundo anglo-saxão, serve, 
sobretudo, para ser aplicado aos outros”. (Id.; ibid.; p. 53-54). 
9 Harvey (2000) faz referência à crescente insatisfação dos povos do Terceiro Mundo em face de um 
“processo de modernização que prometia, desenvolvimento [...], mas que, na prática, promovia a 
destruição de culturas locais, muita opressão e numerosas formas de domínio capitalista [...]”. 
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O aspecto relativo à “superprodução de capital”, desencadeado em 

decorrência da crise de superprodução, teve um desdobramento assaz nefasto para 

o Terceiro Mundo, na medida em que implicou o derrame de empréstimo aos países 

integrantes do bloco. Esse fato engendrou o problema do endividamento, o qual foi 

multiplicado nas questões referentes ao aumento exorbitante das taxas de juros, à 

cobrança dos serviços da dívida e à sua própria amortização. Nesse sentido, tais 

impasses acabaram por constituir um pesado ônus herdado por essa região, com 

vistas a saldar a crise que afetou, em princípio, os países desenvolvidos. 

Todavia, do ponto de vista da correlação de forças prevalecentes entre os 

países avançados e periféricos, constata-se que a crise global, instaurada 

inicialmente em meados da década de 70, afetou significativamente o tradicional 

sistema de dominação política protagonizado pelos EUA — localizados na posição 

de potência “ultra-imperialista”10 —, tendo em vista a pujança dos processos de 

emancipação política e social ensaiados no contexto do Terceiro Mundo. 

Discorrendo sobre esses processos, Salinas (2002) admite que eles ocorreram em 

tempos diferentes, apesar de efetivamente integralizarem a dimensão da crise 

contemporânea do capitalismo. Nessa perspectiva, faz referência aos seguintes: 

 

 

[...]no Cone Sul, o Chile da Unidad Popular e o projeto de Frente 
Amplio no Uruguai. Na América Central, a revolução sandinista. Em 
Granada e na Jamaica, a ascensão de forças progressistas com 
suas características específicas. Cuba, apesar da perseguição e do 
bloqueio norte-americano, consegue contrapor de forma importante 
seu isolamento ao ser anfitrião da Sexta Reunião de Cúpula dos 

                                                                                                                                                         
(HARVEY, 2000, p. 1333). Essas contestações esporádicas, segundo o autor, transformaram-se, em 
seguida, em “Movimentos em prol da libertação nacional — algumas vezes socialistas, mas com mais 
freqüência burgueses nacionalistas — [que] mobilizaram muitos desses insatisfeitos”. (Id.; Ibid.; p. 
133). 
10 Demo (2002) admite, fundamentado em Jacob Gorender, que a posição atual dos Estados Unidos 
tem uma dimensão ultra-imperialista, “no sentido de que uma única nação enfeixa em suas próprias 
mãos mais poder que o de todas as outras”. (DEMO, 2002, p. 154, grifo do autor). 
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Países Não-Alinhados em 1979, organização que atravessava 
então um período de importância política indiscutível. Na Ásia, para 
não citar Kampuchea e Laos, o triunfo da revolução vietnamita 
mostrava ao mundo as fragilidades do império. A derrubada do 
poderio pró-norte-americano do Xá do Irã na zona do Golfo Pérsico 
e, na África, dentre outros, os processos de Angola e Moçambique. 
(SALINAS, 2002, p. 131-132). 

 

 

 

 Esses processos políticos de dimensões anticolonialista, nacionalista, 

democratizadora e antiimperialista, incitaram, contudo, os EUA a deflagrar uma 

guerra de cariz contra-revolucionário nos anos 80, resultando no recrudescimento da 

contestação norte-americana vigente no interior dos países que constituem o 

Terceiro Mundo. 

 Conforme Salinas, os EUA tinham a pretensão de implementar políticas 

de grande efeito intimidatório na região terceiro mundista, a exemplo do ocorrido no 

Chile em 1973. Por meio dessas políticas, tencionava atingir de maneira frontal o 

Estado, entendido como expressão da confrontação que se desenvolvia no seio da 

sociedade. Assim, para o autor em destaque, 

 

 

A solução encaminhava-se em direção à necessária redefinição 
política, cuja saída naquela conjuntura crítica significou o 
endurecimento do poder sob formas ditatoriais. Ditaduras militares 
impuseram-se em quase três quartos da região, incluindo pressões 
desestabilizadoras em outros casos como o da Jamaica ou do 
México em 1976. (SALINAS, 2002, p. 132). 

 

 

Dessa forma, por meio do recurso político concernente à instalação dos 

regimes autocráticos, os EUA objetivavam revitalizar a economia mundial, 

conseguindo efetivamente alcançar aumentos consideráveis no seu PIB. Porém, logo 
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em seguida, e frustrando os interesses norte-americanos, tem-se que a recessão 

desencadeada em 1980 condiciona a reinserção do Terceiro Mundo no capitalismo 

internacional, a qual ocorre favorecida pela crise da dívida e dos mercados de 

capitais. 

Contextualizando as repercussões políticas da recessão de 1980 sobre os 

países periféricos, Salinas (2002) adverte que, 

 

 

O correlato político desta crise verifica-se em um notável 
endurecimento da política norte-americana na América Central, 
incluindo Panamá e Caribe. Com efeito, enquanto se desatava a 
‘guerra de baixa intensidade’ contra a Nicarágua, ao mesmo tempo 
intensificava-se a ajuda econômica e militar sob essa mesma lógica 
político-belicista para seus aliados em El Salvador e, no extremo sul 
do continente, promovia-se a transição negociada ‘para a 
democracia’. (SALINAS, 2002, p. 133). 

 

 

 

No que diz respeito especificamente às transições políticas, estas tiveram 

início em 1982, na Bolívia, estendendo-se até 1990, com o processo de 

redemocratização ocorrido no Chile. Vinculado a esse processo, contudo, 

desenvolve-se um clima de conservantismo político na região, decorrente da 

ascensão do neoliberalismo e da irredutibilidade da posição subordinada ocupada 

pelos países periféricos, no interior da “nova” ordem internacional. Nessa angulação, 

tem-se que as utopias socialistas, especialmente cultivadas no âmbito do Terceiro 

Mundo, sucumbem fatalisticamente em face da imponência do movimento de 

reestruturação do capital, materializado como estratégia político-econômica do 

capitalismo, em seu propósito ferrenho de recuperar o sistema capitalista das 

significativas derrotas experienciadas no início dos anos 70. 
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 Tratando a partir deste ponto da crise do socialismo real, tem destaque 

o posicionamento de Netto (1993) que, em princípio, evidencia o forte refluxo do 

movimento revolucionário ocorrido no limiar da década de 90, ressaltando a queda 

do Muro de Berlim, em 1989, representando o símbolo do colapso. O autor sublinha, 

em seguida, o fato de essa crise ter provocado a desqualificação e a deslegitimação 

da teoria social de Marx, na medida em que, para a maioria das pessoas, “os passos 

em direção a uma ordem social diferente (o comunismo) revelaram-se um equívoco 

e sua sustentação (a obra marxiana) um sistema de erros [...]”. (NETTO, 1993, p. 

11). 

 Contudo, conforme Netto, a emersão da crise do socialismo real 

absolutamente não surpreendeu o pensamento socialista revolucionário, uma vez 

que, logo após a 2ª Guerra Mundial, passaram a acontecer freqüentes erupções de 

crise nos países do bloco, como foram os casos da República Democrática Alemã 

(em 1953), da Hungria e da Polônia (em 1956), da Tchecoslováquia (em 1968) entre 

outras. Portanto, segundo o autor, neste “contexto conflituado”, o único fator de 

dimensões suficientemente impactantes deveu-se à velocidade do processo, o qual 

foi enormemente agilizado com a deflagração da crise na antiga URSS. 

 Para Netto, o colapso do socialismo real tem uma centralidade política 

dada pela contestação do Estado e da sociedade política vinculados à ordem pós-

revolucionária, os quais estavam demasiadamente deslegitimados.11 Intrinsecamente 

vinculado a esse fato, havia também, do ponto de vista econômico, uma crise de 

subprodução de valores de uso. Desse modo, o fundamento da crise pode ser 
                                                 
11 Este é também o entendimento de Maidanik (1995) que, investigando as razões da crise do 
socialismo na ex-URSS, argumenta: “Uma das maiores falácias na Rússia pós-leninista, porém 
revolucionária, foi precisamente esta identificação entre Estado e socialismo, entre a estatização e a 
socialização, a eliminação de tudo que não fosse propriedade estatal. Tudo obedecia a uma equação 
essencialmente falsa: quanto mais Estado, mais socialismo. Sem pensar que não é o peso específico 
do Estado que condiciona o caráter do sistema social e político, mas é o grau de democracia desse 
Estado que condiciona o caráter da propriedade e da sociedade em seu conjunto”. (MAIDANIK, 1995, 
p. 120).  
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explicado, segundo o autor, por intermédio da seguinte constatação: “uma 

limitadíssima socialização do poder político passou a travar (e, nesta medida, logo 

em seguida a colidir com) o aprofundamento da socialização da economia”. (NETTO, 

1993, p. 16). 

 Nesses termos, Netto quer enfatizar que, do ponto de vista econômico, 

existia um padrão de crescimento extensivo nos países do bloco, o qual foi alterado 

para um padrão intensivo, com a consolidação das bases urbano-industriais, 

implementadas pela política de Gorbatchov. No entanto, a reorientação desse 

padrão de crescimento demandou, por sua vez e da mesma forma, uma 

transformação do sistema político, decorrendo da intercorrência destes fatores a 

causa da emersão da crise em foco. 

 Prosseguindo em sua análise, Netto faz alusão à natureza da crise do 

socialismo real, alegando tratar-se essencialmente de uma crise terminal de uma 

modalidade de organização econômico-social e política pós-revolucionária. Essa 

organização conduzia-se por intermédio de um Estado fundido a um partido com 

absolutos poderes perante a população,12 estando dessa maneira inteiramente 

deslocada das projeções teóricas de Marx. Nesse sentido, ressalta de forma 

contundente que, 

 

 

A crise global do ‘campo socialista’ é a crise das instituições 
econômico-sociais e políticas construídas durante a criação, no 
marco pós-revolucionário, das estruturas urbano-industriais. Não é, 
portanto, a crise do projeto socialista revolucionário nem a 
infirmação da possibilidade de transição socialista: é a crise de uma 

                                                 
12 Maidanik (1995) comunga inteiramente desse ponto de vista, ao partir do pressuposto de que: “Foi 
precisamente o fracasso do Estado burocrático que devorou a tudo e a todos. Apoderou-se do 
mercado, da economia, pôs fim a todas as autonomias, a qualquer impulso desde baixo. Criou-se um 
sistema sui generis baseado no econômico, no sistema de ordem de mando; no político, numa 
construção de algo raro que tem o nome de partido/Estado ou Estado/partido” (MAIDANIK, 1995, p. 
121). 
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forma histórica precisa de transição, a crise de um padrão 
determinado de ruptura com a ordem burguesa — justamente 
aquele que se erigiu nas áreas em que esta não se constituira 
plenamente. (NETTO, 1993, p. 23, grifo do autor). 

 

 

 

 Fazendo uma prospecção sobre os desdobramentos da crise do 

socialismo real, Netto enuncia três possibilidades: o restabelecimento das formas 

institucionais anteriores à emersão da crise, a consolidação da institucionalidade 

típica da ordem burguesa e a instauração da democracia socialista. Diante dessas 

possibilidades, o autor admite que, em realidade, as alternativas à crise resumem-se 

fundamentalmente a duas hipóteses excludentes: “ou (re)instauração capitalista ou 

avanço no processo de socialização do poder político e da economia, rompendo-se 

com as limitações que até então as cercaram”. (NETTO, 1993, p. 24). 

 Uma outra interpretação sobre a crise do socialismo real e, de maneira 

ampla, sobre a crise global contemporânea do capital é realizada por Kurz (1992). 

Para tal propósito, o autor defende a tese de que a derrocada do Leste Europeu e 

dos denominados países socialistas ocorreu em conseqüência de uma crise 

particular que perpassou o núcleo do sistema mundial produtor de mercadorias, não 

sendo, portanto, a concretização da vitória do capitalismo e do Ocidente. 

 Nessa direção, essencialmente, para Kurz, a crise de dimensões 

globais do capital afetou, em princípio, o Terceiro Mundo, alastrando-se em seguida 

e atingindo de maneira dramática o Leste Europeu e, por fim, instalando-se de forma 

catastrófica no centro do modo de produção de mercadorias e da sociedade do 

trabalho abstrato vigente no Ocidente. 

 Conforme Kurz, tendo em vista o culto do trabalho abstrato, os países 

que constituíam o bloco socialista eram, de fato, “membros integrantes do próprio 
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sistema produtor de mercadorias”, não sendo, por isso, países genuinamente de 

conformação socialista. Em decorrência dessa constatação, parte do entendimento 

de que, 

 

[...]a crise da sociedade de trabalho do socialismo real marca a 
crise iminente da moderna sociedade do trabalho em geral, e isso 
precisamente porque os mecanismos de concorrência tiveram tanto 
êxito e minaram e debilitaram de fato os fundamentos do sistema 
produtor de mercadorias. (KURZ, 1992, p. 90). 

 

 

 

 

 Na esteira desse raciocínio, Kurz admite conclusivamente não existirem 

quaisquer saídas efetivas para a crise do capital, a qual vem de maneira paulatina se 

aprofundando e, com isso, proporcionando a eliminação do trabalho produtivo. Em 

decorrência do processo de sumária extinção dessa modalidade de trabalho, 

ocorrem os anacronismos do marxismo e da luta da classe trabalhadora. Para o 

autor, no contexto da crise, esta última apresenta-se completamente impossibilitada 

de operar mudanças que venham provocar alterações significativas no rumo da crise 

contemporânea do capital.13

 Após a sistematização acima delineada sobre as principais abordagens 

marxistas que fazem uma caracterização acerca da magnitude da crise 

contemporânea do capital, pode-se, a partir de agora, seguramente admitir o fato 

relativo ao completo exaurimento da ordem burguesa como padrão progressista para 

                                                 
13 Netto (1993), considera que a versão de Kurz, apesar de brilhante, se depara com sérios limites 
teóricos decorrentes, sobretudo, da sua dimensão catastrófica. (NETTO, 1993, p. 14). Antunes 
(1995), por sua vez, parte do princípio de que as formulações de Kurz, no geral, acertam no 
diagnóstico da crise do capital e falham nas proposições. Nessa perspectiva, sinaliza os seguintes 
pontos problemáticos presentes na produção do autor: a supressão da dimensão da subjetividade da 
teoria marxiana; a absoluta identificação entre as situações vivenciadas pelos países pós-capitalistas 
e os capitalistas; a plena equalização dos princípios marxianos com a organização socialista real e a 
sumária ausência de alternativas à crise pelas forças do trabalho. (ANTUNES, 1995, p. 105-114). 
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a humanidade. Nesse sentido, a sociedade vem se reproduzindo por meio de 

características barbarizantes em que, nesse âmbito, a crise do welfare state, o 

colapso do socialismo real e o esgotamento das possibilidades ascensionais terceiro 

mundistas constituem-se em exemplos contundentes, como demonstra a crucial 

emersão da denominada “nova pobreza”, predominante nos países cêntricos, e a 

instalação da miséria no mundo subdesenvolvido. 

 Discutindo os efetivos desdobramentos da crise do capital 

contemporânea, Netto (1993) salienta, respaldado em E. Hobsbawn, três impasses: 

“a crescente diferença entre o mundo rico e o mundo pobre (e provavelmente entre 

os ricos e os pobres no interior do mundo rico); a ascensão do racismo e da 

xenofobia; e a crise ecológica”. (NETTO, 1993, p. 73). Diante deles, argumenta que 

as saídas à crise somente se viabilizarão com alternativas positivas, sob pena de 

desencadear-se um movimento de teor regressivo posicionado no sentido da 

barbarização social. 

 A gravidade da crise contemporânea do capital revela, dessa maneira, 

uma total indiferença e invulnerabilidade, respectivamente, às reformas ao estilo 

social-democrata e às revoluções à moda bolchevique14, ficando nitidamente 

evidenciado que a superação da ordem burguesa atual absolutamente não se 

realizará por essas vias. Diante deste impasse, Netto (1993), movido por uma 

                                                 
14 Por meio da expressão revoluções à moda bolchevique Netto (1993) quer designar o fato de que a 
transição socialista — ocorrida na União Soviética no período compreendido entre os anos de 1917 a 
1949, pelo Partido Operário Social-Democrático da Rússia (POSDR), mais conhecido como Partido 
Bolchevique —, estava inteiramente alheia das projeções teóricas de Marx. Nessa angulação, afirma 
que “nem em Marx, nem em Lênin [...] há fundamento para supor a realização da passagem ao 
comunismo seja a partir de formas capitalistas emergentes, periféricas e/ou pouco desenvolvidas, 
seja num espaço diverso do mundial”. (NETTO, 1993, p 21). Por esse motivo, o autor ressalta a 
sensatez do argumento de Gramsci, que caracteriza a ação revolucionária bolchevique como a 
“revolução contra O Capital”. (Id., ibid., p. 20). Também discordando da coerência do Bolchevismo 
com as premissas de Marx, Bobbio et al (1995) destacam que “sob certo ponto de vista, o 
Bolchevismo pode ser efetivamente considerado aquilo que foi definido na historiografia oficial da 
União Soviética: uma aplicação criativa do marxismo às condições específicas de um país atrasado”. 
(BOBBIO et al, 1995, p. 116). 
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coragem cívica e intelectual, enuncia uma proposta de enfrentamento da crise 

assentada numa autêntica alternativa comunista, asseverando essencialmente que, 

 

 

Para que a superação venha a concretizar-se, serão precisas uma 
vontade e iniciativas políticas que, mediante novos padrões 
organizativos, possam mobilizar e (auto)direcionar massas de 
milhões de homens para empreender a construção de uma ordem 
societária que erradique as bases estruturais da ordem vigente — a 
propriedade privada dos meios fundamentais de produção, a lógica 
do capital e as mediações sociais centradas na dinâmica do 
mercado. (NETTO, 1993, p. 53, grifo do autor). 

 

 

 

À consecução de tão caro propósito, o autor dimensiona as condições 

essenciais, as quais consistem em efetivos processos autogestionários, tais como: o 

de que as áreas urbano-industriais mais desenvolvidas sejam o topus privilegiado do 

processo; a necessidade da interação entre os partidos revolucionários e os 

movimentos cívicos, sociais e culturais, e a vigência do protagonismo direto da 

classe trabalhadora, na viabilização da saturação de todas as articulações 

econômico-sociais e políticas.  

Essas condições alistadas pelo autor implicam a necessidade de uma 

reatualização e de uma revitalização dos valores socialistas originariamente 

propostos por Marx, os quais se traduzem na busca de liberdade, cooperação, 

igualdade, bem estar e desenvolvimento integral do homem. Assim, para Netto 

(1993), os valores socialistas têm uma dimensão clássica, na medida em que 

transcendem as determinações de um período histórico-concreto, devendo, por isso, 

para a sua plena materialização, vincular-se a projetos materiais com vistas ao 

efetivo enfrentamento da dramática crise contemporânea do capital. 
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Todavia, diante das dimensões monumentais assumidas pela crise global 

contemporânea, os representantes dos interesses capitalistas vão empreender 

esforços no sentido de conter o seu crescimento sem considerar, contudo, a sua 

verdadeira causalidade. As determinações das estratégias empreendidas pela 

burguesia, no sentido de impedir o avanço da crise, vão constituir objeto de 

discussão do próximo sub-item.  

 

1.2 A reação burguesa em questão: reestruturação produtiva e 

neoliberalismo no âmbito da mundialização do capital 

 

De maneira geral, a denominada reação burguesa constitui uma resposta 

conservadora dos grupos capitalistas, acionada com o propósito de minimizar os 

nefastos efeitos provocados pela crise global do capital, plasmada na 

contemporaneidade recente e, desse modo, prolongar a sociabilidade regida pelo 

capital. Portanto, trata-se de uma proposta que se posiciona num sentido 

diametralmente oposto à alternativa comunista apresentada por Netto (1993) no sub-

item anterior. 

Nessa direção, o receituário burguês à contenção da crise do capital 

contemporâneo apresenta-se por meio da reação burguesa, que teve a sua 

expressão visivelmente manifestada entre os anos de 1980 a 1990. Ao longo desses 

anos, sua materialização se efetivou através da articulação orgânica de três 

processos específicos: a reformulação das estratégias empresariais e dos países no 

interior do mercado mundial, a reestruturação econômica e o reajustamento social e 

político. Esses processos, por sua vez, tornaram-se mais conhecidos na literatura 
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dominante pelas terminologias globalização, reestruturação produtiva e 

neoliberalismo. 

Neste item, a reação burguesa será introdutoriamente analisada por meio 

da temática relativa à globalização. Essa opção metodológica decorre do 

entendimento de que, conforme Teixeira (1996), os demais componentes que 

constituem esse processo, correspondentes respectivamente à reestruturação 

produtiva e ao neoliberalismo “são produtos da lógica da globalização ou 

mundialização do capital” (TEIXEIRA, 1996, p. 26-27), a qual se desenvolve 

engendrando-os.15 Para tal propósito, recorrer-se-á, fundamentalmente, da versão 

desenvolvida pelo economista francês François Chesnais (1995 e 1996). 

Nessa angulação, Chesnais (1995 e 1996), ao investigar o conceito de 

“globalização” à luz da economia política marxista, destaca a relevância da 

dimensão ideológica que o termo incorpora ao pretender difundir a idéia de 

“adaptação”. Para ele, essa terminologia sugere a impossibilidade de reversão do 

“processo global” que teve como principal resultante a “liberalização das forças do 

capital”, do poder regulacionista estatal. Insurgindo-se de forma radical contra a 

carga ideológica presente no significado da palavra “globalização”, o autor propõe, 

em contrapartida, a expressão “mundialização do capital”.  

Para sustentar de maneira mais consistente sua proposta, o autor 

argumenta que a expressão mundialização do capital designa, simultaneamente, a 

sua filiação ao postulado defendido pela economia política clássica (A. Smith e D. 

                                                 
15 Teixeira (1996) parte do princípio de que, na realidade, a globalização se constitui no próprio 
processo de reestruturação do capital, exigindo, por isso, a vigência da reestruturação produtiva e, 
principalmente, do ideário neoliberal. Segundo ele, “é um grande equívoco lutar contra o 
neoliberalismo, como se este fosse o responsável pela destruição das conquistas sociais da classe 
trabalhadora. Tal postura política se esquece de que a globalização compele todas as empresas a 
participar desse processo, sob pena de serem eliminadas pela concorrência. Nesse sentido, a 
desregulamentação das economias domésticas é uma mera resultante das pressões da concorrência 
mundializada, o que torna os ataques à política econômica neoliberal insuficiente para mudar o rumo 
das coisas”. (TEIXEIRA, 1996, p. 27). 
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Ricardo), quanto à “anterioridade e à predominância do investimento e da produção 

em relação à troca” (CHESNAIS, 1995, p. 06), como também e, principalmente, a 

atenção proporcionada pela tradição marxista “ao processo de centralização 

financeira e concentração industrial do capital nos planos nacional e internacional”. 

(CHESNAIS, 1995, p. 06). 

Referenciado desse modo na redefinição do significado ideológico do 

termo “globalização”, em função da expressão teórica “mundialização do capital”, 

Chesnais principia a análise desse fenômeno, anunciando sua hipótese central. Em 

linhas gerais, esta se apóia no entendimento de que o contexto depressivo mundial 

dos anos 80, caracterizado principalmente pelas baixas taxas de crescimento do PIB 

e pelos altos níveis de desemprego estrutural, é decorrente do “regime de 

acumulação rentista”. Este, por sua vez, se define pela propriedade do capital 

centralizado em seu processo de reprodução sob a forma dinheiro, correspondendo 

tal regime ao resultado da mundialização do capital. 

O autor destaca ainda, em continuidade à referida hipótese, que, a partir 

da emergência dessa modalidade de regime, os mecanismos endógenos acionados 

pelo sistema capitalista tiveram preferencialmente por alvo a posição financeira 

rentista, em detrimento dos investimentos geradores de novas capacidades 

produtivas. Em decorrência, tem-se que a “acumulação rentista” ou “capitalismo 

rentista” movimenta-se subordinado às necessidades das novas formas de 

centralização do capital-dinheiro, a exemplo dos fundos mútuos de investimento e 

dos fundos de pensão, os quais são essencialmente sustentados pelas instituições 

financeiras e pelos Estados dos países centrais. 

Referenciado fundamentalmente nessas pressuposições teóricas, 

François Chesnais principia sua análise propriamente dita por meio da investigação 
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sobre o comportamento do IED (investimento externo direto) no contexto da 

mundialização do capital. Nessa direção, ressalta o nível exacerbado do crescimento 

do IED, o qual chegou até mesmo a superar o comércio exterior como vetor principal 

do processo de internacionalização da economia. Para ele, a ampliação das 

dimensões quantitativa e qualitativa adquiridas pelo IED ocorreu tanto no setor de 

serviços como no de manufaturas, caracterizando-se pelo alto grau de concentração 

alcançado no interior dos países cêntricos e, contrariamente, pelos baixos níveis 

obtidos nos países periféricos. 

Em seguimento, o autor adverte que a fase de internacionalização, 

correspondente à mundialização do capital, desenvolve-se provocando mudanças 

qualitativas nas relações capital/trabalho e capital/Estado, em que, nessa dinâmica, 

a repercussão da relação capital/Estado altera substancialmente o padrão 

sociopolítico do Estado de Bem-Estar. 

Para a devida demonstração dessa tese, o autor evidencia que foi no 

período da recessão de 74/75 que o capital iniciou seu processo de contestação às 

leis e regulamentações a que esteve aprisionado desde 1914, obtendo êxitos devido 

a três motivos principais: a força acumulada na fase dos trinta anos gloriosos, o 

desenvolvimento tecnológico e o apoio incondicional proporcionado pelos Estados 

capitalistas, materializado por intermédio da implementação de políticas neoliberais 

fundamentadas nos processos de liberalização, desregulamentação e privatização. 

A resultante desse movimento, conforme Chesnais, culminou na obtenção da 

absoluta liberdade nacional e internacional do capital. 

Objetivando caracterizar as formas de internacionalização como uma 

“totalidade sistêmica”, o teórico francês relaciona, respaldado em C. Palloix e em C. 

Michalet, os três modos de existência do capital, dados pelo capital-industrial 
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(produtor de valor e de mais-valia); o capital-comercial (equivalente à troca de 

mercadorias); e o capital-dinheiro (referente aos empréstimos e aplicações). 

Refletindo em seguida sobre essas modalidades de capital, afirma que, no 

entendimento de C. Michalet, em 1985, os três ciclos ordenavam-se ao redor do 

capital-produtivo, o qual constituía o núcleo da mundialização do capital. Todavia, 

Chesnais constata que, a partir dos anos 90, a situação se altera drasticamente, 

“assistindo-se ao crepúsculo de um ciclo unificado de valorização sob a dominação 

do capital industrial”. (CHESNAIS, 1995, p. 07). 

Nessa trajetória, o capital-comercial passa a adquirir capacidade de se 

colocar como seu principal concorrente, e o capital-dinheiro imprime sua marca no 

conjunto das operações do capitalismo contemporâneo. Coube, dessa forma, ao 

capital-dinheiro a conquista de um certo nível de “autonomia” perante o capital-

industrial, a qual foi fundamentalmente viabilizada pela predominância do “regime de 

acumulação rentista”.16

Detendo-se desta feita sobre o comportamento típico dos grupos 

industriais no estágio da mundialização do capital, Chesnais admite que ele se 

define, essencialmente, por meio de três instâncias específicas: crescimento externo 

via aquisições e fusões, ruptura das relações fordistas com os assalariados e 

internacionalização crescente. No interior desse “novo comportamento”, tem relevo o 

papel desempenhado pela tecnologia, favorecida pela amplitude dos investimentos 

                                                 
16 Objetivando ilustrar a predominância, a partir dos anos 80, da especulação financeira e sua 
conseqüente influência na formação de capital fictício, engendrando o que denomina de “economia 
de cassino”, Harvey (2002) ressalta uma matéria publicada no jornal New York Times sobre as 
transformações ocorridas em Nova Iorque, a qual dizia o seguinte: “Nova Iorque construiu 75 novas 
fábricas para abrigar a máquina de produção de dívidas. Essas torres de granito e de vidro brilham 
noite afora enquanto alguns dos mais talentosos profissionais desta geração inventam novos 
instrumentos de dívida que atendam a qualquer necessidade imaginável: Títulos Perpétuos de Taxa 
Flutuante, Títulos de Curva de Produção e Títulos de Unidade Monetária Dual, para ficar em alguns, 
agora negociados com tanta naturalidade quanto o foram um dia as ações de Standard Oil”. 
(HARVEY, 2002, p. 299). 
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em pesquisa e desenvolvimento (P&D),17 provocando, desse modo, a revolução da 

informática e das telecomunicações, as quais são largamente utilizadas pelos 

referidos grupos com vistas à organização do processo de internacionalização e à 

modificação de suas relações com a classe operária.  

Em conseqüência da adoção desse “novo comportamento”, o acréscimo 

da produtividade alcançado no setor manufatureiro e nas atividades de serviços 

deveu-se à combinação dos fatores tecnológicos e organizacionais, em que os 

modelos norte-americano e inglês, baseados na desregulamentação e na 

flexibilização, adquiriram ampliados espaços. 

Quanto às “aquisições e fusões” de empresas já existentes, o autor em 

pauta afirma que elas ocorrem por intermédio de um movimento articulado de 

centralização e de concentração do capital industrial, em detrimento da criação de 

novos meios de produção. Esse processo desenvolve-se, segundo ele, favorecido 

pelas políticas neoliberais, resultando na formação do “oligopólio mundial” que passa 

a representar a forma característica da modalidade de oferta dinamizada pela 

“tríade”, constituída pelos EUA, Inglaterra e Japão. 

Chesnais insiste no fato de que o capital produtivo não escapa da 

caracterização geral do capitalismo de cariz rentista, tendo, porém, um grau mais 

reduzido em relação às duas outras modalidades de capital. Nessa perspectiva, 

destaca as mudanças ocorridas nas empresas, as quais dispõem atualmente do 

denominado “sistema nervoso central” formado por uma “sociedade holding” 

constituída por ações e títulos comerciais. Por isso, para o autor, as empresas 

                                                 
17 Conforme Chesnais (1996), os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) estão entre as 
despesas industriais mais concentradas, atendendo à exigência do processo de mundialização de 
uma estreita vinculação entre conhecimento científico e tecnologia. Nessa direção, tem-se que, “em 
1988, os países da OCDE gastaram um total de cerca de 285 bilhões de dólares (225 bilhões em 
1995) em P&D. Desse total, os EUA respondem por quase metade (138 bilhões de dólares, ou seja, 
48,4%), os países de CEE por pouco mais de um quarto (27,7), o Japão por 17,9% (51 bilhões de 
dólares) e o conjunto dos demais países, por apenas 6%”. (CHESNAIS, 1996, p. 141). 
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capitalistas modernas transformaram-se em grupos financeiros com dominância 

industrial, fortalecendo, dessa maneira, as posições do “capitalismo rentista”. 

Dando continuidade à sua investigação e ocupando-se nesse ponto 

acerca da dinâmica interna e específica da mundialização do capital, François 

Chesnais evidencia uma de suas características mais essenciais, a qual se 

apresenta materializada na existência de um processo que ele denomina de 

“polarização”.  Esse processo se manifesta, para o autor, em duas dimensões: no 

plano interno (no interior do país) e no plano internacional (entre os países), 

caracterizando-se por sumariamente provocar o completo dizimamento das 

possibilidades de integração e de convergência mundial. Tendo em vista a 

existência desse devastador processo, sobressai, segundo o autor, o caráter assaz 

excludente da “economia globalizada”, impulsionando, assim, de maneira 

extremamente intensificada, a capacidade de movimentação do capital.  

Em decorrência da existência do fenômeno relativo à exacerbada 

mobilidade do capital, o autor reafirma o fato de as decisões econômico-políticas 

encontrarem-se cada vez mais subordinadas aos níveis de rentabilidade e às formas 

de obtenção dos superlucros na esfera financeira, sobressaindo nesse âmbito a 

noção de “arbitragem de câmbio”. Como resultado iminente desse fenômeno de 

intensa financeirização das relações sociais que acaba por alterar a fórmula geral do 

capital dada pela expresão D-M-D’, em simples D-D’ 18, Chesnais faz referência ao 

processo de marginalização de um expressivo número de “países em 

desenvolvimento”, seguido da integração estratégica dos países centrais. Diante 

dessa trágica situação, assevera que 

                                                 
18 Chesnais faz, especificamente neste ponto, alusão ao argumento de Marx (1983), que se 
fundamenta na constatação de que “no capital usurário, a forma D-M-D’ é reduzida aos extremos não 
mediados D-D’, dinheiro que se troca por mais dinheiro, forma que contradiz a natureza do dinheiro e, 
por isso, inexplicável do ponto de vista do intercâmbio de mercadorias”. (MARX, 1983, p. 137). 
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Estes [os países em desenvolvimento] não são mais apenas países 
subordinados, reservas de matéria-prima, sofrendo os efeitos 
conjuntos da dominação política e do intercâmbio desigual, como 
na época ‘clássica’ do imperialismo. São países que praticamente 
não mais apresentam interesse, nem econômico, nem estratégico 
(fim da ‘guerra fria’), para os países e companhias que estão no 
centro do oligopólio. São pesos mortos, pura e simplesmente. Não 
são mais países destinados ao ‘desenvolvimento’, e sim áreas de 
‘pobreza’ (palavra que invadiu o linguajar do Banco Mundial), cujos 
emigrantes ameaçam os ‘países democráticos’. (CHESNAIS, 1996, 
p. 37-39).19

 

 

 

Nessa perspectiva, para o economista francês, a marginalização dos 

países em desenvolvimento se constitui na “tendência geral” da fase de 

mundialização do capital. Essa tendência foi inicializada nos anos 80, 

desenvolvendo-se em seguida de forma progressiva, sendo caracterizada pela 

redução drástica dos investimentos estrangeiros diretos e das transferências 

tecnológicas. Segundo o autor, é nesse contexto que adquire relevo a expressão 

“desconexão forçada”, cunhada por E. Mouhoud, que significa o processo de 

exclusão de uma grande parte de regiões periféricas, em relação aos sistemas de 

intercâmbio dominados pelos países capitalistas centrais. 

Pretendendo desmitificar a suposta “autonomia absoluta” do capital-

dinheiro em relação aos demais capitais como fenômeno produzido no contexto da 

mundialização do capital, Chesnais ressalta as estreitas ligações e 

interdependências existentes entre eles, enfatizando a objetividade do fato de a 

riqueza ser fundamentalmente engendrada no âmbito da produção industrial. Para o 

autor, a hipertrofia da esfera financeira, predominante no capitalismo recente, teve 

                                                 
19 Uma análise contundente sobre as reformas econômicas efetivadas nos países do Terceiro Mundo 
e do Leste Europeu, a partir dos anos 80, sob a imposição do processo de “globalização da 
economia”, encontra-se em Chossudovsky (1999). Para o autor, essas reformas culminaram, em 
efeito, numa verdadeira globalização da pobreza, tendo em vista a existência de “um sistema global 
de oferta excessiva nutrido pelo desemprego e pela minimização do preço da mão-de-obra em todo o 
mundo”. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 21). 
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início em meados dos anos 60, através dos promissores mercados de eurodólares,20 

sendo prosseguida pelos governos de Thatcher e Reagan, nos anos 70/80, com a 

implementação de uma política de deflação obtida mediante a queda dos salários e 

da flexibilidade do trabalho, espraiando-se em seguida pelos demais estados do 

capitalismo central. 

Nesse sentido, a projeção alcançada pelo capital-dinheiro, segundo o 

autor, foi paulatinamente promovida a um status em que parecia se desligar da 

produção, dando, assim, origem a um fetichismo em torno da financeirização da 

economia, com isso, ocultando a verdadeira essência do fenômeno, dado em função 

de que, 

 

A esfera financeira alimenta-se da riqueza gerada pelo investimento e 
pela mobilização de uma força de trabalho com múltiplos níveis de 
qualificação. Nada cria por si só. Representa o tipo mesmo de arena 
onde se joga um jogo de soma zero: o que alguém ganha, dentro do 
circuito fechado do sistema financeiro, outro perde. Quando a esfera 
financeira deixa de ser alimentada por fluxos substanciais, cuja 
origem se encontra exclusivamente na esfera da produção, as 
tensões dentro do circuito fechado se intensificam e, com elas, a 
aproximação de crises financeiras [...]. (CHESNAIS, 1996, p. 309-
310). 

 

 

 

 Sumariando o conjunto dos fenômenos de dimensões demasiadamente 

nefastas, desencadeado no âmbito da fase correspondente à mundialização do 

capital, François Chesnais enfatiza primordialmente os relativos à total liberdade de 

ação do capital industrial e à liberalização dos intercâmbios. Para ele, esses 

fenômenos são enormemente acentuados pelos fundos de investimento e de 

pensão, e pelas companhias seguradoras.  
                                                 
20 Essa modalidade de mercado foi experienciada, segundo Chesnais, inicialmente pelos bancos 
britânicos que, diante da desvalorização sucessiva da libra esterlina, começaram a trabalhar em 
dólares. O crescimento exponencial do mercado de eurodólares acabou por internacionalizar a 
economia de endividamento, colocando o sistema mundial inteiramente submisso ao capital rentista.  
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Com relação à principal resultante dessa ilimitada liberdade do capital, 

afirma que ela pode ser aferida pela excessiva quantidade de destruição de postos 

de trabalho, a qual não vem sendo compensada com a criação de empregos em 

número equivalente. Do seu ponto de vista, essa dramática situação possui um grau 

de amplitude muito superior em relação às comumentes verificadas nos períodos de 

transformação tecnológica, ocorridos desde a revolução industrial deflagrada no 

século XIX. 

 O autor também faz referência acerca da repercussão da 

mundialização do capital no “consumo das famílias”, arrolando dois aspectos 

principais: a diminuição da renda do trabalho assalariado e a redistribuição da renda 

nacional em proveito dos grupos rentistas. Segundo Chesnais, esses fatores, por sua 

vez, acabaram por incidir nos “gastos públicos”, causando-lhe enfraquecimento por 

meio da diminuição da base tributária provocada pelo desemprego e pela 

estagnação do consumo. 

 O somatório desses elementos, conforme o autor, acaba por culminar 

com a “crise fiscal do Estado”, expressa na diminuição da esfera estatal em atender 

à demanda. A situação se agrava enormemente com a influência das políticas 

neoliberais, as quais condicionam a redução do nível de empregos no setor público e 

a proliferação de privatizações e desregulamentações. 

 Essa quantidade significativa de aspectos notadamente 

desestruturadores da sociabilidade e engendrados de maneira intensificada no curso 

da mundialização do capital, é nomeada pelo economista francês de “encadeamento 

cumulativo e retroativo”. No seu entendimento, esse fenômeno representa uma 

confirmação irrefutável de sua hipótese central21 posicionada nos termos de que 

                                                 
21 De maneira literal, a hipótese central enunciada por F. Chesnais parte da concepção “de que as 
formas assumidas, respectivamente, pela mundialização dos grupos industriais, dos grandes grupos 
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essa etapa do desenvolvimento capitalista manifesta-se por meio de uma depressão 

econômica longa (no sentido de J. Schumpeter). Quanto às suas características mais 

evidentes, sobressaem as taxas de crescimento muito baixas e repletas de conflitos 

econômicos e políticos, destacando-se a questão relativa ao alto nível de 

desemprego estrutural como expressão mais nevrálgica. 

Em concordância à notável análise desenvolvida pelo economista francês 

François Chesnais, admite-se, por fim, que a dinâmica dominante do final do século 

passado e início deste, movimenta-se em função da “globalização financeira” ou 

“mundialização do capital”. Esta se constitui essencialmente numa reformulação das 

tradicionais estratégias empresariais e dos países na contextualidade do mercado 

mundial de mercadorias, provocando, com isso, alterações no âmbito da divisão do 

trabalho e na relação centro/periferia, além de um processo intensificado de 

financeirização da produção social. 

 Por seu intermédio, aliado ao reforço das políticas de tonalidade 

liberalizante, têm ocorrido impactos desastrosos na relação entre Estado e 

economia, em que, nesse âmbito, as instituições de Bretton Woods,22 representadas 

pelo FMI, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio (OMC), 

desempenharam um papel-chave. A resultante desse processo tem implicado a 

                                                                                                                                                         
de distribuição e do capital monetário, exercem, de modo estrutural, um efeito depressivo sobre a 
acumulação. Esse efeito é global, embora seu impacto sobre os países e os conjuntos ‘regionais’ (isto 
é, continentais) permaneça diferenciado, de modo que o caráter mundial da depressão não 
comportou uma sincronização das conjunturas dos três pólos da Tríade (antes pelo contrário)”. 
(CHESNAIS, 1996, p. 304). 
22 Os acordos de Bretton Woods foram iniciados em 1944 e resultaram na criação do Banco Mundial 
em 1945, do FMI em 1947, do Acordo Geral de Tarifas e Comercio (GATT) em 1947 e, mais 
posteriormente, da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1995. Essas instituições foram 
regulamentadas com o propósito de promover a reconstrução econômica e a estabilização das taxas 
de câmbio mundial, seriamente fragilizadas em decorrência das duas guerras mundiais. Para Borón 
(1995), contudo, essas instituições têm dois objetivos efetivos: “converter ao neoliberalismo no senso 
comum não já de uma época, mas de toda a humanidade [...]; e converter ao capitalismo, na 
culminação da história humana, a ‘última’ e mais elevada forma de organização econômica e social 
jamais conhecida na história”. (BORÓN, 1995, p. 95). 
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redução drástica da quantidade e da qualidade do nível de empregos, bem como das 

políticas públicas. 

 Portanto, em conformidade à análise acima desenvolvida, o novo 

estágio de desenvolvimento do capitalismo, dado pela vigência da mundialização do 

capital, demanda ainda, simultaneamente, duas exigências fundamentais: uma 

flexibilização do processo produtivo e da organização do trabalho, viabilizada pela 

reestruturação produtiva, além de uma reconstituição social e política, concretizada 

por intermédio do neoliberalismo. 

 Nessa angulação, examinando a partir deste momento a temática 

pertinente à reestruturação produtiva típica da terceira revolução tecnológica, 

Navarro (2002) admite que esta vem se desenvolvendo respaldada, de maneira 

geral, 

 

[...]em racionalizações administrativas e gerenciais, ou seja, 
mudanças na organização, administração e condução não só do 
processo de trabalho, mas da empresa em sua totalidade. Essas 
mudanças, que puderam realizar-se graças à introdução do 
processamento eletrônico de dados, computadores e 
microcomputadores, estavam destinadas a centralizar a direção e o 
controle e descentralizar a execução. (NAVARRO, 2002, p. 95). 

 

 

 

Na esteira das mudanças direcionadas em função, simultaneamente, da 

centralização da direção e da descentralização da execução, tem relevo o processo 

de transferência dos setores da produção para outras regiões do país, e inclusive, 

até para outros países que disponham de atratividades para o capital, a exemplo de 

“menores custos trabalhistas, cenários menos regulados e forças operárias mais 

dóceis” (NAVARRO, 2002, p. 98), dando origem ao processo de internacionalização 

da produção. Para esse autor, a emergência da denominada “produção global” 
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impulsiona, por sua vez, o fenômeno correspondente à “fábrica mundial”, que se 

converteu na forma dominante de produção dos anos 80.23

Desse modo, no contexto das estratégias de incremento da produção, 

viabilizada por meio da disseminação de uma nova conformação tecnológica, 

materializada, por sua vez, na automação, na robótica e na microeletrônica, assume 

relevo o denominado regime de “acumulação flexível”, conforme Harvey (2000), 

interpretado por este autor como uma alternativa forjada pelo capital com vistas a se 

contrapor/substituir a rigidez do fordismo.24 Essa modalidade de regime possui por 

fundamento a flexibilização da produção e do trabalho,  

 

 

[...]caracterizando-se pelo surgimento de setores de produção 
inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional”. 
(HARVEY, 2000, p. 140). 

 
 
 

 
 Dentre as muitas experiências de “acumulação flexível”, a exemplo da 

“Terceira Itália” e dos diversos vales e gargantas do silício, tem destaque o toyotismo 

ou o modelo japonês que, segundo Gounet (1999), se constituiu no Japão entre os 

anos 50/70, difundindo-se, em seguida, na década de 70, em direção aos países 

                                                 
23 Para Navarro (2002), “a produção total de além-mar das corporações norte-americanas 
internacionais é atualmente maior que o Produto Nacional Bruto de qualquer país, com exceção dos 
Estados Unidos e da ex-União Soviética”. (NAVARRO, 2002, p. 98). 
24 O fordismo, como regime de acumulação capitalista, teve início em torno de 1914, pelo empresário 
Henry Ford, tendo como fundamento central a chamada norma de rendimento típica do modo de 
organização do trabalho taylorista e constituindo-se, em seguida, a partir da admissão de outras 
inovações, a exemplo da produção em massa, da adoção da linha de montagem visando à 
regularização do trabalho sob controle da empresa, da padronização dos produtos e da 
automatização dos ambientes de produção. Para Harvey (2000), o período considerado mais crítico 
da trajetória do fordismo estendeu-se entre os anos de 1965 a 1973, em que este regime de 
acumulação mostrou-se efetivamente incapaz de equacionar os conflitos inerentes ao capitalismo, 
tendo em vista a sua rigidez, a qual se apresentava, sobretudo, nos investimentos de capital fixo em 
sistema de produção em massa, bem como nos mercados, na alocação e nos contratos de trabalho. 
(HARVEY, 2002, 134-140). 
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capitalistas centrais. Para este autor, o referido modelo apresenta-se por intermédio 

das seguintes dimensões: produção determinada pela demanda; crescimento 

determinado pelo fluxo de mercadorias; máxima fluidez da produção; flexibilidade do 

aparato produtivo; incorporação dos métodos de fabricação de fluxo intensivo (just-

in-time); organização da produção por meio do kanban25 e desenvolvimento da 

subcontratação. 

 Nessa perspectiva, o supramencionado autor sintetiza conceitualmente 

o método toyotista, admitindo fundamentalmente tratar-se de “um sistema de 

organização da produção baseado em uma resposta imediata às variações da 

demanda que exige, portanto, uma organização flexível do trabalho (inclusive dos 

trabalhadores)”. (GOUNET, 1999, p. 29). Complementando a sua caracterização 

sobre o sistema em questão, Gounet faz alusão aos cinco zeros representativos da 

produção toyotista, os quais dizem respeito, respectivamente, a zero atrasos, zero 

estoques, zero defeitos, zero panes e zero papéis (burocracia). 

 Aliada à flexibilização do processo produtivo, o modelo toyotista exige, 

do mesmo modo, uma flexibilização da força de trabalho. Esta ocorre viabilizada, 

conforme Gounet, pela intensificação do trabalho operário e pelo desmantelamento 

da organização autônoma dos trabalhadores, em função de uma harmonização aos 

interesses da empresa. 

 As transformações deflagradas no curso do processo de reestruturação 

produtiva foram também amplamente analisadas por Antunes (1995), que as 

nomeou de “metamorfoses no mundo do trabalho”. Diante delas, o autor evidencia, 

sobretudo, a existência de uma processualidade contraditória, a qual se configura 

                                                 
25 Segundo Antunes (1995) e Gounet (1999), o kanban, como mecanismo de organização da 
produção flexível, constitui as placas utilizadas para a reposição das peças ou produtos, operando 
com uma senha de comando com vistas à reconstituição do estoque, o qual é realizado após a 
venda. 
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por meio de uma diversidade de novos e nefastos condicionantes da classe 

trabalhadora, tais como: a desproletarização do trabalho industrial; a expansão do 

trabalho assalariado no setor de serviços; a ampliação e a hiperexploração do 

trabalho feminino; a intensificação da subcontratação e o desemprego estrutural. 

 Antunes também identifica e problematiza o paradoxo representado 

pelo processo que articula concomitantemente uma qualificação do trabalho 

industrial e uma desqualificação do trabalho no setor de serviços. Para ele, esta 

última tendência ocorre por ocasião da institucionalização dos denominados 

“trabalhadores multifuncionais”, impulsionados pelo toyotismo, significando “um 

ataque ao saber profissional dos operários qualificados, a fim de diminuir seu poder 

sobre a produção e aumentar a intensidade do trabalho”. (ANTUNES, 1995, p. 53). 

 Para Antunes, as metamorfoses operantes no âmbito do mundo do 

trabalho foram de tal maneira intensa a ponto de atingir a materialidade e a 

subjetividade da classe trabalhadora, tornando-a, por isso, extremamente 

complexificada, heterogênea e fragmentada. Essa nova condição vivenciada pela 

classe trabalhadora, por sua vez, fez com que alguns teóricos — e até mesmo 

aqueles mais críticos e pertencentes à tradição marxista — não fossem mais 

capazes de encará-la como protagonista da função histórica de revolucionar o capital 

e instaurar o processo de emancipação social. 

 Na direção das versões que discutem a reestruturação produtiva 

contemporânea a partir de uma perspectiva marxista, tem destaque a de Teixeira 

(1998a), que a entende, em essência, como a mais recente estratégia política 

implementada pela burguesia, objetivando a produção de novas formas de produção 

de mais-valia. Para esse autor, as transformações ocorridas na sociedade capitalista, 
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a partir da difusão da “acumulação flexível” e da dominância do toyotismo, se fizeram 

fundamentalmente em nome do capital, argumentando por isso que, 

 

 

a promessa de liberdade, que a concorrência traz em si, se investe 
em não-liberdade, não porque as forças produtivas, depois de certo 
estágio de desenvolvimento, rebelaram-se contra o homem, mas 
sim, porque esse desenvolvimento mesmo se realiza dentro de uma 
forma social fetichizada, de uma forma social coisificada, em 
síntese, dentro de uma forma social que é forma de 
desenvolvimento não do homem, mas do capital. (TEIXEIRA, 
1998a, p. 69). 

 

 

 

 As mudanças ocorridas na produção e no trabalho capitalista, 

configuradas no processo de reestruturação produtiva, foram estreitamente 

acompanhadas pelas mudanças na intervenção estatal, representada pela ascensão 

do neoliberalismo. Este, ao integralizar a estratégia de dimensões política e 

econômica, concernente à mundialização do capital, tem os seus princípios 

orientados na defesa tout court da privatização, desregulamentação, 

descentralização e liberalização, que, em última instância, provocaram a 

desqualificação, por parte do capitalismo, das regras, procedimentos e instituições 

que haviam permitido, na década de 30, a institucionalização do modelo de 

desenvolvimento centrado na intervenção do Estado.  

Essa constatação ratifica o fato de que o processo de mudança estrutural-

histórica, ocorrida na própria natureza do capital, dado pelo processo de 

mundialização, tem possibilitado de maneira significativa a ascensão sem 

precedentes do ideário neoliberal, o qual se manteve latente desde o final da 2ª 

Guerra Mundial, sendo, entretanto, lenta e perseverantemente cultivado pelos seus 
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intelectuais orgânicos, conforme Anderson (1995), no interior da “Sociedade de Mont 

Pèlerin”. 

Dessa forma, entende-se que a vigência, pela primeira vez nos anos 

80/90, de um mercado genuinamente mundial, tem a peculiaridade de apresentar, 

como principal implicação, o declínio do poder dos Estados nacionais em regular as 

suas economias, criando, assim, condições mais propícias para a afirmação do 

neoliberalismo como uma corrente teórica que valoriza o mercado em detrimento do 

Estado. Nesse sentido, o neoliberalismo se constitui, conforme G. Therborn (1995), 

 

 

[...]um projeto sério e racional, uma doutrina coerente e uma teoria 
vinculada e reforçada por certos processos históricos de 
transformação do capitalismo. É uma doutrina pelo menos de fato, 
conectada com uma nova dinâmica tanto tecnológica e gerencial 
quanto financeira dos mercados e da competição. (THERBORN, 
1995, p. 182). 

 

 

 

 O neoliberalismo emerge, portanto, no limiar dos anos 80,26 sobretudo 

por meio da revitalização de um viés ideológico pertinente à teoria liberal clássica em 

sua versão política e econômica, a qual se pauta na sumária identificação entre 

liberalismo e democracia. Desse modo, na sua escalada ascensionista, tem relevo o 

protagonismo das proposições teóricas divulgadas por F. Hayek e M. Friedman, em 

suas obras intituladas, respectivamente, O caminho da servidão e Capitalismo e 

liberdade.  
                                                 
26 Em seu instigante artigo intitulado Balanço do neoliberalismo, Anderson (1995) analisa a trajetória 
fulminante dessa doutrina, a qual foi implementada no final dos anos 70 e início da década de 80, 
sendo liderada, no centro do capitalismo, pela Inglaterra e pelos EUA e endossada nos governos de 
M.Thatcher e de R. Reagan, expandindo-se em seguida pelos demais continentes. O autor também 
realiza uma avaliação econômica, sócio-política e ideológica desse ideário, salientando os seus êxitos 
e fracassos, em que estes últimos se referem à sua pretensão de incrementar o processo de 
desenvolvimento econômico. 

 

  



 60

Assim, referenciado na repercussão dessas produções, as quais foram 

amplamente divulgadas como receituário à crise exacerbada que vinha afetando o 

conjunto dos Estados nacionais, o neoliberalismo se constituiu como uma doutrina 

que enaltece as virtudes do mercado, a partir do entendimento de que essa instância 

é central para o desenvolvimento da sociabilidade. Por outro lado, o neoliberalismo 

conclama também o Estado mínimo, encarando-o como politicamente estratégico à 

consolidação da democracia. 

As razões que justificam a adoção da programática neoliberal se fizeram 

necessárias em decorrência, principalmente, da perda de legitimidade do Estado 

interventor, da crise fiscal27 e da escalada inflacionária materializada num contexto 

de hiperinflação,28 os quais se expandiram de maneira significativa a partir dos anos 

70. Assim, para os defensores do neoliberalismo, a conjunção desses fatores 

econômico-políticos condicionou o caráter emergencial da implementação, 

primeiramente de medidas de estabilização, seguidas posteriormente das políticas 

de ajuste estrutural, as quais foram contempladas nos Planos Baker (1985) e Brady 

(1990).29

                                                 
27 Investigando o tema relativo à crise fiscal à luz dos referenciais marxistas, Teixeira (1998b) admite 
que essa modalidade de crise é intrínseca à lógica da produção de mercadorias, na medida em que 
“é inerente ao sistema produtor de mercadorias produzir uma desigualdade crescente na apropriação 
da riqueza social. Isto porque o processo de acumulação se converte em um processo em que a 
apropriação do excedente econômico se faz, cada vez mais, à custa do trabalho”. (TEIXEIRA, 1998b, 
p. 222). Uma instigante análise sobre a crise fiscal encontra-se também em Behring (1998), onde a 
autora examina a concepção de James O’Connor que, de maneira abrangente, compartilha do 
mesmo entendimento de Teixeira. Assim, para Behring, respaldando-se em O’Connor, a crise fiscal “é 
agravada por algumas tendências estruturais e conjunturais em curso, como: socialização dos custos 
de capital e despesas sociais de produção pelo capital monopolista; inflação do custo salarial do setor 
estatal; dependência direta de amplos setores da população em relação ao Estado”. Nessa direção, a 
autora ratifica a tese de O’Connor, ao admitir que, no percurso da crise fiscal, “Há, portanto, uma forte 
demanda dirigida ao Estado, combinada com dificuldades crescentes de ampliação da base 
tributária”. (BEHRING, 1998, p. 72, grifo da autora). 
28 Segundo Anderson (1995),” há um equivalente funcional ao trauma da ditadura militar como 
mecanismo para induzir democrática e não coercitivamente um povo a aceitar políticas sociais das 
mais drásticas. Este equivalente é a hiperinflação”. (ANDERSON, 1995, p. 21). 
29 Para Soares (2002), o Plano Baker “apontava a necessidade de pensar a estabilização juntamente 
com o crescimento, convidando as agências financiadoras internacionais e os bancos comerciais a 
financiarem os ‘esforços’ de ajuste”, enquanto o Plano Brady “reconhecia a inevitabilidade de uma 
renegociação do pagamento das dívidas contraídas pelos países”. (SOARES, 2002, p. 17). 
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Contudo, contrariamente, para os críticos do neoliberalismo, a exemplo de 

Petras (1999), esse ideário se propõe redefinir as estratégias de classe, sendo por 

isso, fundamentalmente, uma doutrina política e não uma estratégia econômica.30 

Nesse sentido, “seu primeiro efeito é reconfigurar o terreno da luta social, 

reconcentrar o poder político e reconcentrar a riqueza no topo da pirâmide.” 

(PETRAS, 1999, p. 107).  

Ainda conforme Petras, o ajuste estrutural, integrante da programática 

neoliberal, contempla duas etapas distintas: estabilização macroeconômica, 

envolvendo a desvalorização da moeda, a liberalização de preços e a austeridade 

orçamentária; e reformas estruturais, consistindo na implementação de medidas 

pertinentes à liberalização do comércio, à privatização, à reforma fiscal e ao combate 

à pobreza. Essas etapas tornaram-se, todavia, mais conhecidas, por intermédio das 

seguintes expressões: reformas da primeira e da segunda geração. 

Nessa perspectiva, o objetivo político da ofensiva neoliberal relaciona-se 

diretamente à concentração de riquezas no setor privado e à ampliação dos 

investimentos estrangeiros e dos monopólios. Vinculado a esse fato, o crescente 

desinvestimento nos programas sociais se constitui uma condição estrutural com 

vistas à acumulação da renda engendrada no setor financeiro, criando, assim, 

segundo Netto (1993), as bases propícias à fundação, não de um suposto Estado 

mínimo, mas de um Estado máximo para os fins do capital. 

No interior do processo de consolidação de uma modalidade de Estado 

máximo (para os interesses do capital), os Estados de bem-estar social — 

                                                 
30 Em resposta às constantes indagações sobre os motivos do neoliberalismo e das suas políticas de 
ajuste estrutural (PAE) não conduzirem necessariamente a um desenvolvimento econômico, Petras 
(1999) argumenta que: “Mais importante do que aceitar a base racional econômica das PAE é apontar 
para a lógica política subjacente às políticas de estabilização e para as suas conseqüências 
socioeconômicas. As políticas neoliberais têm pouco a ver com desenvolvimento econômico [...] A 
capitalização de empresas privadas vem acompanhada de uma maior descapitalização da economia, 
criando problemas e não soluções para o balanço de pagamentos”. (PETRAS, 1999, p. 107-108). 
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amplamente vigentes nos países cêntricos no período pós-45, bem como as 

experiências populistas de proteção social implementadas na América Latina — 

assistem a um pungente retrocesso, uma vez que se vêem transmutados em 

padrões seletivos e particularistas de benefícios. 

 A resultante dessas drásticas mudanças culminaram no progressivo 

avanço da pobreza, a qual assume, sobretudo no Terceiro Mundo — que se 

encontra quase que inteiramente subjugado aos ditames do denominado Consenso 

de Washington31 —, uma magnitude que a faz posicionar-se em direção a uma 

condição de verdadeira regressão social. 

Assim, de maneira sintética, as principais contradições desencadeadas 

pelo neoliberalismo podem ser evidenciadas, sobretudo, por meio dos seguintes 

aspectos: polarização produtiva e social, ocorrida em decorrência do crescimento 

relativo das economias e da redução das taxas de inflação; queda nos salários reais, 

em função da liberalização dos mercados e da rígida política salarial; e formação dos 

grupos de pressão capitalistas, em conseqüência da liberdade adquirida com a 

ruptura dos pactos corporativos. Essa conjunção de fatores condiciona a constatação 

inexorável de que 

 

 

O neoliberalismo realmente existente não é senão o Estado do 
grande capital que, por meio da derrota da classe operária, impôs 
rupturas ou limitações aos pactos corporativos do pós-guerra; 
implantou uma nova disciplina fabril e uma austeridade salarial, 
também nos gastos sociais; e descontou sobre os trabalhadores os 
custos da crise. A derrota proletária foi econômica e política, mas 
também ideológica, onde o keynesianismo e o marxismo estão 

                                                 
31 Para Fiori e Tavares apud Soares (2002), o Consenso de Washington, ocorrido em 1989, nos EUA, 
consistiu essencialmente de “um conjunto abrangente de regras de condicionalidades aplicadas de 
forma cada vez mais padronizada aos diversos países e regiões do mundo, para obter o apoio político 
e econômico dos governos centrais e dos organismos internacionais. Trata-se também de políticas 
macroeconômicas de estabilização acompanhadas de reformas estruturais liberalizantes”. (FIORI e 
TAVARES apud SOARES, 2002, p. 16). 
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desprestigiados, e a intervenção estatal virou sinônimo de 
ineficiência, inflação e privilégios”. (TOLEDO, 2002, p. 84, grifo do 
autor). 

 
 
 
 
 

Neste ponto da análise, admite-se conclusivamente que o projeto 

implementado pela reação burguesa com vistas à revitalização do sistema 

capitalista, dado pelas estratégias econômicas e sociopolíticas materializadas nos 

processos concernentes à mundialização do capital, à reestruturação produtiva e ao 

neoliberalismo, na realidade, acirraram, em proporções monumentais, as 

contradições congênitas ao mundo do capital. Os seus efeitos implicaram nefastas 

conseqüências, as quais contribuíram, de maneira dramática, com a fragilização da 

relativa autonomia conquistada pela classe trabalhadora, na medida em que difundiu 

a falsa idéia relativa à eternização do capitalismo e da conseqüente inviabilidade da 

alternativa socialista. 

No item subseqüente, analizar-se-ão as repercussões do projeto 

implementado pela reação burguesa sobre as políticas sociais, a partir da 

contextualização histórica da sua trajetória na sociedade capitalista. 

 

2. As repercussões sociopolíticas do processo de reestruturação do capital 

sobre as políticas sociais 

 

2.1  Origem e desenvolvimento das políticas sociais no capitalismo 

 

Contextualizando as políticas sociais a partir da crítica marxista da 

economia política, tem-se que elas se constituem em estratégia adotada pela classe 

capitalista à reprodução da força de trabalho como instância produtora de riquezas. 
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Assim sendo, o seu objetivo fundamental é ocultar a desigualdade econômica 

assegurada por meio do estímulo à participação da classe trabalhadora no usufruto 

dos benefícios sociais, materializados nos serviços sociais, os quais são executados 

pelo Estado e financiados pelos próprios trabalhadores.32 A resultante desse 

processo viabiliza-se mediante a reprodução da desigualdade social, adquirindo sua 

plena configuração no contexto do capitalismo monopolista, em que as políticas 

sociais inserem-se definitivamente no núcleo das disputas das classes antagônicas 

através da articulação orgânica das suas funções econômica e política. 

Todavia, quando inserida no pacto keynesiano, em que, conforme 

Vasconcelos (1988), "o campo das políticas sociais e da cidadania passa a constituir 

a cena principal da luta de classes nos países centrais" (VASCONCELOS, 1988, p. 

16),33 tem-se que elas representam concessões ou conquistas alcançadas pelos 

trabalhadores. Estas, contudo, assumem matizes diferentes, conforme a dinâmica da 

correlação de forças prevalecente no interior das lutas entre as classes sociais. 

Particularmente nesse âmbito, as negociações aumentam ou diminuem, tendo como 

parâmetro a posição dos ciclos econômicos e suas tendências conjunturais 

expansiva ou depressiva. 

No que se refere às protoformas das políticas sociais, estas se 

manifestam originariamente no âmbito do capitalismo concorrencial, apresentando-

se por meio de um conjunto de medidas acionadas pelo patronato e pela igreja e, 

                                                 
32 As políticas sociais capitalistas não têm caráter redistributivo por não serem financiadas pelo 
imposto progressivo sobre o lucro. Acerca dessa questão, Mandel apud Behring (1998) esclarece que 
"É um facto que as experiências mais interessantes de Segurança Social, como a que foi realizada na 
França após 1944, ou, sobretudo o Serviço Nacional de Saúde na Grã-Bretanha, após 1945, foram 
financiadas muito mais por uma taxação dos próprios trabalhadores [...] do que pela taxação da 
burguesia. É por isso que em regime capitalista nunca se assistiu a uma verdadeira e radical 
redistribuição do rendimento nacional pelo imposto, um dos grandes 'mitos' do reformismo". 
(MANDEL apud BEHRING, 1998, p. 167).  
33 Vale lembrar, contudo, que, nesse contexto, assiste-se à expansão da cidadania e da política social 
como recurso ideológico necessário ao imperativo de ocultamento da contradição fundamental que 
impulsiona a dinâmica da economia de mercado, a qual é dada pelo discurso da igualdade e pela 
realização da desigualdade. 
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eventualmente, pelo Estado burguês, imerso em sua fase liberal. Essas iniciativas 

sociais se viabilizam no sentido de aplacar as profundas contradições causadas pelo 

desenvolvimento capitalista industrial, engendrado no final do século XVIII, em seu 

processo congênito de dissociação entre trabalho, produção e apropriação. 

Dessa forma, as políticas sociais somente vão adquirir estatuto de 

seguridade social pública no contexto do capitalismo monopolista, constituído e 

desenvolvido entre os anos 1890/1940, tendo em vista a emergência da "questão 

social" e o acirramento da luta de classes. Essa condicionalidade explica o fato de 

que, conforme Mota (1996), “os sistemas de seguridade social estão diretamente 

relacionados com a dinâmica da acumulação capitalista, nela incluídos o processo 

de assalariamento, as necessidades de manutenção e reprodução do trabalhador e 

a reprodução ampliada do próprio capital”. (MOTA, 1996, p. 191). Assim, no âmbito 

do ordenamento pertinente ao capitalismo monopolista, dá-se início à fase 

intervencionista estatal, a qual se erige em substituição ao período liberal clássico 

caracterizado pela centralidade assumida pelo mercado.  

Nesses termos, a vigência do processo de intervenção estatal, 

inicialmente consolidada no contexto do capitalismo monopolista, se desencadeia no 

momento em que o sistema capitalista, até então inscrito em sua fase liberal 

caracterizada por uma acelerada produtividade, entra em crise no final de 1920, 

assistindo-se com isso, ao advento da denominada “Grande Depressão”. Por meio 

desta, engendra-se uma diversidade de problemáticas de dimensões econômicas, 

sociais e políticas, tais como as relativas à falência das empresas, à queda 

vertiginosa dos preços das mercadorias devido à falta de demanda efetiva por 

produtos e, também, à crise das instituições políticas. Esse conjunto de dificuldades 

acaba por colocar em ameaça a doutrina econômica liberal operante, a qual tinha 
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como princípio essencial a liberdade total para as leis de mercado como estratégia 

política à plena produtividade econômica. 

O período relativo ao capitalismo monopolista, na sua condição de fase 

constitutiva do ordenamento capitalista, foi densamente investigado por Netto 

(1992), por meio da problematização da sua dinâmica interna. 

 Nesse sentido, o autor principia sua análise demarcando o traço 

distintivo do capitalismo monopolista34 como período que representa a maturidade 

histórica da sociedade burguesa: o “acréscimo dos lucros capitalistas através do 

controle dos mercados”. (NETTO, 1992, p. 16). No seu entendimento, esse 

determinante se movimenta impulsionando determinadas mudanças qualitativas, 

respectivamente nos âmbitos da organização da produção e nas relações de poder. 

 Na esfera da produção, tais mudanças se traduzem na redefinição do 

processo de acumulação de capital, cujo dinamismo é assegurado pelo aumento da 

produtividade social do trabalho, favorecida, por sua vez, pela crescente participação 

do capital constante e pela substituição da exploração extensiva do trabalho pela 

exploração intensiva.35 Da intercorrência desses fatores, delineia-se a marca 

específica do “mundo do trabalho” nesse período, representada pelo aumento 

progressivo do contingente de trabalhadores no exército industrial de reserva. 

                                                 
34 Sintetizando o conjunto dos fenômenos introduzido na dinâmica capitalista por meio da ascensão 
da fase dos monopólios, Netto (1992) destaca os seguintes: “o aumento dos preços das mercadorias 
e serviços produzidos pelos monopólios; a elevação das taxas de lucro nos setores monopolizados; o 
crescimento da taxa de acumulação; a concentração dos investimentos nos setores de maior 
concorrência; a diminuição do trabalho ‘vivo’ em função da introdução de novas tecnologias; e o 
aumento dos custos de vendas que eleva o contingente de consumidores improdutivos e a tendência 
ao subconsumo”. (NETTO, 1992, p. 16-17). 
35 A consubstanciação da exploração intensiva do trabalho fez-se através da implementação da mais-
valia relativa, que se efetivou com a introdução de tecnologias capital-intensivas, substituindo, assim, 
a mais-valia absoluta. Diferentemente, esta última se caracteriza pela extensão da jornada de 
trabalho, sendo predominante nas fases iniciais de constituição do modo de produção e reprodução 
capitalista. A combinação dessas duas modalidades de mais-valia vai vigorar, contudo, no contexto 
do atual regime de acumulação flexível, em seu propósito de consolidar uma intensificação 
progressiva da produtividade do trabalho. 
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 Acirrando em proporções descomunais as contradições congênitas ao 

ordenamento capitalista, a organização monopólica demanda, segundo Netto, 

mecanismos de intervenção extra-econômico à administração da produção, 

impulsionando o processo de refuncionalização do Estado. Nessa direção, as 

mudanças nas relações de poder, gestadas na idade dos monopólios, têm a lógica 

estatal como centro, em que, além das tradicionais intervenções do Estado no 

controle das condições externas da produção, sua atuação adentra na dinâmica 

interna da sociedade, de tal forma que “as [suas] funções políticas imbricam-se 

organicamente com as […] funções econômicas”. (NETTO, 1992, p. 21, grifo do 

autor).36  

 Posicionado em direção à obtenção de superlucros, o Estado 

desempenha, conforme o autor em foco, uma multiplicidade de funções, 

sobressaindo as diretas, indiretas e estratégicas. Além disso, ocorre a fusão dos 

aparatos privados dos monopólios às instituições estatais. Nas palavras de Netto, 

isso significa dizer que “o Estado funcional ao capitalismo monopolista é, no nível 

das suas finalidades econômicas, o ‘comitê executivo’ da burguesia monopolista − 

opera para propiciar o conjunto de condições necessárias à acumulação e à 

valorização do capital monopolista”. (NETTO, 1992, p. 22). 

 No interior desse perfil inteiramente reorientado da organização estatal, 

inclui-se “para a reprodução ampliada do capital, [a garantia da] conservação física 

da força de trabalho ameaçada pela superexploração” (MANDEL apud NETTO, 

1992, p. 22), viabilizada pelas políticas sociais. Especificamente neste ponto, Netto 

destaca o fato de que a implementação das políticas sociais no capitalismo 
                                                 
36Netto (1992) enfatiza, no entanto, que a relação entre as funções econômicas e políticas, viabilizada 
pelo Estado burguês, constitui em efeito uma mera possibilidade, que varia em conformidade à 
correlação das classes e das lutas sociais. Nessa direção, afirma o fato de que “as alternativas sócio-
políticas do capitalismo monopolista, sem configurar um leque infinito, comportam matizes que vão de 
um leque a outro — do Welfare State ao fascismo”. (NETTO, 1992, p. 24).  
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monopolista afigura-se, em efeito, uma novidade, na medida em que, na fase 

concorrencial, as respostas às mazelas da exploração do trabalho se manifestavam, 

principalmente, por intermédio da coerção às organizações proletárias ou, no 

máximo, por meio de “ajudas emergenciais”. Assim, as medidas de política social, 

institucionalizadas no âmbito da ordem monopólica, realizam, mediante a efetivação 

sistemática dos serviços sociais, a denominada “socialização dos custos”, além de 

que, 

 

[...]o Estado − como instância da política econômica do monopólio − é 
obrigado não só a assegurar continuamente a reprodução e a 
manutenção da força de trabalho, ocupada e excedente, mas é 
compelido (e o faz mediante os sistemas de previdência e segurança 
social, principalmente) a regular a sua pertinência a níveis 
determinados de consumo […] Neste nível, dá-se a articulação das 
funções econômicas e políticas do Estado burguês no capitalismo 
monopolista[…]. (NETTO, 1992, p. 23). 

 

 

 

 Visando consolidar a sua efetiva legitimação na dinâmica contraditória 

das determinações econômicas, o Estado viabiliza, através das políticas sociais, um 

“consenso que assegura o seu desempenho”. Contudo, a implementação de 

medidas na área social não constitui uma inclinação natural do Estado, sendo este 

processo “mediatizado pela correlação das classes e das forças sociais em 

presença”. (Netto, 1992, p. 24). 

 Nessa perspectiva, valendo-se, principalmente, do recurso das políticas 

sociais, o Estado administra as expressões da “questão social”, tendo o cuidado de 

atomizá-la, 
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 [...]fragmentando-a e parcializando-a […] E não pode ser de outro 
modo: tomar a ‘questão social’ como problemática configuradora de 
uma totalidade processual específica é remetê-la concretamente à 
relação capital/trabalho − o que significa, liminarmente, colocar em 
xeque a ordem burguesa. (NETTO, 1992, p. 28).  

 
 

 

 Concluindo sua análise, Netto admite o fato de que, na intenção de 

escamotear o fundamento da desigualdade social inerente ao processo de 

acumulação do capital por meio do controle da “questão social”, o Estado, na 

contextualidade monopólica, reconhece por fim o caráter de funcionalidade da 

política social aos seus objetivos político-econômicos. 

 De acordo com a investigação desenvolvida por Netto, os processos 

gestados no âmbito da organização monopólica acabaram por impulsionar e 

desenvolver a generalização dos padrões de proteção social, principiando com a 

inauguração dos sistemas de seguro social, ocorrida oficialmente em 1929.37  

Assim, por volta da data supramencionada, "a política social passa a 

integrar a estratégia global anticrise do capital". (BEHRING, 1998, p. 168).38 

Contudo, a efetividade da política social torna-se ainda mais sólida na fase 

correspondente ao capitalismo tardio, conforme Mandel (1982), iniciado no pós-1945 

e se prolongando até os dias atuais. Nessa contextualidade, sobretudo, na fase 

correspondente à onda longa expansiva (MANDEL, 1982), operante no período de 

                                                 
37 Antes de 1929, contudo, já existia na Alemanha, desde 1883, uma das experiências mais 
significativas de política social implementada pelo Estado burguês, configurada mediante o seguro 
social obrigatório e envolvendo as áreas de saúde, acidente de trabalho e aposentadoria, que se 
tornou posteriormente conhecida por meio da denominação de modelo bismarckiano de proteção 
social. Segundo Pereira (2000), a principal função desse modelo de proteção social era “desmobilizar 
a classe trabalhadora que se sentia atraída pelos ideais socialistas da social-democracia alemã”. 
(PEREIRA, 2000, p. 18). 
38 Behring (1998), recorrendo à periodização mandeliana, ressalta, no entanto, que “é possível afirmar 
que as políticas sociais se multiplicam no final de um longo período depressivo, que se estende de 
1914 a 1939, e se generalizam no início de um período de expansão, que teve como substrato a 
guerra e o fascismo, e segue até fins da década de 60”. (BEHRING, 1998, p. 164). 
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1945-1970, o Estado intervencionista, em sua função de capitalista total ideal 

(MANDEL, 1982), ao valer-se da estratégia de contribuição tripartite (envolvendo o 

Estado, o patronato e o trabalhador), intensifica a sua ação político-econômica por 

intermédio da adoção de uma série de medidas administrativas anticrise,39 

institucionalizando políticas sociais de largo alcance.  

 A vigência desse estágio de expansão do capital, conhecido como a 

fase de ouro do modo de produção capitalista, materializou-se favorecido pelas altas 

taxas de mais-valia, alcançadas nos acontecimentos relativos à ascensão do 

fascismo e à economia de guerra, ocorridos no período imediatamente anterior. Com 

ele, culmina-se por um lado com a edificação do modelo de regulação social-

democrático que, segundo Abreu (1999), dá sustentação ao Welfare State ou Estado 

de Bem-Estar Social, caracterizado pela centralidade assumida pelos fundos 

públicos no financiamento da reprodução da força de trabalho e do próprio capital, 

dando assim origem a políticas sociais públicas abrangentes, predominantes, 

sobretudo, na Europa.40  

Por outro lado, erige-se o modelo regulacionista estatal-

desenvolvimentista que, segundo Abreu (1999), foi implementado nos países de 

capitalismo periférico, a exemplo do Brasil,41  se particularizando pela expansão de 

políticas sociais categoriais e clientelistas, cuja característica é a prestação da 

                                                 
39 No bojo das medidas keynesianas anticrise, implementadas neste período, destacam-se, segundo 
Behring (1998), as seguintes: "a planificação indicativa da economia, na perspectiva de evitar os 
riscos das amplas flutuações periódicas; a intervenção na relação capital/trabalho, por intermédio da 
política salarial e do controle de preços; a política fiscal e, dentro dela, os mecanismos de renúncia 
fiscal; a oferta de crédito combinada a uma política de juros; e as políticas sociais". (BEHRING, 1998, 
p. 166, grifo da autora). 
40 Conforme a literatura pesquisada, na contextualidade americana, predominou um sistema de 
seguridade social híbrido, por meio da combinação de políticas públicas e privadas. Contudo, Soares 
(2001), comentando um documento do Banco Mundial, atesta a precariedade das políticas sociais 
vigentes naqueles países, ao afirmar que, segundo documento dessa instituição, os EUA possuem “o 
mais incompleto sistema de benefícios entre os países industrializados, deixando 137 milhões de 
pessoas sem cobertura contra riscos de saúde [...]”. (SOARES, 2001, p. 65). 
41 A discussão sobre a trajetória das políticas sociais na particularidade brasileira será 
especificamente tematizada no item 3 do Capítulo II. 
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assistência aos pobres, destinando a política previdenciária exclusivamente para os 

inseridos no mercado de trabalho. 

No que se refere ao modelo keynesiano e suas estratégias anticrise, ele 

se desenvolveu no pós-guerra, particularmente no âmbito dos países de capitalismo 

avançado, provocando expressivas alterações na relação Estado/sociedade e 

implementando, conforme Vasconcelos (1988), um conjunto de modificações, tais 

como, 

 

[...]uma modificação das fronteiras entre privado e público, dada a 
crescente intervenção do Estado nas esferas da produção, 
distribuição, circulação e reprodução social [...]; uma modificação 
significativa dos padrões de reprodução social pelo processo 
crescente de socialização e coletivização do consumo assumido 
pelo Estado [...]; um deslocamento de parte do conflito 
capital/trabalho para a lógica da cidadania e dos direitos sociais [...]; 
uma valorização gradativa, mas crescente das prerrogativas e dos 
direitos da pessoa [...]; um reconhecimento público do poder 
sindical e contratual da classe trabalhadora, através da lógica das 
decisões tripartites (Estado, empresários e trabalhadores); e uma 
ratificação da eliminação gradativa, no discurso político corrente, 
das demandas socialistas revolucionárias [...]. (VASCONCELOS, 
1988, p. 15). 

 

 

Nesse período de ascensão e consolidação do keynesianismo nos países 

de capitalismo avançado, ocorreu o fortalecimento da esfera pública,42 

proporcionando uma efetiva socialização estatal da reprodução. Contudo, isso não 

implicou a eliminação do ideário liberal, mas a sua refuncionalização, como elemento 

subsidiário ao enfrentamento das refrações da vida social burguesa.43

                                                 
42 Nas palavras de Netto (1992), “Tudo indica que parece correto afirmar-se que se verifica uma 
visível dominância da perspectiva ‘pública’ quando se trata de refrações da ‘questão social’ tornadas 
flagrantemente massivas e especialmente em conjunturas nas quais se constata uma curva 
ascendente do desenvolvimento econômico; a proeminência da perspectiva ‘privada’ parece dar-se, 
sobretudo em momentos imediatamente anteriores e posteriores à emergência de conjunturas 
críticas”. (NETTO, 1992, p. 33). 
43 Analisando a constituição do Welfare State, no bojo das contradições congênitas ao ordenamento 
capitalista, Menezes (1998) afirma que essa modalidade de política social se estabeleceu em meio a 
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Sumariando as transformações fundantes do novo modelo de 

desenvolvimento social e econômico originado na América do Norte que, logo após 

o ano de 1945, se expandiu para o conjunto dos países de capitalismo central, 

Gounet (1999) alista as seguintes: 

 

 

[...]o fordismo, como nova organização do trabalho; o compromisso 
fordista, baseado no crescimento quase paralelo entre os salários e 
a produtividade; as políticas keynesianas de fomento estatal dos 
investimentos e trabalhos públicos; as políticas de seguridade 
social e de modo geral do Estado-providência; e a hegemonia 
norte-americana, traduzida entre outras coisas no domínio do dólar 
sobre os mercados internacionais e na influência preponderante 
dos EUA em organismos internacionais como o Banco Mundial, o 
Fundo Monetário Internacional e a assembléia do Acordo Geral 
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), como organismo 
encarregado de regulamentar o comércio internacional. (GOUNET, 
1999, p. 60-61, grifo nosso). 

 
 

 

 

 Nesse sentido, o pacto fordista-keynesiano erige-se, estabelecendo os 

fundamentos à regulamentação de políticas sociais de cariz redistributivista, no 

interior dos países centrais, constituindo-se esse aspecto no principal sustentáculo 

do ciclo virtuoso iniciado no pós-45. A presença ativa do Estado na implementação 

de medidas de reprodução da força de trabalho tem, dessa forma, a função 

estratégica de mediar as relações entre produção e reprodução sociais, em seu 

propósito de adquirir legitimidade política com vistas à conquista da hegemonia.  

 Contudo, em meados dos anos 70, assiste-se ao esgotamento do 

padrão intervencionista estatal e à ascensão do neoliberalismo, implicando 

                                                                                                                                                         
dois obstáculos impeditivos ao avanço do capital: “o embate dos princípios do liberalismo — centrado 
na noção de mercado auto-regulado — e os princípios de proteção social — fundados na elaboração 
de uma legislação protetora […] condições criadas pelo desenvolvimento da industrialização e, de 
outro, o crescente avanço dos ideários democráticos, ressaltando pontos como a desigualdade 
política e econômica entre indivíduos”. (MENEZES, 1998, p. 23). 
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profundas mudanças nas políticas sociais capitalistas. As determinidades dessa 

“nova” conjuntura e seus rebatimentos sobre o padrão de proteção social, até então 

estabelecido, serão objeto de análise do próximo sub-item.  

 

2.2  A conformação das políticas sociais na contextualidade neoliberal 

 

Como foi amplamente demonstrado no item 1 deste Capítulo, a crise 

global do capital instalada no pós-70 e viabilizada, sobretudo, pelas crises do 

Welfare State, do socialismo real e do Terceiro Mundo, condiciona a manifestação 

da primeira crise estrutural do sistema capitalista após a consubstanciação do ciclo 

virtuoso experienciado no pós-45, constituindo-se, conforme Mandel (1990) e Harvey 

(1993), em mais uma crise clássica de superprodução. Espraiando-se ao longo dos 

anos 80, essa crise é enormemente agravada na década de 90, com a iminência do 

projeto conservador implementado pela reação burguesa, que se desenvolve 

provocando nefastas alterações em todos os setores societais: no mundo do 

trabalho, nos modos de regulação estatal, no mundo da cultura, impulsionando uma 

nova dinâmica às políticas sociais. 

Particularmente em relação ao cenário paradigmático dos efeitos da 

ofensiva neoliberal sobre o sistema de proteção social, ele se materializa com a crise 

do modelo intervencionista de Estado, cuja expressão mais significativa é o processo 

de desestruturação do Welfare State, plenamente em vigência nos anos 1945-

1975.44 Nesse sentido, conforme Grassi (1994), 

                                                 
44 Para alguns autores, no entanto, a exemplo de Laurel (2002), não houve um desmoronamento dos 
Estados de Bem-Estar Social, mas uma reestruturação. Segundo ela, “ao contrário do que o discurso 
prescreve, a estrutura e os benefícios básicos mais importantes não têm sido afetados; os principais 
cortes têm se dado nos programas contra a pobreza e naqueles em auxílio aos grupos 
desamparados”. (LAUREL, 2002, p. 165). A autora argumenta, ainda, em continuidade ao seu ponto 
de vista, que, “por outro lado, nos países europeus, ocorre uma tendência à ‘americanização’ das 
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[...]a problemática da crise se transformou na ‘crise do Estado de 
Bem-Estar Social’, estrutura que — se entendeu — chegava ao seu 
fim, esgotada por suas próprias imposições: a redistribuição de 
recursos (bens e serviços) levada ao esgotamento de suas rendas 
ao tempo em que constituía um desestímulo ao trabalho (GRASSI, 
1994, p. 117, tradução nossa). 

 

 

 

 O Welfare State, como já foi salientado, constituiu um padrão de política 

social abrangente, sendo configurado, de maneira geral, por intermédio de ações 

sociopolíticas como: "o compromisso com o pleno emprego, a implementação de 

serviços sociais de caráter universal, e o estabelecimento de uma rede de segurança 

às pessoas socialmente vulneráveis". (PEREIRA, 2000b, p. 125). Com o seu declínio 

ou reestruturação, ocorrido em meados dos anos 70, emerge o denominado Welfare 

Pluralism (pluralismo de bem-estar ou bem-estar misto), colocando-se como uma 

alternativa à estruturação das políticas sociais até então operante. 

O Welfare Pluralism, conforme Pereira, sustenta-se na redução da 

atuação do Estado como principal agente executor de política social, o qual se 

insere, neste "novo modelo", em estreita articulação com três setores específicos: "o 

voluntariado (representado pelas organizações voluntárias); o comercial 

(representado pelo setor mercantil); e o informal (representado pela família e a 

vizinhança), pondo-se ênfase na auto-ajuda e na ajuda-mútua [...]". (PEREIRA, 

2000b, p. 128). Neste “novo” padrão de política social, localiza-se o denominado 

espaço "pós-social-democrático", proposto por Rosanvallon (1998), onde a 

"solidariedade voluntária" constituiria a base do "novo contrato social", emergente da 

crise do Estado-providência. 

                                                                                                                                                         
políticas sociais. Ou seja, manifesta-se o fortalecimento do Estado de bem-estar social liberal, 
aumentando o domínio do mercado no campo social”. Para ela, “essa é a expressão de que esta 
forma de Estado pode assimilar a plataforma neoliberal”. (id., ibid., p. 165). 
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Dessa forma, no contexto da falência do modelo keynesiano de regulação 

social e da conseqüente ascensão do neoliberalismo, tem destaque a crise da 

seguridade social, emergente nos anos 80/90. As mudanças de dimensões mundiais 

ocorridas na política de seguridade social consistiram em objeto de análise da 

produção teórica desenvolvida por Mota (1995)45 que, a partir de uma perspectiva 

marxista-gramsciana, principia sua investigação discriminando os principais 

protagonistas das referidas mudanças: “os organismos financeiros internacionais, as 

empresas vinculadas ao grande capital e a burguesia estatal a eles associada”. 

(MOTA, 1995, p. 119). 

Referenciando-se em Taylor-Gooby, a supracitada autora ratifica que as 

mudanças implementadas na política de seguridade social tiveram por princípio a 

redução da intervenção do Estado na proteção social, assegurada por meio da 

restrição dos investimentos e dos impostos, além das transferências dos serviços 

para a iniciativa privada. No âmbito desta última medida, adquirem relevância as 

organizações filantrópicas destinadas ao atendimento dos segmentos mais 

empobrecidos, institucionalizando-se, em decorrência dessa alteração, uma política 

de combate à pobreza em detrimento de uma política social de cariz universalista. 

A autora destaca em seguida que, nos países desenvolvidos, as reformas 

afiguradas nos sistemas de seguridade social foram iniciadas na década de 70, 

sendo consolidadas nos anos 80 sob a justificativa dos déficits orçamentários dos 

programas de previdência social, os quais envolviam as aposentadorias, as pensões 

e o seguro-desemprego. Estreitamente vinculada a esse fato, ocorreu também a 

                                                 
45 Essa autora analisa o tema da seguridade social a partir do que denomina de cultura da crise, 
entendida como uma estratégia ideológica da burguesia com vistas à conquista da hegemonia. Para 
ela, a cultura da crise se constrói por meio da renovação das bases de hegemonia do capital que 
medeiam as classes sociais, em direção à formação de um “novo consenso”. 
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manutenção e/ou ampliação das ações sociais direcionadas para o combate à 

pobreza. 

Quanto aos principais objetivos integrantes desse amplo programa 

internacional de reformas, assentado nos pressupostos socioeconômicos 

deliberados no Consenso de Washington, a autora menciona, fundamentada nas 

digressões de Taylor-Gooby, os seguintes: 

 

 

[...]redução de gastos públicos; ampliação da participação do setor 
privado lucrativo e não-lucrativo; redução das contribuições sociais 
das empresas; desenvolvimento de políticas focalizadas na 
pobreza; e desenvolvimento de atividades voluntárias 
complementares aos serviços públicos. (TAYLOR-GOBBY apud 
MOTA, 1995, p. 120). 

 

 

 

 Esses objetivos legatários da programática neoliberal em curso 

acabaram por posicionar a política de seguridade social no centro dos ajustes, 

havendo a sua sumária operacionalização, simultaneamente nos países centrais e 

periféricos. Contudo, para Mota, há uma lógica oculta nesses objetivos, a qual 

consiste na “estratégia de desvalorização e remercantilização da força de trabalho”. 

(MOTA, 1995, p. 132). Para a devida explicitação das determinidades dessa lógica, a 

autora inicialmente evidencia as novas tendências assumidas pelo capital com vistas 

ao enfrentamento das suas crises de reprodução: “o fracionamento do capital fixo, 

por meio da dispersão da produção por pequenas empresas, a segmentação do 

trabalhador coletivo, via formação de um mercado de trabalho constituído pela 

grande e pequena indústria, e a desvalorização da força de trabalho, utilizando-se do 

desemprego e da redução dos salários indiretos”. (MOTA, 1995, p. 132, grifo da 

autora). 
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 Segundo Mota, essas tendências, por sua vez, deram origem a novas 

modalidades de mecanismos intensificadores da produtividade do trabalho, 

especificamente por intermédio de duas direções: da criação de novos modos de 

consumo produtivo; e da implementação de novas formas de constituição do 

trabalhador coletivo e de gestão da força de trabalho. 

 Essas novas modalidades são interpretadas pelo capital como 

estratégias substitutivas e/ou superadoras do modelo fordista-keynesiano, sendo 

redefinidas, desse modo, as suas relações com o trabalho. Por meio delas, dá-se 

início a um novo padrão de acumulação, apoiado de maneira exclusiva/obsessiva no 

aumento progressivo da produtividade. 

 Para a autora, essas mudanças não se restringem apenas ao âmbito do 

trabalho, incidindo também, e diretamente, sobre as conquistas sociais dos 

trabalhadores e impulsionando as mudanças na seguridade social. Todavia, 

argumenta que “a relação — mudança no mercado de trabalho/ mudança na 

seguridade — só adquire o estatuto de uma determinação das reformas, em função 

da mediação política daquele processo, que é a fragmentação e dispersão da ação 

coletiva organizada dos trabalhadores, expressa no enfraquecimento do movimento 

sindical”. (MOTA, 1995, p. 133-134, grifo da autora).  

 Buscando construir uma caracterização teórico-metodológica acerca 

dos desdobramentos mais significativos das mudanças que permeiam a política de 

seguridade social nestes tempos de crise, a autora recorre a Mandel e, 

especificamente, à sua categoria sociedade dual que, no seu entendimento, implica 

uma divisão do proletariado em dois grupos antagônicos: os incluídos e os excluídos 

do processo de produção de mais-valia, significando “um recuo histórico em relação 

a uma questão central — os salários indiretos socializados” (MANDEL apud MOTA, 
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1995, p. 134-135), minando, dessa forma, as bases fundantes da solidariedade de 

classe conquistada pela classe trabalhadora em sua luta contra o domínio do capital. 

 Respaldada, portanto, na categoria sociedade dual proposta por 

Mandel, a autora parte do princípio de que o dualismo presente no mundo do 

trabalho, consiste numa estratégia política acionada pelo capital com vistas à 

aquisição de maiores índices de lucros e de mais-valia. Diante dessa constatação, 

problematiza as duas conseqüências principais do processo representativo, 

simultaneamente, da “nova” condição do trabalho e da política de seguridade social, 

operantes na contextualidade neoliberal em vigência, admitindo categoricamente o 

fato de que, 

 

a primeira indica que os trabalhadores que permanecem no 
mercado de trabalho tendem a defender, corporativamente, as 
conquistas obtidas, enquanto os que são expulsos do emprego 
formal assistem ao esfacelamento de suas formas de organização 
coletiva e, conseqüentemente, à perda de seu poder de barganha 
junto aos capitalistas; a segunda, analisada sob a ótica dos 
impactos desse processo na seguridade, revela a tendência de 
criação de sistemas de seguridade próprio das empresas e voltados 
para aqueles trabalhadores que ainda permanecem no emprego 
formal, bem como a expansão de serviços de assistência social 
para os novos trabalhadores da crise que, ao perderem o estatuto 
de trabalhadores formalmente reconhecidos pelo capital e pelo 
Estado, tornaram-se clientes da assistência social”. (MOTA, 1995, 
p. 136, grifo da autora). 

 

 

 

 No próximo capítulo investigar-se-ão, especificamente, os aspectos 

referentes às repercussões da ofensiva neoliberal na contextualidade brasileira que, 

entre outras ações sociopolíticas, promove a crise do padrão intervencionista estatal, 

institucionaliza a reforma do Estado e regulamenta o “terceiro setor”, implicando o 

agravamento do nível de implementação das políticas sociais públicas e, 

particularmente, da seguridade social recém-instituída. 
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Capítulo II 

Os impactos sociopolíticos da programática neoliberal no Brasil 

 

 Dando prosseguimento à análise principiada na sessão anterior que 

abordou a temática pertinente às determinidades das transformações societárias 

incidentes no âmbito da relação Estado/economia, acompanhadas de seus 

rebatimentos sobre as políticas sociais públicas, este capítulo pretende também 

tratar desses processos, porém, detendo-se na problematização das configurações 

e conseqüentes repercussões que eles particularmente tiveram na contextualidade 

brasileira recente. A justificativa para tal procedimento sustenta-se no pressuposto 

de que, nas suas expressões nacionais concretas, as referidas transformações de 

dimensões universais assumem, contudo, múltiplas e variadas características. 

 Desse modo, o primeiro item ocupa-se especificamente em demonstrar 

o processo de crise experienciado pelo modelo intervencionista estatal, inaugurado 

no Brasil da década de 30 — o qual teve no Estado Desenvolvimentista o seu centro 

impulsionador — e sua conseqüente substituição nos anos 80/90 pelo padrão 

neoliberal que, em contrário, demanda, simultaneamente, uma redução das funções 

estatais no campo econômico, seguida de uma redefinição na área social. Assim, a 

partir da contextualização desse processo transitório, são problematizadas as suas 

determinidades, as quais foram iniciadas de forma abrangente no último ano do 

governo Sarney, sendo prosseguidas de maneira crescente no contexto das gestões 

dos presidentes Collor e Cardoso. Ao final dessas administrações, tem-se por 

suposto que ocorreu a efetiva consolidação da estratégia político-econômica 

neoliberal na sociedade brasileira, cuja expressão paradigmática deu-se, sobretudo, 

por meio do processo de privatização da esfera pública. 
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 Em seguida, no item subseqüente, a exposição se orienta no sentido 

de refletir sobre os condicionamentos econômicos e políticos que favoreceram a 

regulamentação do chamado “terceiro setor” no Brasil, por intermédio da 

problematização das proposições apresentadas pelos seus principais protagonistas, 

representados pelas entidades multilaterais, pelas empresas privadas e pelo Estado. 

Diante delas, constata-se o êxito de suas intenções plenamente alcançadas por 

meio do convencimento sobre a necessidade de difusão da implementação dessa 

modalidade institucional que, constituindo de fato uma função social, passa a 

movimentar-se com vistas à sedimentação dos valores concernentes à solidariedade 

local, à ajuda mútua e à auto-ajuda, no contexto mais amplo do processo de 

consolidação de uma nova modalidade de trato à “questão social”, em pauta na 

sociedade brasileira contemporânea. 

 Detendo-se especificamente sobre o projeto referente à reforma 

gerencial do Estado, implementada no Brasil da década de 90, o sub-item seguinte 

evidencia o seu principal intelectual, representado pelo economista Luiz Carlos 

Bresser Pereira, além da sua proposição ídeo-teórica de Estado Social-Liberal, 

amplamente traduzida no Plano Diretor da Reforma do Estado. Problematizando-se 

este último, constata-se que ele possui como traço peculiar a institucionalização das 

organizações sociais contempladas no bojo do denominado “programa de 

publicização”, em seu propósito de substituir a prestação dos serviços públicos, 

tradicionalmente exercidas pelas instituições estatais, em favor das entidades não-

estatais constituídas pelo “terceiro setor”. 

 A partir do entendimento de que a reforma do Estado e a 

regulamentação do “terceiro setor” constituem uma estratégia política acionada com 

o objetivo de ocultar as efetivas determinidades do processo de reestruturação do 
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capital, o sub-item seguinte se configura por meio de uma consideração crítica em 

que, no interior da sua estruturação, a concepção da reforma do Estado é 

interpretada como uma autêntica contra-reforma, e o programa de publicização é 

caracterizado como um mecanismo de cariz ideológico, implementado com o 

propósito de referendar, respectivamente, a desqualificação da intervenção estatal e 

a defesa da lógica privatista, na gestão dos serviços sociais públicos. 

 No último item, a exposição se pauta na reconstituição da trajetória das 

políticas sociais públicas brasileiras, em sua vinculação orgânica historicamente 

estabelecida com o complexo filantrópico privado. Nesse percurso, tem destaque a 

modalidade de intervenção social traduzida no Estado Assistencial, que se 

materializa em estreita relação com a “sociedade providência”, engendrada no 

contexto da sociedade civil. Nos anos 90, entretanto, esse Estado Assistencial 

regride à condição de Estado Assistencialista, adquirindo sua legitimidade em 

função da prioridade concedida, respectivamente, às entidades integrantes do 

“terceiro setor” e aos programas de combate à pobreza, tendo em vista a crise das 

políticas sociais públicas, ocorrida em decorrência da ofensiva neoliberal e sua 

proposta central de redução drástica dos orçamentos públicos destinados à efetiva 

viabilização da política de seguridade social. 

 Em face da exposição acima, sinoticamente realizada, tem-se que, de 

maneira abrangente, este capítulo atribui fundamentalmente à programática 

neoliberal — em seu propósito de reestruturar o sistema capitalista e assim eternizar 

um sistema de relações sociais profundamente nefasto às forças do trabalho — as 

razões de os processos sociopolíticos acionados pela reação burguesa estarem em 

plena atividade no Brasil. Nessa contextualidade, esses processos são constituídos, 

respectivamente, pela reforma do Estado, pela institucionalização do “terceiro setor” 
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e pela precarização das políticas sociais publicas — e, no âmbito desta, pelo 

desmonte da seguridade social. Por meio deles, são fundadas as bases da contra-

revolução burguesa ativamente operante no contexto da democracia brasileira, 

consistindo esta última em mero pressuposto, sustentado com vistas a subverter o 

efetivo significado dos direitos sociais bravamente conquistados pelas forças do 

trabalho, nas lutas sociais deflagradas ao longo das décadas de 70 e 80. 

 

1. Crise do padrão intervencionista estatal e ascensão do neoliberalismo no 

Brasil 

 

Conforme Oliveira (2003), a partir dos anos 30, instaura-se no Brasil um 

novo modelo de acumulação de cariz “qualitativa e quantitativamente distinto, que 

dependerá substancialmente de uma realização parcial interna crescente”. 

(OLIVEIRA, 2003, p. 35). Esse modelo consolida-se na sociedade brasileira em 

substituição ao esgotamento do antigo padrão agrário-exportador, centralizado na 

produção e na exportação de matérias-primas, caracterizando-se pela presença ativa 

do Estado na economia, além de possuir, no setor industrial, o núcleo impulsionador 

do processo de acumulação.46

No âmbito desse modelo de dimensão marcadamente intervencionista, 

coube ao Estado efetivar determinados empreendimentos, tais como: a criação de 

                                                 
46 Tal como no Brasil, também na contextualidade dos países de capitalismo avançado, a emergência 
da ação interventiva estatal coincide cronologicamente. Porém, conforme Teixeira (1998b) “Se a 
lógica que fundamenta a racionalidade do Estado interventor é a mesma no Brasil e no resto do 
mundo capitalista, os desdobramentos de sua ação têm particularidades específicas”. TEIXEIRA, 
1998b, p. 221). Na esteira desse raciocínio, o autor admite categoricamente que, “Nos países de 
capitalismo maduro, o Estado interventor gozou de um relativo êxito e legitimidade, diante da 
sociedade como um todo. Na sociedade brasileira, ao contrário, a intervenção estatal foi 
estruturalmente incapaz de propiciar um mínimo de bem-estar para a grande maioria da população”. 
(Id.; Ibid.; p. 221). 
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um mercado de trabalho e de uma legislação trabalhista que, entre outras ações, 

instituiu o salário mínimo; a reestruturação de uma rede de bancos oficiais com 

vistas a resolver a questão relativa ao financiamento do processo de acumulação; e 

a dinamização do setor produtor de bens de capital (máquinas, equipamentos e 

instalações) e de insumos básicos.  

Nesse sentido, são sumariamente estabelecidas, pela instituição estatal, 

todas as condições materiais em favor da expansão do novo modelo de acumulação 

industrial. No interior desse contexto, tem-se o Estado operando, segundo Oliveira 

(1999a), “como um capital financeiro geral, e, na maior parte dos casos, como capital 

estatal produtivo”. (OLIVEIRA, 1999a, p. 67). 

Por intermédio da consolidação desse modelo, a ação estatal passa a 

assumir um formato de dimensões renovadas, na medida em que, para muito além 

de meramente ocupar-se da garantia dos componentes estruturais concernentes à 

reprodução do sistema produtor de mercadorias, passa também a instituir, por meio 

dos fundos públicos, as condições absolutamente necessárias à deflagração do 

processo de acumulação de capital. Dessa forma, tem-se que o Estado, nesse novo 

contexto, transmuta-se da sua função clássica de Estado gendarme, típica da 

contextualidade liberal, à função moderna de Estado interventor. Nesta última 

manifestação, caracteriza-se essencialmente por fundar as bases da nova sociedade 

brasileira capitalista industrializada. 

A esse padrão intervencionista estatal, Fiori apud Soares (2001), 

denomina de Estado Desenvolvimentista, cuja dimensão peculiar dá-se 

fundamentalmente por sustentar-se “no tripé Estado - capital estrangeiro - capital 

nacional, com surtos de crescimento e desenvolvimento que possibilitavam os 
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movimentos de ‘fuga para a frente’ onde se acomodavam os diversos interesses 

dominantes”. (FIORI apud SOARES, 2001, p. 153, grifo do autor). 

Entretanto, ocorre que esse Estado Desenvolvimentista, fundado na 

substituição de importações e orientado para um crescimento do mercado interno e 

dos núcleos urbanos, além de se pautar na defesa do capital nacional em relação ao 

estrangeiro, entra irreversivelmente em colapso nos anos 80,47 tendo em vista a crise 

financeira deflagrada em decorrência do aumento progressivo das dívidas interna e 

externa. Nesses termos, o processo de endividamento acaba por levá-lo, 

simultaneamente, à perda do controle da moeda e das suas finanças, além de 

debilitar a sua capacidade estratégica de implementar políticas socioeconômicas de 

desenvolvimento. 

Nesse contexto conjuntural demasiadamente crítico, destaca-se, de 

maneira paradoxal, a vigência da democracia política deflagrada em 1985 com a 

eleição do presidente civil Tancredo Neves (sendo substituído por José Sarney após 

a sua morte), existindo uma expressiva mobilização popular protagonizada pelos 

movimentos sociais e centrais sindicais que, entre outras conquistas, registram suas 

demandas na Constituição federal outorgada em 1988.48 Assim, após 20 anos de 

regime autocrático burguês, o Estado brasileiro vai se deparar com a crise dos anos 

80 (a denominada “década perdida”) em uma conjuntura democrática, sem dispor, 

todavia dos recursos econômico-políticos necessários à implementação das medidas 

concernentes ao ajuste neoliberal, plenamente em vigor na maioria dos países latino-

americanos. 
                                                 
47 Do ponto de vista econômico, o colapso do padrão intervencionista estatal ocorre em meados dos 
anos 60, com a crise da industrialização substitutiva e a emergência do modelo de acumulação 
secundário exportador que perdurou até meados dos anos 80. 
48 É nessa perspectiva que Oliveira (1995) afirma que, no Brasil dos anos 80, “a sociedade mostrou 
uma extraordinária capacidade de responder ao ataque neoliberal, organizando-se. Não nos 
esqueçamos de que nesta década foram construídas as três grandes centrais de trabalhadores, com 
diferenças programáticas e ideológicas, sem dúvida, mas num movimento totalmente contrário àquilo 
que o pessimismo indicava como sendo o roteiro da derrota da sociedade”. (OLIVEIRA, 1995, p. 25). 
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 À explicação dessa situação particular, vivenciada pelo Estado brasileiro, 

Soares (2001) ressalta o fato relativo à posição assumida pelo país na década de 80, 

o qual representava o caso mais avançado de industrialização da América Latina.49 

Assim, segundo a autora, tendo em vista esse relevante status adquirido pela 

economia brasileira, “não era possível um ajuste ‘passivo’ à nova ordem econômica 

mundial, na medida em que não possuía complementaridades decisivas com 

qualquer bloco comercial regional”. (SOARES, 2001, p. 153). 

Essa condição relativamente asséptica da economia brasileira em relação 

ao neoliberalismo, não consegue se sustentar, por um período mais extenso, 

ocorrendo, de maneira retardatária, no limiar dos anos 90, segundo Soares (2001), 

“o retorno à ortodoxia, acompanhado da ‘onda’ neoliberal”. (SOARES, 2001, p. 154). 

 Quanto às principais razões da adesão do Brasil ao projeto neoliberal, 

têm destaques o agravamento da crise econômica, desencadeada entre os anos de 

1989/1990, e o esgotamento do modelo intervencionista estatal, inaugurado na 

década de 30.50 Dessa forma, efetivamente, segundo Tavares & Melin (1998), 

 

 

“o Brasil foi o último dos países latino-americanos, já no começo da 
década de 1990, a entrar nesse circuito de submissão às políticas de 
liberalização financeira e comercial e de desregulamentação cambial 
com o objetivo de atrair recursos externos, a qualquer custo, 

                                                 
49 Comentando sobre essa posição privilegiada do Brasil, Tavares & Melin (1998) ressaltam que: “A 
expansão de suas exportações industriais de tecnologia difundida tornou-se relevante desde o início 
da década de 70, com um valor agregado interno e um conteúdo tecnológico muito superior aos dos 
demais países da América Latina e praticamente equivalente aos NICs asiáticos”. (TAVARES & 
MELIN, 1998, p. 51). 
50 Apesar de a ascensão do neoliberalismo ter emergido como uma reação particular ao Estado 
intervencionista brasileiro, em efeito ele se consolida como um fenômeno de dimensão mundial. A 
esse fenômeno, Mandel (1990) denomina de “processo crescente de sincronização internacional do 
ciclo industrial”. Para o autor, esse processo tem início no 2º pós-guerra, condicionando os 
movimentos conjunturais de acumulação de capital a afetar indistintamente o conjunto dos países. 
Nesses termos, a mundialização do capital constitui o ponto máximo desse processo, ao criar um 
mercado único de dinheiro liberto de quaisquer interferências dos governos nacionais. 
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inserindo-se de forma subordinada no novo quadro financeiro 
mundial”. (TAVARES & MELIN, 1998, p. 51).51

 
 
 
 

 O momento crucial da absoluta falência do Estado Desenvolvimentista 

que, de maneira imperativa, condiciona-o a posicionar-se favoravelmente em relação 

ao neoliberalismo, vai materializar-se particularmente no último ano da gestão do 

presidente José Sarney, onde ocorrem a completa erosão da autoridade 

governamental e a hiperinflação. A conjunção desses fenômenos resultou num 

processo caracterizado por uma profunda instabilidade política, exigindo, por sua 

vez, uma mudança radical da perspectiva político-econômica e social até então 

adotada. 

No plano ideológico, todavia, a ascensão da programática neoliberal no 

Brasil remonta ao Consenso de Washington, ocorrido em 1989 na capital dos EUA, 

em que, no bojo das discussões travadas, se concretizou a efetiva ratificação da 

proposta neoliberal que o governo norte-americano recomendava como pré-condição 

à concessão de ajuda financeira externa. Para Teixeira (1998b), o conjunto das 

deliberações52 aprovadas no Consenso de Washington podem ser condensadas em 

dois aspectos fundamentais: “redução do tamanho do Estado e abertura da 

economia”. (TEIXEIRA, 1998b, p. 225). Nesses termos, para o autor em foco, a 

diretriz geral recomendada pelo supracitado evento era de que “a política econômica 

[devia] ser feita em nome da soberania do mercado autoregulável nas suas relações 

econômicas internas e externas”. (TEIXEIRA, 1998b. p. 225). 
                                                 
51 Os supracitados autores referem-se ainda ao fato de que, dada a sua posição privilegiada na 
América Latina, o Brasil poderia ter feito uma opção de inserção na economia internacional fundada 
na autonomia nacional, como fizeram a Índia e a China, evitando, dessa forma, a condição de nova 
dependência a que foi submetido em decorrência da adesão ao neoliberalismo. 
52 Segundo Teixeira (1998b), as propostas deliberadas no Consenso de Washington envolveram dez 
áreas específicas, consistindo nas seguintes: “disciplina fiscal; priorização dos gastos públicos; 
reforma tributária; liberalização financeira; regime cambial; liberalização comercial; investimento direto 
estrangeiro; privatização; desregulação e propriedade intelectual”. (TEIXEIRA, 1998b, p. 224). 
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Diante desse panorama neoliberal de dimensões mundiais, o governo 

Collor se estrutura no cenário “democrático brasileiro” em conformidade à sua 

estratégia político-econômica, definida previamente no documento de campanha 

intitulado Diretrizes de Ação do Governo Fernando Collor de Mello, em que ressalta 

centralmente a intenção de estabelecer uma nova relação entre o Estado e a 

iniciativa privada com vistas ao processo de modernização da esfera estatal. 

Posteriormente, por meio do documento denominado Brasil: Um Projeto de 

Reconstrução Nacional propõe, conforme Boschetti-Ferreira (1993), entre outras 

medidas neoliberais, “uma ampla Reforma Administrativa, o Programa Federal de 

Desregulamentação e o Programa Nacional de Desestatização” (BOSCHETTI-

FERREIRA, 1993, p. 48), cujo ponto comum era o processo de privatização do 

Estado. 

 Particularmente no plano nomeado Brasil Novo, sua iniciativa mais 

arrojada se verificará no processo de abertura da economia ao mercado 

internacional, favorecendo, desse modo, a redução drástica das barreiras 

alfandegárias. Assim, como admite Chossudovsky (1999), “o primeiro presidente a 

ser ‘eleito democraticamente’ marcou o fim da ditadura militar, bem como a transição 

para uma nova ‘democracia autoritária’ sob o controle direto dos credores e das 

instituições financeiras sediadas em Washington”. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 70). 

Em perfeita sintonia aos princípios neoliberais em vigência, o eixo central 

de condução da política econômica implementada pelo governo Collor era o combate 

à inflação, adquirindo efetiva materialidade no contexto mais amplo do chamado 

“Plano de Estabilização”. Estreitamente vinculada a essa proposta, somaram-se 

outras, com dimensões equivalentes, as quais passaram a integrar o projeto 

neoliberal brasileiro. 
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Dentre essas propostas, destacam-se: a desregulamentação da 

economia, que visava à abolição da regulação do Estado, simultaneamente, sobre a 

economia e sobre a relação capital-trabalho, perspectivando a plena liberdade dos 

mercados; a sumária retirada do Estado como agente produtivo, derivando daí as 

propostas de privatização das empresas estatais e de “Estado mínimo”, esta última 

direcionada no sentido da compreensão da esfera estatal respaldada num 

compromisso que se pautava na implementação de apenas algumas funções 

elementares, a exemplo da educação básica e da saúde pública, além da criação 

e/ou manutenção de uma infraestrutura essencial ao desenvolvimento econômico; e 

a liberalização do comércio exterior, em seu propósito de tornar a economia 

brasileira ao mesmo tempo internacionalizada e moderna, por meio do estímulo às 

importações. 

Contudo, a implementação dessas diretrizes, genuinamente neoliberais, 

culminou na realidade com o aprofundamento da recessão, a qual atingiu o conjunto 

da sociedade brasileira de maneira assaz diferenciada, na medida em que penalizou, 

sobretudo, os setores mais fragilizados do ponto de vista político e econômico. 

Quanto aos seus efeitos, tem-se que eles repercutiram densamente no 

recrudescimento da inflação, no aumento do desemprego e na precarização das 

políticas sociais. 

No que se refere às nefastas conseqüências econômico-políticas 

provocadas pela ação do projeto neoliberal implementado na gestão do presidente 

Collor, destaca-se primeiramente que, quanto à desregulação da economia, a 

retirada do poder público impulsionou o denominado “darwinismo de mercado”, 

fortalecendo, desse modo, as corporações oligopólicas e obstaculizando, em 

decorrência, a consolidação da propalada “livre concorrência”. No que tange ao 
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ideário da redução do Estado, a programática neoliberal não levou absolutamente 

em consideração o papel histórico desempenhado pela esfera estatal na 

estruturação da sociedade capitalista brasileira, em sua trajetória marcada pela 

implementação de políticas econômicas competitivas do ponto de vista internacional, 

arbitrariamente promovendo a sua “satanização” em prol da defesa intransigente e 

conservadora da ideologia relativa à plena liberdade de mercado. 

Na esteira desse processo de cariz acentuadamente regressivo, 

acrescenta-se ainda o fato concernente à liberalização comercial — desenvolvida 

num contexto em que as negociações já passavam efetivamente pela constituição de 

blocos de países em condição de exacerbada disputa — que resultou na sumária 

exclusão do Brasil da rota preferencial dos fluxos de investimento estrangeiro 

direto.53 Especificamente com relação ao fracasso da proposta de liberalização 

comercial no contexto da administração Collor, Soares (2001) faz um comentário 

crítico, argumentando que 

 

 

 

[...]diante dessa impossibilidade de que uma nova ‘onda’ de 
investimentos internacionais ‘inunde’ o país, fica inviabilizada a 
dinâmica entre capital internacional e investimentos complementares 
de capitais público e privado, única alternativa historicamente 
comprovada no Brasil de alavancagem de um novo ciclo de 
crescimento prolongado”. (SOARES, 2001, p. 156). 

 

 

                                                 
53 Sobre a dinâmica adquirida pelo fluxo dos investimentos estrangeiros diretos (IED) no contexto da 
mundialização do capital e suas nefastas repercussões no âmbito dos países em desenvolvimento, 
ver a análise sobre a concepção defendida pelo economista François Chesnais, desenvolvida no sub-
item 1.2 do Capítulo I desta tese. 
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No que diz respeito às relações do governo Collor com as políticas 

sociais, essa administração deu continuidade, de maneira progressiva, ao desmonte 

dessa área, então iniciado no final do governo Sarney, em absoluta coerência com o 

ideário neoliberal ativamente em vigor. Nessa perspectiva, ocorreu o completo 

descumprimento das deliberações sociais consagradas na Constituição federal de 

1988, sendo contraditoriamente proposta uma Reforma Constitucional com 

indicações clarividentes de uma postura neoliberal que se caracterizava por 

proporcionar a anulação das garantias sociais contempladas.  

Desse modo, entendendo fundamentalmente que a administração do 

presidente Collor promoveu, na verdade, um brutal desmantelamento do setor 

público, Soares (2001) ilustra seu ponto de vista, asseverando que 

 

 

 

[...]nenhum órgão público do governo Collor escapou ‘ileso’ ao 
‘furacão Collor’. Os mais afetados? Sem dúvida aqueles que 
dependiam dos serviços públicos para um mínimo de sobrevivência. 
[...] Nem mesmo o ‘assistencialismo’ e o ‘clientelismo’, que diversos 
autores fazem questão de ressaltar como características do governo 
Collor, deram conta de compensar a brutal redução de serviços 
públicos essenciais. Ao contrário do que afirmam esses autores, os 
programas ‘compensatórios’ de Alimentação e Nutrição, bem como 
os assistenciais de modo geral, viram suas verbas cortadas; sem 
falar daqueles programas que foram simplesmente eliminados. 
(SOARES, 2001, p. 216, grifo da autora). 

 

 

 

 

Assim, conforme ficou suficientemente evidenciado nas digressões 

realizadas acima, pode-se admitir que um aspecto de extrema magnitude, 

desencadeado no processo de destruição neoliberal do governo Collor, se deu em 

função do agravamento do nível de precarização das políticas sociais, tendo em vista 
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a significativa redução dos gastos públicos. Por isso, entende-se que a trajetória 

inicial do projeto neoliberal no Brasil, capitaneada pelo governo em questão, teve 

como resultantes mais expressivas o agravamento da miséria e o desmantelamento 

das políticas sociais públicas. 

Não obstante a completa falência das medidas sociais e econômicas de 

cariz neoliberal fartamente agilizada pela gestão do presidente Collor — na medida 

em que não impulsionou o desenvolvimento econômico do país nem tampouco 

produziu um bem-estar social à maioria da população —, não ocorreu uma rejeição 

radical por parte do governo que o substituiu no período pós-impeachment. Nessa 

direção, o presidente Itamar Franco passou a implementar uma política econômica 

fundamentada no Plano Real que, de maneira abrangente, apoiava-se nas diretrizes 

recomendadas pela ortodoxia neoliberal. Todavia, segundo Chossudovsky (1999:75), 

esse presidente empenhou-se, de certo modo, no propósito de aumentar os salários 

reais, baixar os preços das tarifas públicas e modificar o programa de privatizações, 

mas se viu impossibilitado de fazê-lo tendo em vista os compromissos anteriormente 

assumidos, pela gestão Collor, com o FMI. 

  Após o breve interregno do presidente Itamar Franco, que teve a duração 

de dois anos (1992-1994), assume como presidente da República o seu ministro da 

Fazenda, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso que, devidamente penitenciado 

do seu passado esquerdista54 e, também, estando preparado intelectualmente55 para 

administrar o país, opta por endossar as políticas neoliberais dos dois presidentes 

que o antecederam. Nesse sentido, propõe-se essencialmente a implementar as 
                                                 
54 Chossudovsky (1999) menciona no seu livro que, ainda quando Ministro da pasta da Fazenda no 
governo de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso tranqüiliza a classe empresarial quanto às 
suas supostas tendências esquerdistas, fazendo o seguinte pedido: “Esqueçam tudo o que escrevi...”. 
(CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 176). 
55 Conforme Oliveira (1999b), preparação intelectual significa “ter a capacidade política de elaborar e 
estar à frente de um projeto que incorpora o tom do tempo e o adapta às necessidades dos grupos 
dominantes do país”. (OLIVEIRA, 1999b, p. 73). Para esse autor, o presidente Fernando Henrique 
Cardoso possuía essa capacidade, enquanto que Fernando Collor não. 
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seguintes medidas de cariz continuista: “acabar com a inflação, privatizar, reformar a 

Constituição para flexibilizar as relações entre o Estado e a sociedade, assim como 

as relações entre capital e trabalho”. (TEIXEIRA, 1998b, p. 225). 

Em efeito, a política econômica implementada pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso, ao longo dos seus dois mandatos que se prolongou por um 

período de oito anos, foi definida e formulada à época em que foi Ministro da 

Fazenda de Itamar Franco, nos anos 1993-94, quando teve a oportunidade de 

comandar a elaboração e execução do chamado Plano Real. Nesse âmbito, tem-se 

que tal plano foi concebido com base no mesmo padrão dos programas de 

estabilização e ajuste aplicados naquela conjuntura, caracterizada pela crise da 

dívida externa, com fortes desequilíbrios no balanço de pagamentos e interrupção 

dos fluxos de financiamentos externo, os quais geravam um quadro de grande 

instabilidade macroeconômica não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. 

Tal contexto exigia, por essa razão, a adoção imediata de políticas mais eficazes de 

controle da inflação. 

Dessa maneira, a partir da implementação da política monetária 

necessária à viabilização do Plano Real, a política econômica do presidente FHC 

fundamentou-se na articulação entre o aumento acelerado das importações e a 

absorção de recursos externos. Nesse âmbito, a âncora cambial — que tinha por 

objetivo o controle das cotações do dólar — foi o eixo da política de estabilização, 

associada a uma política de juros elevados e à compressão da massa salarial.  

Pautado nessas medidas, o Plano Real estendeu-se até meados de 1996, 

institucionalizando a nova moeda (o real), em uma economia plenamente 

desindexada (de baixa inflação). Nessa direção, conforme Singer (1999), admite-se 
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que o “Plano Real chegou ao fim tendo alcançado plenamente seu objetivo maior: o 

fim da superinflação e a gradativa estabilização dos preços”. (SINGER, 1999, p. 34). 

Ainda, segundo Singer, a política econômica adotada pelo presidente 

Cardoso, no seu primeiro mandato, seguiu literalmente a programática neoliberal, 

uma vez que se fundamentou em responsabilizar o Estado pelo desequilíbrio 

econômico, “mantendo os juros altos para conter a demanda privada e assim abrir 

espaço ao dispêndio público”. ( SINGER, 1999, p. 37). 

Do ponto de vista macroeconômico, a política de FHC sustentou-se 

amplamente na sobrevalorização da taxa de câmbio. Nesse sentido, seu impacto 

sobre os preços internos viabilizou a redução imediata da taxa de inflação, mas 

produziu uma verdadeira explosão das importações. Em conseqüência, além dos 

efeitos desestruturadores sobre a produção nacional, a sobrevalorização cambial 

gerou um déficit comercial crescente com o exterior. 

Um outro ponto relevante da política econômica do presidente Cardoso foi 

o ajuste fiscal, que incutiu a falsa idéia de que o principal problema do país se 

reduzia ao déficit público, requerendo, por sua vez, a implementação de medidas 

relativas ao equilíbrio orçamentário. O economista Paul Singer (1999), contudo, 

desmitifica essa concepção ideológica largamente difundida, expondo o seu 

verdadeiro significado ao assegurar que, 

 

 

Na realidade, o déficit público brasileiro é modesto [...] Ele só é 
problema grave em países cuja arrecadação tributária sofreu um 
colapso, em função de guerra externa ou interna, hiperinflação — 
explosão de preços, não pelo que passou o Brasil antes do real — 
ou por alguma outra crise de grande extensão. Em circunstâncias 
normais, o déficit público constitui um componente normal da 
demanda global, assim como o déficit das empresas privadas, que 
também tomam empréstimo. Desde Keynes, sabemos que o déficit 
público pode ser usado como instrumento de política anticíclica, ou 
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seja, o governo deve deliberadamente ampliá-lo para elevar o 
emprego da força de trabalho e da capacidade de produção, 
quando este emprego caiu abaixo do desejável; e deve reduzi-lo 
quando aquele emprego subiu acima do desejável. (SINGER, 1999, 
p. 37-38). 

 

 

 

 

 Não obstante esse fato inexorável, a estratégia econômica do governo 

FHC teve no equilíbrio orçamentário o seu aspecto prioritário, valendo-se, para isso, 

de uma árdua ofensiva contra estados e municípios, realizada por meio do arrocho 

fiscal. A resultante desse processo foi a penalização dos segmentos mais 

pauperizados que dependiam fundamentalmente dos serviços prestados pelas 

instituições públicas. 

 Dessa forma, sob o pretexto de atingir o equilíbrio orçamentário, o 

presidente Cardoso promoveu a privatização das empresas estatais (de energia, de 

telefonia, entre outras), além de viabilizar a aprovação das reformas previdenciária e 

administrativa. Contudo, apesar da utilização desses recursos, notadamente 

antidemocráticos, o déficit público permaneceu elevado, levando-se a admitir, como 

o faz Singer (1999) que 

 

 

Há fundadas razões para atribuir o aumento recente do déficit 
público às políticas do ‘Plano Real’ e não ao desequilíbrio na 
previdência ou às folhas de pagamento do funcionalismo dos três 
níveis de governo. A política de arrocho do crédito de juros 
elevados [...] lançou a economia em recessão três vezes: em abril 
de 1995, em outubro de 1997 e em setembro de 1998. E nos 
intervalos, a política monetária jamais permitiu que a economia 
superasse seu crescimento pleno. (SINGER, 1999, p. 41). 
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 Os desdobramentos da política econômica patrocinada por FHC, em 

seu obsessivo propósito de contenção, a qualquer custo do déficit público, tiveram, 

dessa forma, implicações desastrosas sobre as políticas sociais, na medida em que 

resultaram na redução drástica dos fundos públicos destinados ao financiamento dos 

serviços sociais direcionados aos segmentos mais pobres. 

 Ocupando-se particularmente em investigar a condição da política 

social no âmbito do primeiro mandato do presidente Cardoso, Netto (1999) destaca, 

em princípio, a direção social adotada, a qual se materializou em notória contradição, 

simultaneamente, aos seus antecedentes como intelectual marxista e às suas 

promessas de campanha pautadas no ideário democrático. Nessa perspectiva, o 

autor salienta que, de maneira geral, o presidente FHC “desde os seus primeiros 

anos no Planalto, presidiu um governo direcionado contra os interesses e as 

aspirações da massa dos trabalhadores brasileiros”. (NETTO, 1999, p. 75, grifo do 

autor). 

 Em seguimento, Netto ressalta as freqüentes investidas realizadas pelo 

governo no sentido de inviabilizar a garantia dos direitos sociais conquistados pelos 

trabalhadores e setores progressistas, plasmados na Constituição federal. Para tal 

propósito, o autor salienta que FHC agiu basicamente em duas instâncias 

estratégicas: juridicamente, propondo e aprovando a revisão constitucional; e no 

plano prático-concreto, por meio da indisponibilização dos recursos econômicos e 

financeiros requeridos à viabilização dos direitos formalmente instituídos. 

 A resultante desse ataque frontal contra as garantias sociais, 

contempladas na Carta Constitucional de 1988, traduziu-se numa efetiva 

deterioração da prestação dos serviços, na medida em que houve um 

estrangulamento na alocação de recursos. A esse expediente de que se valeu 

  



 97

fartamente o governo, Netto qualifica de sabotagem, exemplificando os casos das 

políticas de educação, saúde, trabalho e de assistência e previdência, que tiveram os 

seus orçamentos literalmente diminuídos e/ou desviados. Detendo-se ainda sobre a 

manipulação inescrupulosa das receitas destinadas à implementação das políticas 

sociais, o autor parte do princípio de que: “Este ‘método’ foi largamente empregado 

para inviabilizar talvez a mais significativa das conquistas sociais consagradas na 

Constituição de 88 — aquela referente à seguridade social” (NETTO, 1999, p. 84, 

grifo do autor). 

 Prosseguindo em sua reflexão e ocupando-se neste ponto em traçar 

uma configuração sobre a modelagem de política social projetada pelo presidente 

Cardoso, no contexto do seu primeiro mandato, Netto (1999) realça taxativamente 

que 

 

[...]o projeto político da grande burguesia brasileira, sintonizado 
com a mundialização (‘globalização’), não exclui a vigência de 
políticas sociais. O que ele exclui é uma articulação de política 
social, pública e imperativa, cujo formato tenha como suposto um 
Estado que ponha limites democráticos à lógica do capital; o que o 
projeto político do grande capital exclui é um padrão de política 
social, pública e imperativa, que tenha por eixo uma função 
democrático-reguladora em face do mercado — numa palavra, o 
que o projeto conduzido por FHC interdita é uma política social 
capaz de efetivamente restringir a voracidade do capital. (NETTO, 
1999, p. 86-87, grifo do autor). 

 

 

 

 

Conforme Netto, a política social perspectivada pelo governo em questão 

possui como traço nuclear a sua inteira subordinação aos interesses 

macroeconômicos do grande capital, transgredindo, dessa forma, a seguridade 

social em seu propósito de universalização e democratização dos direitos sociais. A 

proposta presidencial, segundo o autor, tem duas orientações gerais: “a privatização 
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e a mercantilização”, enfatizando em continuidade o fato de que “ambas, porém, 

sinalizam claramente a desresponsabilização do Estado em face da sociedade” 

(NETTO, 1999, p. 87, grifo do autor). 

Problematizando, por fim, as duas diretrizes de política social projetadas 

por FHC, Netto ressalta que a proposta de privatização se relaciona diretamente com 

a política de assistência, em seu processo de transferência para o âmbito da 

“sociedade civil”. Quanto à mercantilização, esta envolve basicamente a saúde e a 

previdência, as quais têm no Estado um apoio residual reservado ao atendimento 

dos excluídos e/ou dos precariamente inseridos no mercado de trabalho, ficando, em 

contrapartida, a organização e a gestão dos seguros sociais e dos serviços sociais 

sob a alçada do mercado (do grande capital). 

Dessa maneira, no contexto da administração do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, deu-se efetiva continuidade ao processo de “Reforma do Estado” 

iniciado no governo Collor, o qual se materializou na área social pelo corte de gastos 

públicos. A drástica redução do orçamento estatal nesse setor estratégico provocou 

profundas modificações no caráter público dos serviços sociais, implicando a sua 

mercantilização, a qual foi assegurada por meio do privilégio da racionalidade da 

eficiência restrita, unicamente, à relação custo/benefício das ações.  

De outro lado, o governo do sociólogo passou a administrar a dramática 

“questão social” brasileira por intermédio da agilização dos fundos sociais de 

emergência (FSE), os quais foram institucionalizados em 1994, quando ainda era 

ministro. Valendo-se desse mecanismo institucional, o governo legitimou a retirada 

do Estado da área social, inaugurando, ao mesmo tempo, um processo de 
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enfrentamento da pobreza desenvolvido predominantemente na esfera estritamente 

microssocial, através das ações protagonizadas pelas organizações sociais.56

Nessa direção configurada, respectivamente, pelo agravamento da miséria 

e pelo sucateamento das políticas sociais públicas, Chossudovsky (1999) apresenta 

uma sinopse do percurso do neoliberalismo na sociedade brasileira em sua relação 

de heteronomia com os EUA, admitindo categoricamente que, 

 

 

Desde o governo de Fernando Collor de Mello, um ‘governo 
paralelo’ de fato tem se desenvolvido que se reporta regularmente a 
Washington. No governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-
1998), os credores estão no controle da burocracia do Estado e de 
seus políticos. O Estado está falido e seus bens estão sendo 
liquidados no programa de privatização. (CHOSSUDOVSKY, 1999, 
p. 183, grifo do autor). 

 

 

 

 

 Apesar das monumentais incongruências cometidas pela estratégia 

político-econômica endossada pelo presidente FHC, tem-se que ele conseguiu se 

reeleger em outubro de 1997, com 53% dos votos válidos, favorecido pelas suas 

articulações mantidas com o grande capital.57 Quanto ao seu Plano Real, admite-se 

que, embora tenha estabilizado a economia, deixou, em contrapartida, um legado 

amargo para os cofres públicos e para o mercado de trabalho. Acerca das 

repercussões desse plano sobre a economia brasileira contemporânea, o jornal 

                                                 
56 Acerca dessa orientação política, Chossudovsky (1999) afirma que, em efeito, “desde o início do 
governo Collor, várias organizações não-governamentais (ONGs) fundadas pelos ‘programas de 
ajuda’ internacionais tinham assumido gradualmente muitas das funções dos governos municipais 
cujos fundos haviam sido congelados em detrimento das políticas de ajuste estrutural (PAE)”. 
(CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 181). 
57 Comentando sobre o processo de reeleição do presidente FHC, Singer (1999) afirma que o 2º 
mandato se viabilizou em decorrência do apoio recebido do FMI, Banco Mundial e BID, em que 
“Clinton, Greesnpan, Rubin e Camdessus deram-se as mãos para sustentar FHC e suas políticas de 
austeridade fiscal e monetária, de privatização acelerada do setor estatal produtivo, de abertura de 
mercado interno às importações etc”. (SINGER, 1999, p. 43). 
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Folha de São Paulo de 27/06/2004 publicou uma matéria comemorativa dos 10 anos 

do plano, intitulada Plano vence inflação, mas não desigualdade, registrando, entre 

outros dados que, “em dez anos, a dívida pública saltou de 30% para 56,8% do PIB”, 

destacando ainda o fato de que, “entre 1995 e 2002, cerca de 2,6 milhões de vagas 

de emprego foram fechadas”. 

 Para encerrar de maneira minimamente coerente este item que fez uma 

abordagem crítica sobre as temáticas da história brasileira recente, relativas, 

simultaneamente, à crise do padrão intervencionista estatal, ocorrida no final dos 

anos 80, e à ascensão do neoliberalismo, manifestada na década de 90 nos 

governos de Fernando Collor e de Fernando H. Cardoso,58 faz-se oportuno uma 

sinótica reflexão com vistas a realizar uma configuração da resultante mais legítima 

da ofensiva neoliberal no país, a qual pode ser traduzida no nefasto processo 

caracterizado pela privatização do público. 

 Nessa angulação, coloca-se em princípio que, segundo Oliveira 

(1999a), a privatização do público consiste, em efeito, uma ideologia ou uma 

“experiência subjetiva de desnecessidade, aparente, do público”. (OLIVEIRA, 1999a, 

p.57). No Brasil, essa ideologia propaga-se, como vimos ao longo deste item, 

sobretudo por meio da crise do Estado e do mecanismo da dívida pública interna. 

Frente a esses processos de crises, os apologistas neoliberais difundiram a acepção 

de que o Estado constitui um agente subordinado aos monopólios empresariais, 

                                                 
58 Apesar de entender o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado em 2003, como uma 
extensão do projeto neoliberal implementado no Brasil no final dos anos 80, ao longo das gestões dos 
presidentes Sarney, Collor, Franco e Cardoso, este item e, de forma geral, esta tese, não se detém 
sobre as determinações socioeconômicas relativas a esse governo. Contudo, em conformidade ao 
que se afirmou inicialmente, concorda-se inteiramente com o ponto de vista de Braz (2004), que 
admite o fato de que “Assistimos, em 2003, a uma continuidade dos fundamentos principais que 
nortearam a economia brasileira na última década. Política cambial volátil, contração de investimentos 
produtivos e altas taxas de juros forma a tríade que os quatro últimos governos (incluído o de Lula) 
vêm operando. Seus objetivos mais diretos dizem respeito à formação de um ambiente político-
econômico favorável ao capital financeiro, concentrando riquezas nas mãos dos capitalistas 
rentistas”. (BRAZ, 2004, p. 53). 
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apenas podendo ser compreendido como uma extensão do privado. Ou seja, 

divulgaram a falsa idéia da superioridade do privado em relação ao público, 

desqualificando, assim, o imprescindível papel assumido pelo Estado no processo de 

desenvolvimento socioeconômico. 

 Ocorre, todavia que o movimento real se explica inversamente. 

Conforme Oliveira, é fundamentalmente a riqueza pública, em forma de fundo, que 

dá sustentação ao processo de reprodução do capital privado. Esta sim, segundo o 

autor, constitui a interpretação verdadeira e a forma moderna com que o Estado vem 

administrando as sucessivas crises do capital, manifestadas desde a Grande 

Depressão de 1929. 

 Não obstante este fato inexorável, no plano da cotidianidade marcada 

pela ação da programática neoliberal, assume dimensão de destaque, 

paradoxalmente, o fenômeno pertinente à privatização do público que, 

 

 

 

[...]nessa operação necessariamente se desfaz e torna-se 
meramente privado, particular, sem transcendência. O que a 
destruição do público opera em relação às classes dominadas [...] é 
a destruição de sua política, o roubo da fala, sua exclusão do 
discurso reivindicativo e, no limite, sua destruição como classe; seu 
retrocesso ao estado de mercadoria, que é o objetivo neoliberal.59 
(OLIVEIRA, 1999a, p. 79). 

 

 

 

                                                 
59 Objetivando caracterizar a efetiva dimensão da programática neoliberal brasileira em toda a sua 
complexidade, Oliveira (1999a:81) parte do entendimento de que: “Nas condições concretas da 
sociedade brasileira — para não arriscar-me além do meu território — o neoliberalismo, como um 
Frankenstein construído de pedaços de social-democratas, antigos e novos oligarcas do Nordeste, 
populistas de direita, trânsfugas de esquerda, numa articulação presidida pelo ‘príncipe dos 
sociólogos’, passa por uma estranha metamorfose: sua face real é a do totalitarismo”. (OLIVEIRA, 
1999a, p. 81, grifo do autor). 
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 Dando continuidade à análise sobre os principais impactos 

sociopolíticos provocados pela programática neoliberal em sua trajetória na 

sociedade brasileira contemporânea, no próximo item abordar-se-ão os aspectos 

paradigmáticos da ofensiva em questão, os quais podem ser traduzidos pelos 

processos de reforma do Estado e regulamentação do denominado “terceiro setor”. 

 

2. Reforma do Estado e regulamentação do “terceiro setor” no Brasil 

 

2.1 Condicionamentos econômico-políticos da emergência do “terceiro 

setor” 

 
 

 A emergência do denominado "terceiro setor"60 no Brasil atual está 

diretamente vinculada às repercussões decorrentes do cenário mundial, 

caracterizado pelas estratégias econômicas e políticas viabilizadas pela burguesia 

nacional e internacional ao fenômeno correspondente à crise global instaurada no 

período pós-70, por intermédio, sobretudo, do ideário concernente à mundialização 

do capital como projeto hegemônico de reestruturação geral do capital. A resposta 

da reação burguesa a essa crise operacionaliza-se fundamentalmente referenciada 

nos processos pertinentes à reestruturação produtiva e ao neoliberalismo, podendo 

ser traduzidas nas denominadas mudanças no mundo do trabalho e mudanças na 

intervenção do Estado.   

 O primeiro movimento, representado pelas mudanças no mundo do 

trabalho, iniciadas nos anos 70 nas sociedades capitalistas avançadas, constitui 

                                                 
60 De maneira geral, o termo "terceiro setor" é conceitualizado como organizações e/ou ações da 
"sociedade civil" (não-estatais e não-mercantis), envolvendo instituições como as fundações, as 
organizações não-governamentais, as entidades privadas de assistência, as associações comerciais, 
entre outras. 
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elemento pertinente ao fenômeno da reestruturação produtiva.61 Esta 

essencialmente implica a implementação de inovações no processo de trabalho, 

condicionando alterações no tradicional e rígido padrão fordista-taylorista então 

dominante, em detrimento de um modelo caracterizado pela flexibilização do 

aparelho produtivo e da organização do trabalho e dos trabalhadores, sobressaindo 

o toyotismo como maior expressão dessa nova modalidade de acumulação e 

especialização flexível.  

 A justificativa apresentada à consecução das mudanças operadas nos 

processos produtivo e de trabalho se fundamentou na responsabilização do modelo 

fordista-taylorista pela deflagração da atual crise capitalista, tendo em vista o 

prejuízo proporcionado pela produção em massa, típica desse padrão, à 

organização do trabalho e da produção. Em decorrência da suposta ineficiência 

desse modelo, a alternativa posta em ação pelos representantes do capital se 

respaldou em duas versões essenciais: combiná-lo com outras modalidades mais 

flexíveis ou sumariamente substituí-lo. 

As repercussões da experiência da “acumulação flexível” para o mundo 

do trabalho como característica da história recente foram, segundo Harvey (1993), 

muito danosas, provocando alterações substanciais como “o solapamento do 

trabalho organizado, altos níveis de desemprego estrutural, retrocesso da ação 

sindical e a expansão do individualismo exacerbado”. (HARVEY, 1993, p. 140-141). 

Assim, diante da crise operada na produção capitalista, alguns teóricos 

mais expressivos do "terceiro setor", a exemplo de Fernandes (1994), alega que 

essa entidade, apesar de pertencer à esfera estrita da denominada "economia 

social", tem obtido significativa expressividade na América Latina, chegando até 

                                                 
61 A devida demonstração do processo concernente à reestruturação produtiva está amplamente 
desenvolvido no sub-item 1.2 do Capítulo I. 
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mesmo a adquirir destaque econômico equivalente à metade do PIB em alguns 

países dessa região. Nessa mesma perspectiva, Gohn (1998) evidencia a 

centralidade do “terceiro setor” na área econômica, sobretudo, nos países 

avançados, caracterizando-se por manter relevante desempenho no âmbito da 

economia formal. O argumento mais aguerrido, contudo, parte de Rifkin (1997) que 

constata um percentual de 10% da força de trabalho americana empregada no 

"terceiro setor", responsabilizando-o pela vida cívica do país por intermédio da 

ampliação do capital social.62

De outro lado, contrapondo-se radicalmente a essas perspectivas que 

vêem o "terceiro setor" com uma significativa posição de destaque na economia 

capitalista, Antunes (1999) sinaliza seus limites como alternativa de reposição de 

postos de trabalho no contexto do processo de desmantelamento do mundo do 

trabalho. Para ele, preferencialmente, as instituições do "terceiro setor", ao 

incorporarem apenas pontualmente frações de trabalhadores excluídos do sistema 

fabril face às atrocidades do desemprego estrutural, em efeito, revela o seu traço de 

conivente funcionalidade ao mundo do capital, tendo em vista a insipiência da 

economia solidária frente à implacabilidade da lógica capitalista. 

 Dessa forma, o supracitado autor parte do princípio de que o "terceiro 

setor", apenas no limite, permite aos trabalhadores excluídos exercerem atividades 

não-lucrativas e não-mercantis, proporcionando-lhes um reduzido grau de 

sociabilidade, viabilizado pelo desenvolvimento do trabalho concreto.63 Contudo, 

                                                 
62 O conceito de capital social, segundo Stein (2003), vincula-se estreitamente ao de empoderamento, 
implicando a conquista da autonomia e da participação local por parte da população. A autora 
destaca ainda que esse conceito vem sendo atualmente muito utilizado pelo Banco Mundial, que o 
entende como “as redes e relações que estimulam a confiança e a reciprocidade e moldam a 
qualidade das interações sociais de uma sociedade”. (STEIN, 2003, p. 189). 
63 Particularmente em Antunes (1995), o trabalho concreto ou trabalho social é definido como a 
atividade criadora de valores de uso, por isso consistindo na forma de intercâmbio entre o ser social e 
a natureza. Para ele, “neste plano genérico, entendido enquanto work, como criador de coisas úteis, 

  



 105

adverte que, principalmente neste âmbito, se destaca a dimensão de funcionalidade 

dessas atividades "ao sistema, que hoje não quer ter nenhuma preocupação pública 

e social com os desempregados". (ANTUNES, 1999, p.113). 

 Quanto ao segundo movimento constitutivo das estratégias burguesas 

implementadas à saída da crise e caracterizado pelas mudanças na intervenção do 

Estado, tem destaque a falência do modelo keynesiano de regulação estatal e o 

predomínio das teses neoliberais.64

 No contexto desse segundo movimento, o “terceiro setor” resurge65 no 

âmbito da crise do modelo keynesiano, vigente nos países de capitalismo avançado, 

especificamente no bojo das alternativas de perfil neoliberal. Nesse sentido, 

apresenta-se como a solução dos conflitos sociopolíticos impulsionadores do 

processo de reforma do Estado capitalista, através da implementação de políticas 

sociais compensatórias. Essas alternativas tiveram inicialmente uma conotação 

desestatizante, passando logo em seguida a assumirem uma dimensão nitidamente 

antiestatal ao sentirem-se revigoradas com o colapso do socialismo real e com a 

“globalização” da economia. Nessa perspectiva, a agenda neoliberal passa 

prioritariamente a se movimentar em direção ao estabelecimento de assegurar as 

condições objetivas ao denominado ajuste estrutural como imperativo ao 

saneamento da economia e da redução da inflação e do déficit público. 

  No que concerne à operacionalização dessas mudanças estruturais no 

Brasil, nesta contextualidade, o processo de reestruturação do capitalismo tardio 
                                                                                                                                                         
como auto-atividade humana, o trabalho tem um estatuo ontológico central na práxis humana”. 
(ANTUNES, 1995, p. 83, grifo do autor). 
64 Os pressupostos gerais do neoliberalismo como componente da reação burguesa está 
desenvolvido no sub-item 1.2 do Capítulo I. 
65 Conforme Teixeira (1988c), o “terceiro setor” consiste originariamente num fenômeno típico do 
século XIX, caracterizando-se por assumir uma oposição ao sistema capitalista. Com o advento da 
social-democracia, no entanto, ele reduz sua atuação na sociedade, revertendo a sua expressão 
contestatória e conciliando-se no bojo das demandas incorporadas pelo Estado de Bem-Estar Social. 
Posteriormente, com a crise deste último, o “terceiro setor” resurge com um caráter não mais 
anticapitalista, apresentando-se como uma alternativa anticrise ensaiada pelo projeto neoliberal. 
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também vem se verificando, e se manifestando com um perfil peculiar e derivado, 

primordialmente, da condição periférica da sociedade brasileira, bem como do seu 

nível de desenvolvimento socioeconômico. Contrariamente aos países de 

capitalismo central que institucionalizaram o Welfare State, o Estado brasileiro não 

criou as condições propícias para a reprodução social da totalidade da força de 

trabalho. Desse fato decorre a sutileza dos processos de “desregulação” e 

“flexibilização” operantes, os quais se encontram estrategicamente posicionados ao 

encobrimento do ideário neoliberal efetivamente em ação. Como assevera Netto, 

 

 

Aqui, um projeto burguês de hegemonia não pode, com a rude 
franqueza da Srª Thatcher, incorporar abertamente a programática 
compatível com a ‘desregulação e a ‘flexibilização’ − ele deve 
travestir-se, mascarar-se com uma retórica, não de individualismo, 
mas de ‘solidariedade’, não de rentabilidade, mas de ‘competência’, 
não de redução de cobertura, mas de ‘justiça’. (NETTO, 1996, 
p.104, grifo do autor). 

 

 

 

 Contudo, apesar da recorrência desses disfarces estratégicos, o 

“terceiro setor” constitui uma realidade efetiva na sociedade brasileira 

contemporânea, caracterizada pelo dinamismo dos processos de flexibilização e 

desregulamentação do Estado, tornando-se imperioso investigar mais detidamente o 

real significado dessas instituições públicas não-estatais, atuantes no contexto das 

reestruturações produtiva e estatal, a fim de que se possa desmitificar os reais 

objetivos que impulsionam os seus principais patrocinadores a institucionalizarem 

entidades dessa natureza. 

 Nessa direção, pesquisando a bibliografia dominante sobre o tema, 

constata-se a efetiva institucionalização do "terceiro setor" no Brasil da década de 90, 

  



 107

apresentando-se, nesta conjuntura, estreitamente vinculado às proposições de 

melhoria social, as quais podem ser traduzidas em imponentes promessas que, 

conforme Falconer (1999), propõem, fundamentalmente, "a renovação do espaço 

público, o resgate da solidariedade e da cidadania, a humanização do capitalismo e a 

superação da pobreza". (FALCONER, 1999, p. 9). Essas promessas são, contudo, 

interpretadas por Montaño (2002) como funcionais ao projeto neoliberal por, 

essencialmente, implicarem o processo de desresponsabilização do Estado nas 

respostas às demandas sociais, apresentando-se por meio do apelo ao voluntariado 

e à filantropia e estando revestidas de uma imagem nitidamente empresarial.  

Contudo, na trajetória do seu desenvolvimento no Brasil, o "terceiro setor" 

se apresenta escudado em pretensiosas proposições e sob o signo da parceria 

celebrada entre as três instâncias representativas da classe capitalista, as quais são: 

as entidades multilaterais, as empresas privadas e o Estado, sendo as entidades 

internacionais e multilaterais as principais impulsionadoras do processo de 

institucionalização do "terceiro setor", não apenas na sociedade brasileira, mas no 

conjunto dos países que constituem o denominado "terceiro mundo". Nesse âmbito, 

tem destaque o Banco Mundial ou Banco Interamericano de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), como instituição internacional que mais tem investido 

recursos à consolidação do "terceiro setor" (non-governmental organization sector) no 

Brasil, iniciando seu intercâmbio de forma incipiente na década de 70 e logo o 

fortalecendo nos anos imediatamente posteriores,66 culminando em 1983 com a 

instalação do Comitê ONG – Banco Mundial.  

A justificativa apresentada pelo Banco Mundial em priorizar as ONGs nos 

seus projetos de desenvolvimento, sustenta-se no reconhecimento de que essas 
                                                 
66 Segundo Malena (1995), entre os anos de 1973 a 1988, apenas 6% dos projetos envolviam 
colaboração de ONGs. Em 1993, contudo, houve a ampliação desse percentual para 1/3 e, em 1994, a 
cifra alcançou os 50%. 
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organizações contribuem mais decisivamente em prol da qualidade, sustentabilidade 

e efetividade dos programas sociais propostos. Em decorrência dessa constatação, 

vem impondo a participação dos governos nacionais ou — literalmente em 

conformidade com o documento da instituição,67 vem "recomendando 

imperativamente aos países-membros, a adoção de leis que estimulem o 

desenvolvimento das ONGs". (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 25). Ainda segundo o 

documento em questão, o "terceiro setor" deve ser forte e vigoroso o suficiente a fim 

de "combater a ineficiência do setor público e apoiar o desenvolvimento da economia 

de mercado". (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 52).  

Além do Banco Mundial, outras agências multilaterais, a exemplo do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, em articulação com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (BID/PNUD) e a Comissão Econômica para 

a América-Latina e Caribe (CEPAL), vêm promovendo o desenvolvimento do 

"terceiro setor" no Brasil e em toda a região latino-americana, no bojo das suas 

propostas de retomada do crescimento econômico e do combate à pobreza.68 Para 

Petras (1999), entretanto "a questão dominante na agenda de financiamentos passa 

a ser o desenvolvimento econômico compatível com o 'livre mercado' e não a 

organização social para a transformação social". (PETRAS, 1999, p. 49, grifo do 

autor). 

Quanto às empresas privadas, estas têm incentivado, de maneira 

significativa, o desenvolvimento do "terceiro setor" no Brasil, principalmente através 

do lema da cidadania empresarial como ideologia utilizada para caracterizar as 
                                                 
67 A referência é feita ao documento do Banco Mundial, intitulado The World Bank's Partnership with 
Non-governmental Organizations, de 1996. 
68 Segundo Pochmann apud Simionatto & Nogueira (2001), para essas instituições, "a solução da 
pobreza e de seus complicadores é empurrada para fora do Estado, sendo a sociedade civil 
responsabilizada pelas soluções e enfrentamentos de novas e velhas formas de exclusão social 
mediante programas assistenciais e focalizados". (POCHMANN, 1998 apud SIMIONATO & 
NOGUEIRA, 2001, p. 150). 
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novas funções sociais da empresa capitalista no contexto da reestruturação 

produtiva, a qual se fundamenta nas atividades de responsabilidade social e 

ambiental. Assim, por intermédio da cidadania empresarial, as empresas passam a 

apoiar projetos sociais e a criar fundações ou instituições filantrópicas visando a um 

retorno, em médio ou em longo prazo, da maximização dos seus lucros operacionais. 

Para Kameyama (2000), de maneira abrangente, as ações sociais das empresas 

subdividem-se em internas, ao objetivarem a motivação dos funcionários com vistas 

à otimização dos resultados; e externas, ao contemplar a comunidade circunvizinha 

através da dinamização de atividades sociais, particularmente, nas áreas de saúde, 

educação e lazer. (KAMEYAMA, 2000, p. 249-250). 

Dessa forma, na "globalização econômica" ou mundialização do capital, 

as novas funções sociais assumidas pela empresa capitalista auxiliam a 

concorrência acirrada por maiores índices de competitividade, fortalecendo com isso 

a sua imagem no interior da política de mercado. Além disso, o segmento 

empresarial tem defendido aguerridamente a cidadania empresarial como estratégia 

política antiestatal, apresentando-se nessa disputa como uma alternativa de 

intervenção social e difundindo uma ideologia privatista que, ao mesmo tempo em 

que sugere a suposta incapacidade do Estado em gerir os negócios públicos, 

enaltece a eficiência do setor mercantil. 

O tema da cidadania empresarial foi introduzido no Brasil em meados dos 

anos 80 pela Câmara Americana do Comércio em São Paulo (CAC/SP) que instituiu, 

posteriormente, no primeiro mandato do presidente FHC, o Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas (GIFE). Essa instituição, composta por grandes corporações 

capitalistas, como são os casos do Banco Itaú, do Unibanco, da IBM, entre outras, 

objetiva essencialmente a promoção dos projetos de caráter social por meio da 
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propagação dos incentivos que deverão ser auferidos pelas instituições que se 

habilitem a desenvolver ações concernentes à função de responsabilidade social.69 

 Finalmente, no que se refere ao Estado,70 o "terceiro setor" reveste-se 

de importância estratégica no processo de "reforma do Estado brasileiro", principiado 

no governo Collor e prosseguido na gestão do presidente Cardoso, em que, 

particularmente na instância correspondente à "nova administração pública" ou 

administração gerencial, situa-se como a organização dinamizadora do denominado 

programa de publicização. O principal argumento do governo à criação desse 

programa apóia-se no fato de que as atividades não-exclusivas do Estado 

operacionalizam-se com melhores e mais amplos resultados se forem executadas 

pelo "terceiro setor", tendo em vista a possibilidade de maior controle social por parte 

do cidadão, a eficiência da gestão e a qualidade dos serviços ofertados. Desse 

reconhecimento governamental, decorre a prioridade proporcionada à celebração de 

parcerias com a “sociedade civil”.  

 Assim, no processo de reforma do Estado vigente no Brasil, em 

meados da década de 90, o “terceiro setor” aparece como proposição da corrente 

intitulada “social-liberal” ou “social-democrata-pragmática”,71 que tem como princípio 

a defesa do Estado Social-Liberal, entendendo-o como, “o Estado que continua 

responsável pelos direitos básicos da saúde e educação da população, mas que, de 

                                                 
69 Para Neto & Froes (1999), o retorno dos investimentos sociais embutidos na prática da 
responsabilidade social desenvolvida pelas empresas, se traduz, principalmente em: ganhos de 
imagem corporativa; popularidade de seus dirigentes; melhor desempenho dos funcionários; maior 
disposição dos fornecedores em realizar parcerias; maiores vantagens competitivas; maior fidelidade 
dos atuais clientes e possibilidades de conquistas de novos clientes. (NETO & FROES, 1999, p. 94). 
70 A relação entre o "terceiro setor" e o Estado brasileiro irá ser devidamente abordada no próximo 
sub-item. 
71 Essa concepção política adquiriu grande repercussão no contexto do primeiro mandato do 
presidente Fernando Henrique Cardoso, iniciado em 1995, tendo como expoente intelectual mais 
expressivo o economista Luiz Carlos Bresser Pereira que, inclusive, assumiu, em 1997, a função de 
ministro do Ministério da Administração e da Reforma do Estado (MARE). 

  



 111

forma crescente, os executa por intermédio de organizações públicas não estatais 

competitivas”. (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 21). 

O conjunto dos principais protagonistas diretamente responsáveis pelo 

desenvolvimento do "terceiro setor" no Brasil — constituído pelas agências 

multilaterais, pelas empresas privadas e pelo Estado —, conforme ficou 

demonstrado, efetivamente conseguiu atingir os seus objetivos propostos, tendo em 

vista o crescimento considerável dessas entidades na sociedade brasileira 

contemporânea, a partir da sua regulamentação na lei nº 9.790/1999, de 23.3.1999. 

É nesse sentido que Montaño (2002), ao estudar o nível de expansão 

dessas entidades na sociedade brasileira, ter constatado o fato de que 

 

 

Estima-se hoje, no Brasil, que existam cerca de 400 mil 
organizações não-governamentais (ONGs) registradas e cerca de 4 
mil fundações [...] Praticamente 60% dessas entidades associadas 
à Abong (Associação Brasileira de ONGs) foram fundadas a partir 
de 1985, mostrando uma realidade histórica nova no nosso país — 
15,4% dentre elas são 'novíssimas', tendo sido criadas de 1990 a 
fevereiro de 1994. Apenas 21% delas foram fundadas na década de 
70. (MONTAÑO, 2002, p. 205-206, grifo do autor). 

 
 
 
 

  Em sua instigante investigação sobre a dinâmica do “terceiro setor” na 

sociedade capitalista, Montaño (2002) assume um posicionamento teórico-

metodológico radicalmente distinto do usualmente adotado pela expressiva maioria 

dos teóricos desse tema. Nesse sentido, valendo-se de uma perspectiva crítica e de 

totalidade, efetivamente realiza a superação da conceituação ideológica do "terceiro 

setor" concebida abstratamente como "organizações e/ou ações da 'sociedade civil' 

(não-estatais e não-mercantis)". Para ele, de forma decisiva, a análise mais 
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aprofundada do chamado "terceiro setor" remete à discussão sobre a emergência de 

uma nova modalidade de trato à "questão social", inserida no processo mais amplo 

de reestruturação do capital e, particularmente, no contexto pertinente à reforma do 

Estado brasileiro. 

Para a devida demonstração desta tese, inicialmente, o autor problematiza 

a noção hegemônica vigente sobre o "terceiro setor" e seus fundamentos 

funcionalista e estruturalista que, sem considerar a realidade histórica, promovem 

arbitrariamente a setorialização do social em esferas autônomas — o Estado 

("primeiro setor"), o mercado ("segundo setor") e a "sociedade civil" ("terceiro setor") 

—, gerando em conseqüência uma conceituação mitificada, ideologizada e 

reducionista sobre o fenômeno. Seu argumento central sustenta-se no fato de que, 

em função da predominância dos aspectos políticos e ideológicos que permeiam o 

conceito de "terceiro setor", sobressaem algumas debilidades conceituais presentes, 

sobretudo, no âmbito da discussão sobre as suas origens, evolução, constituição e 

características, que acabam por distanciá-lo da realidade da luta de classes, 

engendrada no bojo dos interesses antagônicos entre o grande capital e o trabalho. 

Assim, constatando a existência de uma diversidade de enfoques 

ideopolíticos no debate sobre o "terceiro setor", Montaño agrupa-os em duas 

grandes tendências teórico-políticas: uma regressiva e outra de (suposta) intenção 

progressista, ambas caracterizando-se por advogar a redução do Estado em favor 

da revitalização, ora do mercado, ora da "sociedade civil". 

Em seqüência, propondo-se a desvelar o efetivo conteúdo subjacente a 

estas tendências, opta preferencialmente por desenvolver uma análise das 

proposições teóricas de determinados autores clássicos, a exemplo de Tocqueville, 

Hayek e Habermas, representantes do liberalismo conservador, do neoliberalismo e 
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da crítica da sociedade do trabalho, respectivamente, bem como de Rosanvallon 

(pós-social-democrata), além de discutir a equivocada "concepção gramsciana" que 

identifica sociedade civil a "terceiro setor". A resultante desse processo reflexivo 

denuncia a fragilidade teórica daquelas tendências ao procederem, 

simultaneamente, a incorporação acrítica da supracitada "concepção gramsciana" e 

a apropriação/atualização das propostas originalmente defendidas pelos autores 

contemplados, apresentando-as, contudo, com o status da novidade, por meio da 

discussão de temas como: a "nova solidariedade", o "novo associativismo", a "nova 

questão social", a "nova consciência social do empresariado", entre outros. 

 Prosseguindo em sua reflexão, o autor analisa a vasta e heterogênea 

bibliografia vigente sobre o "terceiro setor", identificando determinados pressupostos 

e promessas (estas de melhoria social) — com significativa adesão entre os teóricos 

de maior expressão —, os quais são submetidos à crítica e interpretados como 

ideologias funcionais à nova estratégia hegemônica do capital. Nesse sentido, no 

que se refere aos pressupostos, destacam-se: a indefinição entre público e privado; 

a equiparação entre Estado e governo; a ideologia do possibilismo; e o projeto do 

"novo contrato social". Quanto às promessas, as mais recorrentes asseguram que o 

"terceiro setor" reforçaria a sociedade civil; diminuiria o poder estatal; propiciaria o 

desenvolvimento democrático; compensaria as políticas sociais abandonadas pelo 

Estado; e constituiria fonte de emprego alternativo. 

 Em seguida, pretendendo fundamentalmente desvendar o conceito 

ideológico de "terceiro setor", o autor elege como substrato de análise as mudanças 

ocorridas nas formas de resposta à "questão social", vigentes na atual conjuntura. 

Problematizando esse dado ontológico da realidade, admite que o referido conceito 

padece de rigor teórico, efetivamente significando "ações que expressam funções a 
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partir de valores", não sendo, portanto, nem terceiro nem setor. Nessa direção 

admite que, em essência, o "terceiro setor" constitui: "um novo padrão (nova 

modalidade, fundamento e responsabilidades) para a função social de resposta à 

'questão social', segundo os valores da solidariedade local, da auto-ajuda e da ajuda 

mútua". (MONTAÑO, 2002, p. 186, grifo do autor).  

Para Montaño, a consolidação de uma nova modalidade de trato à 

"questão social" representa o fenômeno real, subjacente ao conceito de "terceiro 

setor", implicando a externalização da "questão social" ao promover a transferência 

das respostas sociais do Estado para o âmbito imediato ou individual. A 

conseqüência direta dessa estratégia neoliberal produz, conforme o autor, uma 

nefasta reorientação na trajetória das políticas sociais então fundamentadas no 

recém-extinto padrão de seguridade social, às quais se tornam sumariamente 

privatizadas, focalizadas e descentralizadas, contribuindo assim para o 

aprofundamento do nível das desigualdades sociais. 

 Nos desdobramentos subseqüentes desse processo, contemplados 

respectivamente pela re-mercantilização dos serviços sociais e pela re-

filantropização das respostas à "questão social", o "terceiro setor" se insere nesta 

última vertente, ocupando-se preferencialmente do atendimento à população 

excluída ou parcialmente integrada à rede de serviços sociais privados. 

 Montaño discorda, contudo, da suposta capacidade atribuída pela 

denominada "nova esquerda" ao "terceiro setor", de exercer com êxito essas  

funções no contexto do enfrentamento às seqüelas da "questão social", destacando 

a íntima relação existente entre dois processos sociais operantes na atual 

conjuntura: o refluxo do princípio da solidariedade social, dado pela expansão das 

políticas sociais estatais; e o fluxo do princípio da focalização, expresso pela 
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restrição da atividade social do Estado e implicando a redução dos serviços sociais 

estatais. Para o autor, o revigoramento desta última dimensão não contempla, em 

absoluto, nenhuma remota perspectiva de diminuição das desigualdades sociais, na 

medida em que o cenário sociopolítico atualmente vigente sinaliza contrariamente 

para o seu crescente acirramento. 

Referenciado na concepção do "terceiro setor" como função social, o 

autor analisa a legislação social vigente no Brasil atual, entendendo-a como 

propulsora legal da expansão do projeto neoliberal de desresponsabilização do 

Estado. Quanto ao crescimento das entidades do "terceiro setor" na sociedade 

brasileira, argumenta que decorre fundamentalmente do impulso de algumas 

formulações ideológicas, traduzidas em teses, cujo objetivo é legitimar a contra-

reforma do Estado e institucionalizar as organizações "públicas não-estatais". Nessa 

direção, afirma que as mais divulgadas pelos seus apologistas são as: da "escassez" 

e da "crise fiscal do Estado"; da "burocracia", do "paternalismo" e da crise de 

"governança"; e da "passagem" e de "compensação".  

Refletindo sobre o processo de instrumentalização e funcionalidade 

realizados pelo ideário neoliberal, operante no Brasil, o autor discute as nocivas 

repercussões trazidas às políticas sociais, entendidas como base de sustentação 

funcional-ocupacional do Serviço Social, ocupando-se, em seguida, da 

problematização dos desafios mais prementes colocados a essa profissão. 

 Para finalizar sua análise, o autor faz algumas considerações teóricas 

sobre o conceito de sociedade civil na acepção marxista, que a entende como um 

espaço da totalidade social constituído por interesses de classes antagônicos, 

contrapondo-o em seguida ao difundido pelos ideólogos do "terceiro setor", que o 

concebem como "um corpo articulado e homogêneo". Na discussão dessas 
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concepções assaz díspares, Montaño evidencia, amparado em Mészáros, a 

potencialidade inerente à sociedade civil de ser o palco de articulação das lutas 

sociais em prol de um mundo emancipado do poder autodestrutivo do capital. 

 Neste ponto conclui-se este sub-item. Na seqüência, a investigação se 

ocupará em analisar a condição da reforma do Estado, implementada no Brasil, 

problematizando a posição assumida pelo “terceiro setor” no interior desse processo 

que, entre outras conseqüências, comprometeu seriamente a configuração das 

políticas sociais públicas em sua dimensão universalizante, concebida na 

estruturação pertinente à seguridade social, inaugurada no âmbito da Constituição 

federal de 1988. 

 

     2.2  O “terceiro setor” e a produção de serviços sociais no processo da 

reforma gerencial do Estado 

 

 Discorrendo sobre a importância das entidades do "terceiro setor" como 

produtoras de serviços sociais no contexto da reforma gerencial, em curso no Brasil 

desde a instalação do primeiro mandato do presidente FHC, em 1995, Bresser 

Pereira & Cunill Grau (1999:36)72 destacam três aspectos principais, intrínsecos a 

essas instituições, reconhecendo-os como superiores em relação aos desenvolvidos 

pelo Estado. Segundo esses autores, alistam-se os seguintes: a pluralização da 

oferta de serviços sociais, contrapondo-se à provisão monopolista e autoritária, 

prevalecente no âmbito estatal; a flexibilização e desburocratização da gestão social, 

em oposição à prestação uniforme do serviço estatal; e a responsabilidade de 

                                                 
72 Para Bresser Pereira & Cunill Grau (1999), as instituições públicas não-estatais são concebidas, no 
processo da reforma gerencial, a partir de duas modalidades distintas: como controle social e como 
produção de serviços sociais.  Particularmente neste item e, de forma geral, no contexto deste 
capítulo, a análise do "terceiro setor" estará referenciada na segunda dimensão. 
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dirigentes e participantes da organização, diferenciando-se da freqüente falta de 

iniciativa do servidor público estatal. 

 A argumentação elaborada pelos autores supramencionados acerca da 

maior e melhor exeqüibilidade das organizações públicas não-estatais na prestação 

dos serviços sociais, referencia-se essencialmente no reconhecimento da falência ou 

crise por que passam os estados nacionais e, particularmente, o Estado brasileiro, 

inviabilizando a sua intervenção na área da prestação de serviços sociais públicos. 

 Em decorrência dessa constatação, Bresser Pereira (1998) estrutura um 

sofisticado arcabouço teórico, fundamentando em conformidade às suas convicções 

ídeo-políticas o seu ponto de vista quanto às razões/causas da crise da esfera 

estatal, sugerindo, ao mesmo tempo, alternativas operacionais de superação por 

meio das proposições subjacentes na estratégia da Reforma Gerencial. 

Dessa maneira, para o ex-ministro da Administração e da Reforma do 

Estado (MARE), as alternativas de reformas acionadas pelos representantes dos 

países latino-americanos e do leste europeu à superação da crise do Estado — 

instalada, fundamentalmente, segundo o autor, devido "à crise fiscal, ao 

esgotamento de suas formas de intervenção e à obsolescência da forma burocrática 

de administrá-lo" (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 36), tiveram dois desdobramentos 

distintos: o primeiro, liderado pela "aliança-liberal", configurada nos anos 80, que 

determinou reformas orientadas estritamente para o mercado (liberalização 

comercial, privatização, desregulamentação), podendo ser entendidas como 

medidas integrantes da política neoliberal ao ajuste estrutural; e o segundo, 

representado pela "aliança-social-liberal”, celebrada na década de 90, que tinha 

como proposta essencial a Reconstrução do Estado, significando exatamente, 
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[...]recuperação da poupança pública e superação da crise fiscal; 
redefinição das formas de intervenção no econômico e no social por 
meio de contratação de organizações públicas não-estatais para 
executar os serviços de educação, saúde e cultura; e reforma da 
administração pública com a implantação de uma administração 
gerencial. (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 39). 

 

 

 

               Conforme o autor, a efetiva execução do conjunto dessas medidas — que 

foi plenamente aprovado pelas elites internacionais73 — proporcionaria a viabilização 

do processo de refuncionalização do Estado brasileiro, fazendo-o transitar da função 

original de promotor direto do desenvolvimento econômico e social (Estado 

Burocrático), para a de regulador e facilitador do desenvolvimento social (Estado 

Gerencial). 

Detendo-se particularmente na crise instaurada no Brasil contemporâneo, 

Bresser Pereira ressalta, em princípio, o seu caráter paradigmático em relação à 

grande crise mundial dos anos 80, admitindo que ela foi particularmente deflagrada 

em 1979, em conseqüência do segundo choque do petróleo, "caracterizando-se pela 

perda da capacidade do Estado de coordenar o sistema econômico de forma 

complementar ao mercado". (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 40). 

 Prosseguindo em sua análise, parte da constatação de que, na esteira 

das crises desencadeadas nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, a 

crise brasileira assentou-se em quatro aspectos centrais: crise fiscal; caracterizando-

se pela perda do crédito público; crise do modo de intervenção do Estado, 

manifestando-se por meio do esgotamento do modelo protecionista de substituição 

                                                 
73 Segundo Bresser Pereira (1998), a proposta da Reconstrução do Estado foi plenamente 
implementada. Nesse sentido, "o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
tornaram os empréstimos para a reforma do Estado prioritários. As Nações Unidas promoveram uma 
assembléia resumida sobre a administração pública. Muitos países criaram ministérios ou comissões 
de alto nível encarregadas da reforma do Estado. O World Development Report de 1997 tinha como 
título Rebuilding the State". (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 39). 
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de importações; crise da forma burocrática do Estado, que para o autor reapareceu 

fortemente no final da década de 80 "em função do retrocesso burocrático 

representado pela Constituição de 1988”. 74 (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 41); e 

crise política, constituindo-se de três fases: a crise de legitimidade do regime militar, 

a crise populista de adaptação ao regime democrático e a crise moral relativa ao 

impeachment do presidente Collor. 

Como alternativa à nefasta repercussão que o conjunto dessas crises 

provocou no país impedindo o seu pleno desenvolvimento, além de conceder 

destaque à crise burocrática, que contribuiu decisivamente para a permanência 

simultânea do patrimonialismo e do enrijecimento burocrático, comprometendo 

drasticamente o eficaz desempenho da administração pública brasileira, o autor 

propõe a Reforma Gerencial, entendida como dimensão administrativa do processo 

da reforma do Estado. 

Bresser Pereira evidencia então o objetivo precípuo da Reforma 

Gerencial: a consolidação da cidadania no Brasil, a qual seria alcançada por meio da 

adoção de mecanismos modernos, viabilizadores de respostas mais democráticas e 

eficientes às demandas sociais. Nessa direção, sua maior expectativa é a de que 

essa modalidade de administração pública se torne a "segunda grande reforma", 

sucedânea, portanto, da Reforma Burocrática, institucionalizada na conjuntura 

autoritária dos anos 30 e caracterizada pela implantação do serviço público 

                                                 
74 O ex-ministro assevera que a Constituição de 1988 consolidou um burocratismo sem precedentes 
na história brasileira. Para ele, a crise da administração pública burocrática iniciou-se no regime 
militar devido à incapacidade dos governantes em combater o patrimonialismo, o qual se apresentava 
travestido de clientelismo e fisiologismo. Contudo, houve um acirramento dessa crise quando, "a 
partir da Constituição de 1988 se salta para o extremo oposto e a administração pública brasileira 
passa a sofrer do mal oposto: o enrijecimento burocrático extremado" (Ib.; Ibid.; p. 43). Em 
continuidade ao seu raciocínio, afirma, desta feita, que o retrocesso consolidado na Constituição de 
1988 deveu-se, sobretudo, à implantação de "uma administração pública centralizada, hierárquica e 
rígida, em que toda a prioridade será dada à administração direta ao invés da indireta" (Ib.; Ibid.; p. 
175). 
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profissional. Dessa maneira, constituindo-se presumivelmente a Reforma Gerencial 

na "segunda grande reforma", suas aspirações são de que ela efetivamente "mude 

as instituições para permitir que os administradores públicos possam gerenciar com 

eficiência as agências do Estado e colocá-las a serviço da cidadania". (BRESSER 

PEREIRA, 1998, p. 17). 

Para o autor, a Reforma Gerencial possui como documento de referência 

nuclear o denominado Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE), aprovado em 

setembro de 1995, em que o governo definiu as instituições e criou as diretrizes com 

vistas à implantação de uma administração pública gerencial que se peculiariza, 

além de outras especificidades, por "buscar inspiração na administração das 

empresas privadas". (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 17). 

Bresser Pereira menciona as três modalidades de administração pública 

operacionalizadas no Brasil, distinguindo-as: a patrimonialista, que faz uso privado 

do patrimônio público; a burocrática, que se baseia em um serviço civil profissional 

ou racional-legal; e a gerencial, também denominada de "nova gestão pública". 

A administração burocrática, segundo o autor, mostrou-se inconsistente 

na sociedade brasileira por não permitir o adequado acompanhamento do Estado ao 

ritmo acelerado das transformações tecnológicas, impulsionadas pela "globalização", 

engendrando, por isso, ora o descumprimento das suas normas, ora a criação de 

reformas intermediárias, a exemplo da Reforma Desenvolvimentista ocorrida no 

Brasil em 1967, no contexto militar-autoritário.75

                                                 
75 Bresser Pereira (1998) faz enormes exaltações à Reforma Desenvolvimentista, implantada pelos 
governos militares, vendo-a como o primeiro momento da administração gerencial no Brasil. Para ele, 
à época dessa reforma, operada pelo Decreto-lei 200/67: "Toda a ênfase foi dada à descentralização 
[...] a partir do pressuposto da rigidez da administração direta [...] Nas unidades descentralizadas, 
foram utilizados empregados celetistas, submetidos ao regime privado de contratação de trabalho [...] 
buscava-se uma maior eficiência nas atividades econômicas do Estado, e se fortalecia a aliança 
política entre a alta tecnoburocracia estatal, civil e militar, e a classe empresarial". (BRESSER 
PEREIRA, 1988, p. 172). 
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 Nos anos 80, todavia, tem início a Reforma Gerencial nos países da 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), estendendo-se 

em seguida para o Brasil, nos anos 90. Através desta iniciativa governamental, 

constituiu-se, enfim, "todo um quadro teórico e uma prática administrativa que, nos 

quadros da democracia, visam modernizar o Estado e a tornar sua administração 

pública mais eficiente e voltada para o cidadão-cliente". (BRESSER PEREIRA, 1998, 

p. 21). 

 Conforme Bresser Pereira, a Reforma Gerencial possui três 

dimensões: a cultural, a institucional e a dimensão-gestão. A dimensão cultural visa, 

de maneira simultânea, dizimar os resquícios da prática patrimonialista (clientelismo 

e fisiologismo) e possibilitar a transição da cultura burocrática para a gerencial. A 

dimensão institucional possui como propósito central a criação de instituições 

normativas e organizativas que viabilizem a gestão. Finalmente, a dimensão-gestão 

tem como objetivo principal concretizar as propostas gerenciais no sentido de 

oferecer à sociedade um serviço público de melhor qualidade ao cidadão-cliente. 

Para a objetivação desses propósitos, segundo o autor, "a implantação das agências 

autônomas, ao nível das atividades exclusivas do Estado, e das organizações 

sociais, no setor público não-estatal, será a tarefa estratégica". (BRESSER 

PEREIRA, 1998, p. 25-26). 

Dando continuidade à sua análise acerca da estrutura da Reforma 

Gerencial, o ex-ministro faz referência ao marco teórico típico dessa modalidade de 

administração pública, cuja função é possibilitar a delimitação da área de atuação do 

Estado e a definição das atividades, propriedades e instituições contempladas. 

Nessa perspectiva, identifica três tipos de atividades: "as atividades 

exclusivas, os serviços sociais e científicos não-exclusivos ou competitivos e a 

  



 122

produção de bens e serviços para o mercado". (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 95). 

Referenciando-se em Max Weber, define o Estado como uma entidade monopolista 

por basear-se na concentração do monopólio legítimo da violência. Decorrente 

dessa concepção, entende as atividades exclusivas do Estado "como as atividades 

monopolistas em que o poder do Estado é exercido" (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 

96), exemplificando-as: a legislação, a justiça, a segurança, entre outras. Em 

oposição às atividades exclusivas do Estado, destaca a produção de bens e serviços 

para o mercado, a qual, com exceção do modelo soviético, foi freqüentemente 

desenvolvida pelas empresas privadas, mas que, em meados do século XX, recebeu 

considerável atenção por parte do Estado, apenas sendo suspensas nos anos 80 

devido à crise fiscal que o condicionou a realizar a privatização das empresas 

estatais. 

Sobre a tendência contemporânea de privatização das instituições 

estatais, o autor parte da constatação de que, 

 

 

Durante muito tempo, estatização e publicização foram objeto de 
amplo debate ideológico. Hoje este debate está superado. Existe 
um relativo consenso de que é necessário privatizar — dada à crise 
fiscal — é conveniente privatizar, devido à maior eficiência e à 
menor subordinação a fatores políticos das empresas privadas. O 
único setor da produção de bens e serviços para o mercado, sobre 
o qual pode haver dúvidas legítimas acerca da conveniência de 
privatizar, é o dos monopólios naturais. Nestes, para se poder 
privatizar, é necessário estabelecer agências reguladoras 
autônomas, que sejam capazes de impor os preços que 
prevaleceriam se houvesse mercado. (BRESSER PEREIRA, 1998, 
p. 98, grifo nosso). 
 
 

 

 

Quanto às atividades que intermedeiam as ações desenvolvidas pelo 

Estado e pelo mercado, situa os serviços das áreas social e científica, os quais não 
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envolvem diretamente o poder do Estado. Para o autor, incluem-se nessa categoria 

"as escolas, as universidades, os centros de pesquisa científica e tecnológica, as 

creches, os ambulatórios, os hospitais, entidades de assistência aos carentes, 

principalmente aos menores e aos velhos, os museus, as orquestras sinfônicas, as 

oficinas de arte, as emissoras de rádio e televisão educativa ou cultural etc". 

(BRESSER PEREIRA, 1998, p. 91). Diante desses serviços, admite categoricamente 

que, enquanto o seu financiamento pode constituir um encargo do Estado, sua 

execução absolutamente não o é. 

Acerca da configuração que essas atividades teriam na Reforma 

Gerencial, Bresser Pereira argumenta que 

 

 

[...]não há razão para que tais atividades permaneçam dentro do 
Estado e sejam monopólio estatal. Mas também não se justifica que 
sejam privatizadas — ou seja, voltadas para o lucro e o consumo 
privado —, uma vez que são freqüentemente, atividades fortemente 
subsidiadas pelo Estado, além de contarem com doações 
voluntárias da sociedade. Por isso, a reforma do Estado nessa área 
não implica privatização, mas ‘publicização’ — ou seja, 
transferência para o setor público não-estatal. (BRESSER 
PEREIRA, 1998, p. 99, grifo do autor). 

 

 

 

 

No que se refere às mudanças na delimitação e conceituação das áreas, 

atividades e propriedades integrantes do marco institucional da Reforma Gerencial, o 

ex-ministro justifica que elas se apóiam fundamentalmente no princípio da 

descentralização política e administrativa, concebida como recurso estratégico de 

afirmação da democracia. 
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Decorrente da centralidade que assume a política de descentralização no 

arcabouço da Reforma Gerencial, sobressaem as Organizações Sociais (OS) como 

instituições estratégicas do processo de transformação dos serviços sociais e 

científicos então estatais, em entidades públicas não-estatais ou agências do 

"terceiro setor". Essas instituições são constituídas pelas associações comunitárias, 

associações de caridade, ONGs, fundações empresariais e pelas Organizações de 

Serviços Públicas Não-Estatais (OSPNEs). Segundo o autor, ao serem qualificadas 

como organizações sociais, transformam-se automaticamente em entidades 

públicas, mas de direito privado, tornando-se, por conseguinte, plenamente 

habilitadas a firmar um contrato de gestão com o respectivo ministério supervisor e 

adquirindo, a partir daí, direito legal de participar do orçamento do Estado. 

Para Bresser Pereira, as possibilidades de expansão das organizações 

sociais como agências integrantes da forma de propriedade pública não-estatal 

ampliam-se consideravelmente por ocasião, respectivamente, da atual crise do 

Estado Social e da reconhecida incapacidade do mercado em atender os serviços 

básicos de cidadania, além da tradicional qualidade e eficiência dessas entidades, 

na prestação de serviços sociais e científicos. Por isso, em conformidade com o 

Plano Diretor, o ex-ministro admite que 

 

 

[...]no setor dos serviços não-exclusivos de Estado, a propriedade 
deverá ser em princípio pública não-estatal e assumir a forma de 
organizações sociais. O fato de ser pública não-estatal implicará a 
necessidade de a atividade ser controlada de forma mista pelo 
mercado e pelo Estado. O controle do Estado, entretanto, será 
necessariamente antecedido e complementado pelo controle social 
direto, derivado do poder dos conselhos de administração 
constituídos pela sociedade. E o controle do mercado se 
materializará na eventual cobrança de serviços prestados e 
principalmente na competição entre as entidades. Dessa forma, a 
sociedade estará permanentemente atestando a validade dos 
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serviços prestados, ao mesmo tempo em que se estabelecerá um 
sistema de parceria76 ou de co-gestão entre o Estado e a sociedade 
civil.(BRESSER PEREIRA, 1998, p. 243, grifo nosso). 

A transformação das entidades estatais em agências públicas não-

estatais e a institucionalização das organizações sociais constituem o programa de 

publicização77 que, conforme o ex-ministro, foi concebido para ser uma alternativa, 

respectivamente, "ao estatismo, que pretende tudo realizar diretamente pelo Estado, 

e à privatização, pela qual se pretende tudo reduzir à lógica do mercado e do lucro 

privado". (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 246). 

Dessa forma, tem-se que, em linhas bem gerais, o processo de 

constituição das organizações sociais envolve sete fases principais: a decisão do 

governo, a criação da entidade pública não-estatal; a proposta de publicização; a 

aprovação legal; o inventário simplificado; a implementação do contrato de gestão; a 

gestão do contrato de gestão; e a gestão das organizações sociais. 

Referenciando-se nas indicações do principal ideólogo da Reforma 

Gerencial do Estado brasileiro, pode-se conclusivamente admitir que a estruturação 

do seu arcabouço técnico-político conjuga fundamentalmente quatro processos 

interdependentes: a redução do grau de interferência do Estado, por intermédio da 

adoção de programas de desregulação e realização de reformas orientadas para o 

mercado; o aumento da governança do Estado, viabilizado pela implementação de 

políticas públicas de forma eficiente e em parceria com a sociedade; o aumento da 

governabilidade do Estado, que visa impulsionar o fortalecimento da capacidade 

política do governo em intermediar interesses e alcançar legitimidade; e a 

redefinição das funções do Estado, implicando a redução de suas dimensões e, 
                                                 
76 De acordo com o documento BRASIL (1996), o sistema de parceria constitui uma das quatro 
principais áreas da política social do governo FHC. As outras três áreas são: articulação entre planos 
econômicos e projetos sociais; busca da eficiência e racionalização das políticas sociais; e ações 
focalizadas de combate à fome e aos bolsões de pobreza. 
77 O programa de publicização consiste na principal atividade do denominado setor de Serviços Não-
Exclusivos, o qual integra o Modelo Conceitual da Reforma Gerencial. Os demais setores são: o 
Núcleo Estratégico, as Atividades Exclusivas e a Produção de Bens e Serviços para o Mercado. 
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sobretudo, do seu contingente de pessoal, mediante a implementação de programas 

de privatização, terceirização e publicização. 

Encerrando neste momento este tópico, admite-se que uma proposta da 

natureza da reforma do Estado, estruturada — como foi acima amplamente 

demonstrado — com base na defesa sumária e inconseqüente da privatização do 

aparato público, demanda, por sua vez, um questionamento contundente quando 

contextualizada no âmbito de uma investigação que, de maneira radical, se 

posiciona em favor da democracia social e política, do Estado interventor e da 

universalização das políticas públicas. Essa lacuna será particularmente preenchida 

por meio de uma argumentação crítica, com destaque para os limites do 

denominado “programa de publicização”, a ser delineada no sub-item subseqüente. 

 

2.3 Considerações críticas sobre a concepção da reforma do Estado: os 

limites políticos do programa de publicização 

 

 A recuperação dos aspectos centrais que estruturaram a Reforma 

Gerencial do Estado brasileiro, desenvolvida no sub-item anterior, evidenciou, de 

maneira suficientemente explícita, o fato relativo à lógica privatista78 como 

característica mais marcante dessa modalidade de reforma estatal, tornando-a, por 

isso, conivente e interlocutora do movimento contemporâneo de liberalização das 

forças do capital do poder regulacionista estatal, constitutivo do processo mais 

amplo de reestruturação do capital. Nesse sentido, vale ressaltar o descaso dos 

                                                 
78 Analisando a Reforma Gerencial proposta por Bresser Pereira e implantada no governo de FHC, 
Oliveira (2001) faz os seguintes questionamento e conclusão: "Qual é o coração da matéria? O 
mercado, idealizado, e a competição que se dá nos mercados. O que está por trás de tudo é a 
concepção liberal clássica de que o mercado é o lugar da autonomia do indivíduo, mas não do 
cidadão [...] Não é necessário disfarçar-se mais em apelos da razão: direta e cruamente os interesses 
dos dominantes se apresentam". (OLIVEIRA, 2001, p. 147). 
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apologistas dessa modalidade de reforma quanto ao reconhecimento da primazia da 

falência econômica mundial no contexto da crise, atribuindo inversa e 

ideologicamente ao Estado, a responsabilidade pelo colapso econômico-político 

mundial. 

 Valendo-se do mecanismo de desqualificação da importante função 

tradicionalmente assumida pela instituição estatal, no processo de desenvolvimento 

econômico e social capitalista, a concepção da reforma do Estado brasileiro oculta, 

dessa maneira, as efetivas determinações da estratégia da reestruturação do capital, 

em seu propósito de estabelecer as condições ideais à plena viabilização, 

respectivamente, da mundialização do capital, da reestruturação produtiva e do 

neoliberalismo, em favor da perpetuação do sistema capitalista. Assim, nesse “novo” 

cenário caracterizado por uma profunda dependência econômica, política e social, 

os governantes transformam-se em meros e subservientes comitês executivos da 

burguesia, tendo em vista a total perda de autonomia para gerir as questões de 

âmbito nacional. 

 Por meio da revitalização dessa temática, mantida cautelosamente 

encoberta pelos apologistas do neoliberalismo, Behring (2003a), referenciando-se 

em L. Fiori, entende a denominada reforma do Estado como “uma estratégia de 

inserção passiva e a qualquer custo na dinâmica internacional”, representando por 

isso “uma escolha político-econômica e não um caminho natural diante dos 

imperativos econômicos”. (BEHRING, 2003a, p.198, grifo da autora). Para essa 

autora, a opção reformista implementada, sobretudo, na trajetória do governo de 

FHC, constituiu um retrocesso em relação à modernização conservadora, operante 

na contextualidade brasileira a partir dos anos 30, e, mais intensamente, no pós-64, 

uma vez que essencialmente se peculiariza pela anulação dos avanços 
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relativamente conquistados pelas forças do trabalho. Decorrente dessa constatação, 

a autora em foco apreende a “reforma” do Estado como uma autêntica contra-

reforma,79 tendo em vista “a sua natureza destrutiva e regressiva”. (BEHRING, 

2003a, p. 212). 

Nessa angulação, Behring parte do princípio de que o discurso da contra-

reforma do Estado apresenta-se revestido de mitificação e ideologia — no sentido de 

falsa consciência —, ocultando, assim, o seu cariz acentuadamente conservador. 

Diante desse fato, a autora ocupa-se da reconstituição dos reais efeitos produzidos 

pela contra-reforma do Estado, por meio da análise ilustrativa de três temáticas 

particulares: a flexibilização, as privatizações e a seguridade social.  

Inicialmente ocupando-se da reflexão sobre a flexibilização nas relações 

de trabalho, destaca a questão relativa ao “custo do trabalho”, prevalecente no 

conjunto do mundo do capital, o qual se tornou conhecido na sociedade brasileira 

pela expressão “custo Brasil”. Nessa perspectiva, resgata o debate travado no 

seminário ocorrido em 1996, que abordou a temática do “custo Brasil”, 

problematizando os posicionamentos assumidos, respectivamente, por E. Amadeo, 

B. Tabocof, J. Mattoso e Vicentinho da CUT. Assim, para a autora, dentre os pontos 

discutidos nesse seminário pelas facções representativas da classe trabalhadora, 

tiveram relevâncias os seguintes: a admissão da existência de um crescimento do 

custo do trabalho; a rejeição do tema do custo do trabalho como central; a recusa da 

precarização como estratégia de enfrentamento ao desemprego; e a defesa da livre 

negociação. 

                                                 
79 Para Behring (2003a), a contra-reforma do Estado teve início na década de 90, no governo Collor, 
por meio da implementação da estratégia neoliberal, em que esta última se caracterizou pela 
refuncionalização da esfera estatal mediante a adoção de medidas orientadas para o mercado. Em 
seguimento, nas duas gestões do presidente Cardoso, tem-se a continuidade e o aprofundamento da 
contra-reforma por meio do Plano Real que, controlando em princípio a inflação, provocou a 
deterioração dos demais indicadores socioeconômicos. 
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Em seqüência, problematiza as propostas dos representantes do capital, 

que defendem aguerridamente a flexibilização como via para a aquisição de 

superlucros, contrapondo-as aos dos representantes do trabalho, que a concebem 

essencialmente como uma estratégia capitalista com vistas a impulsionar o 

desemprego, a informalização, a precarização e a superexploração dos 

trabalhadores brasileiros. 

 Para abordar o tema correspondente às privatizações, Behring recorre, 

sobretudo, aos estudos de R. Gonçalves, A. Biondi e de L. Paulani, os quais 

evidenciam o exacerbado favorecimento dos setores estratégicos do capital nacional 

em estreita vinculação com a especulação financeira internacional. Nessa direção, 

R. Gonçalves sinaliza o aumento descomunal do fluxo do investimento externo direto 

(IED) e da forte presença das empresas de capital estrangeiro (ECE) no Brasil, ao 

longo da vigência do Plano Real, sob a justificativa da busca de uma alta 

rentabilidade. Para ele, tal processo contribuiu para a flexibilização, levando a 

extinção de significativos segmentos da indústria nacional, ao mesmo tempo em que 

concentrou os investimentos dos beneficiários desse processo. 

Por sua vez, A. Biondi ratifica as investigações de R. Gonçalves, 

acrescentando ainda que as privatizações elevaram a dívida pública e as tarifas dos 

serviços, provocando, dessa maneira, a desestabilização do plano real em lugar do 

equilíbrio macroeconômico. Na perspectiva desse autor, L. Paulani, por sua vez, 

ressalta o poder dos monopólios e sua força econômico-política, mencionando os 

casos específicos de superfaturamento obtidos pelos grupos Vicunha, Globo, 

Odebrecht, Bradesco, entre outros. 

Conforme Behring, o ponto de convergência das análises desenvolvidas 

pelos autores supracitados deu-se no sentido de destacar que a estratégia 
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privatizante constituiu uma opção política e não uma inexorabilidade, sendo por essa 

razão parte integrante da contra-revolução burguesa em plena ascensão na 

sociedade brasileira dos anos 90, com implicações de monta para as forças de 

resistência e, particularmente, para o movimento operário. 

No que tange particularmente à condição das políticas setoriais de 

seguridade social, Behring sinaliza o hiperdimensionamento da lógica do ajuste 

fiscal, levando a política social a ocupar um "não lugar" no contexto antidemocrático 

e anticonstitucional do Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE). Nesse âmbito, 

segundo a autora, prevaleceu o trinômio neoliberal representado pela privatização, 

focalização e descentralização daquelas políticas, o que implicou a perda e/ou 

restrição dos direitos sociais.  

Em decorrência, têm relevo as nefastas repercussões trazidas às políticas 

de seguridade social, em que a previdência social, por intermédio das denominadas 

“agências transformadas”, passa a dar vazão à lógica da produtividade; a assistência 

social vê-se às voltas com o processo de desestabilização da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) em favor das ações deflagradas pelo Programa 

Comunidade Solidária (PCS) e pelo “terceiro setor”; e a saúde consolida o conceito 

de universalização excludente, representado pela operacionalização de sistemas 

diferenciados de atendimento, em conformidade com a condição financeira dos 

usuários. No âmbito da política de saúde, ocorre também o fenômeno da 

privatização induzida, com o estímulo proporcionado aos planos de saúde e aos 

convênios, trazendo drásticos impactos ao Sistema Único de Saúde (SUS) que se 

torna, por essas razões, totalmente incapacitado em assegurar os seus princípios 

originais pautados na universalidade, integralidade e equidade.   

Abordando por fim a questão do financiamento da seguridade social em 
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relação à política econômica, a autora se referencia, sobretudo, às análises 

efetivadas pela Assessoria de Estudos Sócio-Econômicos da Associação Nacional 

dos Auditores Fiscais da Previdência Social (ANFIP), demonstrando, por meio de 

uma análise de dimensões quantitativa e qualitativa, que os recursos da seguridade 

social apresentaram, em geral, um saldo positivo, sendo, entretanto, desviados para 

o pagamento de encargos da dívida pública. 

No rumo da concepção da reforma do Estado como uma verdadeira 

contra-reforma, assume também relevo a questão pertinente aos limites políticos do 

programa de publicização. Objetivando problematizá-lo à luz de uma perspectiva 

crítica, recorrer-se-á, para isso, da análise produzida por Barreto (1999), cujo texto, 

de maneira “estranha e deslocada”, integraliza a coletânea organizada por Bresser 

Pereira e Cunill Grau. 

Nessa direção, Barreto principia sua investigação admitindo que o projeto 

das organizações sociais, inserido no Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE), 

consiste essencialmente num recurso político pertinente às transformações por que 

passa a esfera pública na contemporaneidade, orientando-se no sentido de 

“promover a ‘publicização’ dos serviços sociais, culturais, de pesquisa científica e 

tecnológica e de proteção ambiental, considerados não-exclusivos do Estado, ou 

seja, sua transferência da esfera estatal para o campo público não-estatal”. 

(BARRETO, 1999. p. 120). 

A publicização desses serviços se faz, segundo os idealizadores da 

reforma, em decorrência do reconhecimento de que a rigidez burocrática constitui o 

problema central da administração pública, optando-se, em função desse fato, pela 

sua retirada da esfera estatal em favor da qualidade e eficiência perspectivada. 

Mantidos na exterioridade da esfera estatal, contudo, aqueles serviços têm 
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“formalmente” asseguradas as dotações orçamentárias e as subvenções sociais, 

significando com isso que, 

 

 

Através desse programa, o Estado abre espaço para a 
transformação de entidades estatais em organizações públicas não-
estatais. Estas últimas, ao serem qualificadas como organizações 
sociais, são reconhecidas como de interesse coletivo e de utilidade 
pública e ficam habilitadas a receber recursos financeiros do Estado 
e a gerenciar bens, equipamentos e servidores cedidos pelo Poder 
Executivo para a execução de serviços públicos. (BARRETO, 1999, 
p. 120). 

 

 

 

Ao ser transformada em organização social, a entidade em questão 

desvincula-se imediatamente do campo público, passando em seguida a ser regida 

pelo direito privado e a dispor de autonomia financeira e administrativa. Inserida 

nessa nova condição, portanto, adquire em cessão o patrimônio físico e o quadro de 

pessoal, mantendo, “em princípio”, o mesmo nível de recursos orçamentários 

transferidos pelo governo. 

No que se refere à permanência das relações estabelecidas entre as 

organizações sociais e o Estado, Barreto ressalta o fato de serem teoricamente 

asseguradas pelos contratos de gestão. Por meio deles, “enquanto o Poder Público 

se compromete a garantir o provimento de recursos humanos, financeiros e 

patrimoniais, a organização assume a responsabilidade pelo desempenho dos 

serviços atinentes à sua missão social, com qualidade e eficiência”. (BARRETO, 

1999, p. 122). 

Para a autora em foco, a implementação do projeto das organizações 

sociais constitui um dos maiores desafios da administração pública, na medida em 

que a natureza dos serviços não-exclusivos possui uma particularidade que o 
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diferencia dos demais setores. Nessa angulação, Barreto ressalta o fato de que 

 

 

O governo, ao caracterizar as atividades sociais do Estado como 
serviços competitivos ou não-exclusivos e ao promover a 
transferência das entidades públicas prestadoras desses serviços 
para o setor público não-estatal, mediante sua transformação em 
organizações sociais de direito privado, altera profundamente a 
natureza da relação — e, portanto, do compromisso — do Estado 
com essa área. Trata-se de profunda mudança estrutural, cuja 
aceitação dependerá, em grande parte, da capacidade de 
atendimento desse novo tipo de arranjo institucional. (BARRETO, 
1999, p. 126, grifo nosso). 
 

 

 

 Nesses termos, a alteração da relação do Estado com a área social 

implica o rompimento definitivo do vínculo direto entre as organizações e o Estado, 

inexistindo quaisquer instrumentos jurídico ou institucional que concedam garantias à 

manutenção dos recursos necessários à sua sobrevivência duradoura. Acerca dessa 

radical alteração, Barreto enfatiza o fato de que: “Mesmo o instrumento do contrato 

de gestão, se analisado sob o aspecto da reciprocidade, não garante o cumprimento, 

pelo Estado, de seus compromissos [...] Assim, sob esse aspecto da relação da 

organização social com o Estado, a eficácia do contrato tem conotação 

eminentemente política”. (BARRETO, 1999, p. 129). 

 Essa relação, caracterizada pela ausência de garantias legais por parte 

do poder público, coloca as organizações sociais numa situação de extrema 

fragilidade institucional, na medida em que passam a se inserir numa condição 

próxima à precariedade. Mais do que a sobrevivência das organizações sociais, a 

questão mais preocupante, segundo Barreto, diz respeito “à legitimidade das 

políticas sociais como responsabilidade do Estado e a criação de mecanismos 

jurídico-institucionais que garantam esse compromisso”. (BARRETO, 1999, p. 129). 
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 A autora focalizada parte do princípio de que o tema das organizações 

sociais, como instituições prestadoras de serviços sociais públicos, deve ser 

fundamentalmente remetido à discussão sobre a “questão social” moderna. Para tal 

propósito, admite, respaldada em R. Castel, que “a questão social envolve, 

sobretudo o enfrentamento de um dos dilemas fundamentais das sociedades 

contemporâneas, qual seja, o conflito entre a lógica do mercado (eficácia econômica) 

e a universalização dos direitos”. (BARRETO, 1999, p. 129). Em continuidade à sua 

reflexão, argumenta que “pensar a questão social implica aprofundar o debate sobre 

o tema da justiça social, que remete a considerações sobre o papel do Estado, a 

responsabilidade pública do Estado perante seus cidadãos e os parâmetros que 

regem a vida em sociedade”. (BARRETO, 1999, p.129). 

 Fundamentada nesse entendimento sobre a “questão social” 

contemporânea, Barreto ressalta a necessidade iminente da criação de uma nova 

base de apoio político e institucional com vistas à solidificação da parceria 

constituída pela relação Estado/sociedade, o que implica a adequada revisão e 

complementação do projeto das organizações sociais. 

 A autora dá prosseguimento à sua análise, problematizando o fato 

referente ao nível de participação social nas decisões relativas às políticas sociais. 

Na sua concepção, não existe nenhum mecanismo de participação da sociedade 

civil, garantido nas instâncias pertinentes ao núcleo estratégico do governo, 

encarregadas da formulação de políticas públicas, sendo por isso urgentemente 

necessário o aperfeiçoamento do projeto das organizações sociais nos seguintes 

aspectos: “na criação de possibilidade de expressão das demandas sociais, nas 

instâncias responsáveis pela concepção das políticas públicas e na revisão do 

critério de composição dos conselhos de deliberação superior dessas organizações”. 
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(BARRETO, 1999, p. 134). 

 Por fim, objetivando evitar o fato inexorável de que o programa de 

publicização, institucionalizado no âmbito da reforma do Estado, se transforme num 

processo caracterizado pela efetiva desresponsabilização da esfera estatal com 

relação ao já deficitário serviço público brasileiro, Barreto assevera sensatamente 

que 

 

 

A mera transferência de atividades sociais para o setor público não 
estatal, embora possa propiciar ganhos de eficiência no plano 
micro, apresenta o risco de provocar enorme fragmentação e 
dispersão de esforços. Sem efetiva coordenação e articulação 
dessas ações, existe grande possibilidade de que ganhos de 
eficiência eventualmente alcançados no nível individual das 
organizações sociais não resultem na melhoria do resultado do 
conjunto da ação social. Da mesma forma, a participação social não 
pode ficar adstrita às entidades executoras de serviços, isso porque 
as políticas públicas só passarão a expressar as expectativas 
sociais na medida em que houver espaço para participação nas 
instâncias estratégicas de formulação. (BARRETO, 1999, p. 136). 

 

 

 

 

 Aqui se encerra o presente tópico. No próximo item, far-se-á uma 

reflexão sobre a trajetória das políticas sociais no Brasil, enfocando as suas 

vinculações históricas estabelecidas com o complexo filantrópico privado. O objetivo 

desta análise é demonstrar como os vários fenômenos investigados neste capítulo, 

tais como, a crise do Estado interventor, a ascensão do neoliberalismo, a contra-

reforma do Estado e a institucionalização do “terceiro setor”, interferem na 

conformação dos serviços sociais públicos e, particularmente, no arcabouço 

pertinente às políticas setoriais de seguridade social, constituído na 

contemporaneidade brasileira recente.    
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3. A natureza do Estado Assistencial no Brasil: as políticas sociais  e  suas   

relações com o complexo filantrópico 

 

Para abordar, adequadamente, a trajetória das políticas sociais na 

sociedade brasileira, faz-se imperativo — além da recuperação do processo de 

constituição e desenvolvimento do capitalismo no Brasil, já realizado ao longo deste 

capítulo80 — evidenciar as características intrínsecas e pertinentes à categoria 

teórica nomeada por Carvalho (1989) de Estado Assistencial, entendido como 

modalidade de intervenção social típica dos países que compõem o Terceiro Mundo 

e, conseqüentemente, consistindo no formato particular do modo de regulação da 

esfera estatal, no campo social, predominante no Brasil. 

Nesse sentido, ressalta-se, inicialmente, que o aspecto peculiar do Estado 

Assistencial, conforme a supracitada autora, assenta-se no fato de se constituir o 

agente parcial — e não o agente central, como são os casos dos Estados de Bem-

Estar Social81 — do processo de reprodução social, demandando como recurso 

fundamental, para o exercício da sua função, a presença de uma “sociedade 

previdência”82 representada pela rede de solidariedade da “sociedade civil”. 

 

                                                 
80 Segundo Mota (1996), “para analisar as particularidades da seguridade social nos diversos países 
é necessário recuperar o processo de desenvolvimento do capitalismo, as condições sobre as quais 
se constituiu o trabalho assalariado, a dimensão da ‘questão social’ e os mecanismos políticos 
utilizados pelas classes no enfrentamento das necessidades de manutenção e reprodução do 
trabalhador”. (MOTA, 1996, p. 192). 
81 Laurel (2002), respaldada em Esping-Andersen, destaca que, de maneira geral, existem três 
modalidades de bem-estar social vigentes no capitalismo cêntrico: o social-democrata, típico dos 
países escandinavos e caracterizado pela universalização das garantias sociais; o conservador-
corporativo, representado pela Alemanha e Itália, sendo peculiarizado pela expansão relativa dos 
direitos sociais; e o liberal, em vigor nos EUA, Canadá e Inglaterra, com predominância das relações 
mercantis. (LAUREL, 2002, p. 154). 
82 Segundo Sposati (2003), “a concepção da sociedade providência constitui uma hipótese sugestiva 
para caracterizar a forma indireta com que o Estado estende serviços sociais aos mais espoliados 
através de convênios de serviços com organizações filantrópicas, de benemerência e comunitárias, 
constituindo as denominadas relações de parceria”. (SPOSATI, 2003, p. 30). 
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Este Estado Assistencial vigente no Brasil, desde a década de 30, viu-se, 

contudo, com a inauguração da seguridade social ocorrida nos finais dos anos 80, 

na iminência de evoluir para um padrão de intervenção semelhante ao dos Estados 

de Bem-Estar Social, implementado nos países cêntricos. Todavia, tendo em vista 

os limites estruturais que permearam o escopo da seguridade social, a exemplo das 

“características excludentes do mercado de trabalho, do grau de pauperização da 

população, do nível de concentração da renda e das fragilidades do processo de 

publicização da ação do Estado” (MOTA, 2000, p. 04), acabaram por impedir, de 

forma sumária, essa possibilidade ascensional do sistema de proteção social 

brasileiro.  

 As digressões acima realizadas acerca das características do Estado 

Assistencial, imperante na sociedade brasileira, se fizeram, do nosso ponto de vista, 

absolutamente necessárias com o objetivo de justificar a opção metodológica 

traduzida neste item. Nesse sentido, o percurso da proteção social no Brasil será 

aqui particularmente desenvolvido em paralelo à trajetória do complexo filantrópico 

privado. Tal procedimento fundamenta-se no princípio de que, apreendidas em sua 

totalidade, essas distintas conformações de proteção social constituíram a 

modalidade típica do Estado Assistencial, em seu propósito central de proporcionar 

um trato compensatório à pobreza.83

Assim, de forma abrangente, pode-se admitir que as políticas sociais 

brasileiras tiveram origem na fase final da Primeira República, mais comumente 

conhecida como República Velha, onde a “questão social” começa a adquirir 

                                                 
83 Analisando o padrão de proteção social vigente na sociedade brasileira e sua distinção em relação 
ao predominante nos países centrais, Pereira (2000a) ressalta as seguintes características: 
“ingerência imperativa do poder executivo; seletividade dos gastos sociais e da oferta de benefícios e 
serviços públicos; heterogeneidade e superposição de ações; desarticulação institucional; 
intermitência da provisão; restrição e incerteza financeira”. (PEREIRA, 2000a, p. 126). 
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evidência face à proliferação dos problemas sociais decorrentes do processo de 

industrialização como substitutivo da crise da oligarquia agrária. 

 Antes desse período, contudo, assiste-se à emersão da filantropia na 

sociedade brasileira, manifestada de forma determinante na periodização histórica 

correspondente à gênese e ao desenvolvimento do Brasil-Colônia. Nessa fase, a 

filantropia possuía uma dimensão "assistencialista-repressora" e era desenvolvida 

pelas obras de caráter religioso. Posteriormente, no contexto da Primeira República 

ou República Velha, assume uma face "higiênica" e passa a ser implementada numa 

perspectiva "médico-religiosa", sendo constituída por procedimentos assistenciais 

espontaneístas, agenciados, preferencialmente, pelas denominadas "redes de 

solidariedade comunitária e societal". (CARVALHO, 1994, p. 90). Particularmente 

nesse período, segundo a autora em foco, caracteriza-se pela intervenção frente à 

condição de pobreza mediante a mobilização de um conjunto de ações, envolvendo 

"saúde, habitação, educação, saneamento, albergues, ajudas financeiras ou em 

espécie etc". (CARVALHO, 1994, p. 90). 

 O fato da “questão social” típica desse período ter sido 

predominantemente encarada pela burguesia como “caso de polícia”, não impediu 

que o movimento operário investisse nas suas organizações políticas,84 exigindo 

melhores condições de vida e de trabalho. Frente a essas reivindicações, a 

burguesia passou a implementar benefícios sociais, sobretudo, no que dizia respeito 

à prevenção do risco profissional.85

                                                 
84 Segundo Gomes (1992), “A luta reivindicatória estava centrada na proteção do poder aquisitivo dos 
salários, na duração da jornada de trabalho, na proibição do trabalho infantil, na regulamentação do 
trabalho das mulheres e dos menores, no direito a férias, seguro contra acidentes e doenças, contrato 
coletivo de trabalho e reconhecimento das organizações operárias”. (GOMES, 1992, p. 110). 
85 Sobre os primeiros benefícios sociais assegurados à classe trabalhadora pela burguesia, Cartaxo 
(1992) alista os seguintes: “Em 1888, foi criada a caixa de socorro para os empregados da estrada de 
ferro do Estado (ajudas nos períodos de doença e morte). Em 1889, foi criado o Fundo de Pensões 
dos funcionários da Imprensa Oficial. Em 1903, o poder público reconheceu aos profissionais da 
agricultura e indústrias rurais o direito de organização e formação de sindicatos. Em 1907, a 
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 Em continuidade a essas conquistas foi institucionalizada, também 

nessa época, as denominadas Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), cujo 

pioneirismo coube à Lei Eloy Chaves, promulgada em 1923. A idéia da formação das 

CAPs se disseminou muito rapidamente, existindo em 1927 o contingente 

equivalente a 138 (cento e trinta e oito) CAPs. Por meio delas, estabeleceram-se as 

bases para a constituição da Previdência Social, a qual foi formalmente inaugurada 

nos anos imediatamente posteriores à revolução de 30. 

 Em relação à conformação do Estado, ressalta-se que, nessa 

conjuntura, fundamentalmente assentava-se numa perspectiva liberal, em que 

grande parte das concessões feitas à classe trabalhadora coube ao empresariado 

mais progressista. Dessa forma, uma configuração de política social 

verdadeiramente estatal apenas vai adquirir densidade na década de 30. 

Particularmente no contexto dessa década, no plano internacional, inicia-se um 

período de crise do sistema capitalista caracterizado, em princípio, pela recessão 

econômica de 1929 e, posteriormente, pela 2ª Guerra Mundial. 

 Essa crise estrutural do sistema capitalista, em sua conformação 

monopolista, teve como peculiaridade o impulso provocado ao Estado no sentido de 

encontrar os recursos necessários à sua resolução. Nessa angulação, a instituição 

estatal vê-se, assim, condicionada a administrar os investimentos rentáveis, antes 

exclusivos à iniciativa privada, tais como os serviços de estrutura de base e as 

políticas sociais. 

É neste contexto que sobressaem os padrões de proteção social, 

destacando-se o bismarkiano na Alemanha, o social-democrata na Suécia, e o 

beveridigiano na Inglaterra, cuja característica comum traduz-se em assegurar aos 

                                                                                                                                                         
legislação assegurou o mesmo direito a qualquer outra categoria profissional”. (CARTAXO, 1992, p. 
59). 
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trabalhadores e às suas famílias uma estabilidade socioeconômica em situação de 

perda de renda. A emergência dessas modalidades de política social, típicas de um 

sistema de seguridade social,86 contribuiu para a consolidação do padrão 

keynesiano de intervenção estatal, mais conhecido como Welfare State. 

No Brasil, a repercussão dessa conjuntura de crise condicionou o governo 

brasileiro — representado por Getúlio Vargas — a implementar encargos como a 

construção de estradas e de indústrias, em seu processo de ruptura com o regime 

oligárquico-agrário, além de fomentar o desenvolvimento de instituições de política 

social com vistas a administrar a questão do trabalho87 representada pela 

desqualificação profissional, pela pobreza e pelo desemprego. 

Em sua gestão trabalhista, desenvolvida no período de 1930 a 1945 e, em 

seguimento, no âmbito do seu nacionalismo, vigente de 1951 a 1954, a política 

social de Vargas vai caracterizar-se pelo controle, fragmentação e seletividade frente 

às demandas dos trabalhadores urbanos, institucionalizando os seguros sociais para 

as categorias de trabalhadores mais organizadas politicamente e, por isso, mais 

estratégicas ao desenvolvimento do capitalismo monopolista em ascensão, a 

exemplo dos marítimos, dos estivadores, dos bancários e dos industriários. 

Essa lógica fragmentadora constitutiva do sistema de proteção social 

brasileiro, em seus primórdios, condicionou, conforme Santos (1989), o surgimento 

da denominada cidadania regulada, em que a cobertura dos riscos sociais se 

constituía uma atribuição exclusiva dos trabalhadores que atuavam em profissões de 
                                                 
86 Acerca da constituição do padrão de seguridade social, Fleury (1989) ressalta que “[...] a 
seguridade social rompe com as concepções de proteção social com base na evidência da 
necessidade ou no contrato realizado e propõe uma relação de cidadania plena, na qual o Estado 
está obrigado a fornecer um mínimo vital a todos os cidadãos [...]”. Nesses termos, a autora conclui, 
afirmando que: “A seguridade social deu origem ao Estado de Bem-Estar Social [...]”.(FLEURY, 1989, 
p. 45).  
87 É nesse sentido que Menezes (1998), analisando a política social a partir da categoria do trabalho, 
afirma lucidamente que “o processo de pauperização, em função da particularidade do capitalismo 
subordinado, se dá pelas alterações que provoca no mundo do trabalho; são elas que dimensionam e 
alteram as demandas das políticas sociais [...]”. (MENEZES, 1998, p. 10, grifo da autora). 
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grande reconhecimento público, sendo considerados privilegiados por possuírem a 

“carteira de trabalho assinada”. Particularizando-se, dessa forma, por apresentar tais 

aspectos, a modalidade de cidadania regulada marcou por muitos anos o formato de 

política social previdenciária, materializando-se por meio dos denominados Instituto 

de Aposentadorias e Pensões (IAP), os quais vigoraram até o ano de 1966. 

É nesse contexto que emerge uma quantidade significativa de leis88 e de 

instituições sociais caracterizadas por práticas assistencialistas,89 estando todas elas 

relacionadas, direta ou indiretamente, com a questão do trabalho urbano. Esse 

modelo de política social vai perdurar para muito além da fase trabalhista de Vargas 

(1930-45), estendendo-se, de acordo com Vieira (1995),90 durante todo o período 

populista pós-1946, e configurando-se no âmbito do nacionalismo de Vargas (1951-

54), no desenvolvimentismo de Kubitschek, no moralismo de Quadros e no 

reformismo de Goulart, conformando, desse modo, uma tendência de dimensão 

corporativista.91

No que diz respeito à filantropia, tem-se que nos primórdios da política 

social brasileira, ela passa a ser regulada, de maneira predominante, pela esfera 

estatal, adquirindo um caráter eminentemente "disciplinador" e movimentando-se 

fundamentada no enquadramento dos indivíduos às normas técnicas, estendendo-

                                                 
88 Do ponto de vista da legislação, é na Constituição de 1934 que os direitos sociais do trabalhador 
são formalmente reconhecidos. Nesse sentido, conforme Gueiros (1991), particularmente nesse texto, 
encontram-se assegurados os seguintes: “salário mínimo, jornada de trabalho definida, férias, 
repouso remunerado, trabalho do menor, indenização por dispensa por justa causa, assistência 
médica e previdência social nos casos de velhice, invalidez e morte e contra acidente de trabalho, 
além da assistência social aos necessitados”. (GUEIROS, 1991, p. 39). 
89 Dentre elas, alistam-se: a Legião Brasileira de Assistência (LBA), o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Social de Aprendizagem Industrial (SENAI), entre 
outras. 
90 Vieira (1995), realizando uma análise sobre o alcance e o grau de cobertura das políticas sociais no 
período compreendido entre 1951-1964, parte do entendimento de que a política social, “constituiu 
estratégia de mobilização e controle das populações carentes por parte do governo federal: 
representou um conjunto de direitos da população, perante o Estado, devido às lutas e pressões 
sobre o poder estatal [...]”. (VIEIRA, 1995, p. 232). 
91 Por não contemplar o conjunto dos trabalhadores brasileiros, os autores da política social partem 
do entendimento de que o modelo de proteção social, vigente nesse período, consolidou-se 
preferencialmente por meio do que denominam de pacto das elites. 
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se, dessa forma, ao longo de todo o período pós-30, correspondente à época do 

denominado "corporativismo orgânico".  

Em seguida, na fase democrático-populista, compreendida entre os anos 

de 1946 a 1964, na qual predomina, do ponto de vista político-ideológico, a 

proliferação da lógica clientelista e particularista disseminada pelo governo em suas 

relações com os sindicatos, ocorre um maior estreitamento das relações entre o 

Estado e o empresariado, criando-se, assim, de um lado — paralelamente ao 

sistema oficial de seguridade social que institucionalizou o salário-mínimo e a 

Confederação das Leis do Trabalho (CLT) — as políticas sociais empresariais, a 

exemplo do SENAC, SESC e SENAI. De outro lado, estrutura-se a denominada 

"filantropia partilhada e profissionalizante", por intermédio dos Movimentos 

Comunitários, ambas desenvolvidas sob regulamentação estatal. 

 Nessa perspectiva, pode-se admitir que o percurso da política social 

brasileira, em sua primeira fase compreendida dos anos 20 até a primeira metade da 

década de 60, foi marcado fortemente pela ideologia populista. Tal concepção 

pautou-se por uma dinâmica caracterizada pela incompletude e excludência, na 

medida em que apenas contemplou as categorias profissionais mais estruturadas e 

inseridas funcionalmente no mercado de trabalho, as quais manifestavam expressiva 

capacidade de pressão. Desse fato decorre a abstenção do Estado, em 

contrapartida, no sentido de propiciar a cobertura social para um contingente 

populacional mais amplo.  

Essa dimensão restrita que caracterizou a trajetória da proteção social no 

Brasil perpassou, também, por toda a América Latina, levando Fleury (1994) a 

constatar que a expansão da seguridade social, em todo o continente, "ocorreu de 

forma a reforçar seu caráter fragmentado e estratificado, como parte da estratégia 
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política de cooptação das frações mais organizadas dos trabalhadores". (FLEURY, 

1994, p. 195). Nesse contexto, manteve-se operante a filantropia, uma vez que as 

expectativas sociais ampliaram-se incomensuravelmente em relação às respostas 

da gestão estatal da força de trabalho, tornando-se inviável, por parte do Estado, 

"compatibilizar as demandas emergentes no curso do processo de acumulação com 

a lógica política que presidiu a montagem dos sistemas de seguridade". (FLEURY, 

1994, p. 196). 

 As reformas realizadas no sistema de seguridade social brasileiro, no 

sentido de corrigir as suas deficiências e proporcionar-lhe uniformidade e 

universalização, vão ser implementadas, todavia, de maneira mais significativa, no 

âmbito do regime autocrático, iniciado no pós-64. Essas reformas foram efetivadas, 

sobretudo, devido à alegação da "inviabilidade financeira [do sistema] atribuída à 

gestão clientelista dos sindicatos" (FLEURY, 1994, p.195), ocorrida na fase 

democrático-populista. 

 Constitui-se, assim, no período ditatorial pós-64, a segunda fase da 

seguridade social brasileira, em que a direção política imprimida, referendada na 

lógica da modernização conservadora,92 contribuiu em essência para a 

institucionalização de um reformismo centralizador e burocrático, impulsionado pelo 

protagonismo da tecnocracia racional.  

Nessa perspectiva, houve de fato a expansão do sistema público de 

proteção social,93 o qual foi efetivado por meio da unificação do Instituto Nacional de 

                                                 
92 Netto (1991) considera pertinente essa denominação, por entender que os objetivos do modelo 
ditatorial eram conduzidos em função dos interesses dos monopólios, caracterizando-se por 
conceder: “benesses ao capital estrangeiro e aos grandes grupos nativos, concentração e 
centralização em todos os níveis etc. — consagradas inclusive em tentacular repertório operativo e 
normativo (fora de qualquer controle democrático ou parlamentar) acionado por conselhos e coletivos 
diretamente atrelados ao grande capital”. (NETTO, 1991, p. 31). 
93 O fato de a expansão dos benefícios sociais ocorrer em períodos autoritários constitui uma 
regularidade dos Estados latino-americanos, em que o Brasil também se inscreve. Nesse sentido, a 
sociedade brasileira assistiu à ampliação das políticas sociais, respectivamente, nas décadas de 20, 
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Previdência Social (INPS) e da implementação de políticas sociais mais 

abrangentes. No entanto, essa ampliação ocorreu sem a participação da classe 

trabalhadora e da população em geral, no que se refere à gestão e ao processo de 

decisão.94 A resultante desse processo de reforma favoreceu a ampliação do nível 

de cobertura social concomitantemente à aceleração da privatização, de forma 

específica no que tange à alocação dos recursos e à prestação de serviços, os quais 

ficaram, majoritariamente, sob a responsabilidade das agências multinacionais, 

inviabilizando financeira e administrativamente o sistema. 

 No interior dessa conjuntura caracterizada pela proliferação de práticas 

clientelistas, a filantropia movimentou-se através da combinação "assistência-

repressão", obtendo ampla cobertura do Estado. Tal atuação viabilizava-se, 

conforme argumenta Mestriner (2001), 

 

 

 [...]repassando a execução dos seus programas à filantropia 
privada, por meio de convênios, reafirmando a estratégia populista 
de aliança com a sociedade civil [...] Assim, associando a repressão 
à assistência, o Estado mantém apoio às instituições sociais, 
criando-lhe ainda novas fontes de captação e benefícios indiretos, 
proporcionando-lhes, principalmente, uma série de imunidades e 
isenções. (MESTRINER, 2001, p. 170). 

 

 

 

                                                                                                                                                         
30 e 60, ficando evidenciada a funcionalidade que essa estratégia possui em relação ao processo 
mais amplo de legitimação do sistema capitalista. Assim, a partir da década de 70, conforme Faleiros 
(2000), foram criadas: “a previdência dos trabalhadores rurais aos empregados domésticos e aos 
jogadores de futebol; a renda mensal vitalícia de um salário mínimo para os idosos pobres de mais de 
70 anos; o Ministério da Previdência e Assistência Social; o Banco Nacional de Habitação etc”. 
(FALEIROS, 2000, p. 47-48). 
94 É nesse sentido que Jacobi (1989) afirma: “Na resposta do Estado, através de suas práticas 
institucionais, predomina o que Offe denomina ‘seletividade estrutural negativa’. Assim, durante 
muitos anos, a formulação de políticas deixa de ser o resultado de um processo de negociação e 
compromisso com diferentes setores sociais e forças políticas e passa a depender, principalmente, do 
que se convencionou chamar ‘ação tecnoburocrática’, através da ênfase aos programas de 
racionalização e organização do setor público”. (JACOBI, 1989, p. 9, grifo do autor). 
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Dessa maneira, as reformas efetivadas no sistema de proteção social, 

vigentes no pós-64, mantiveram, de maneira geral, a mesma estrutura consolidada 

no período imediatamente anterior, ocorrendo sua refuncionalização em articulação 

com as entidades empresariais — SESI, SESC e SENAI —, a previdência social 

pública e o complexo filantrópico constituído pelo modelo de "assistência por 

convênios". 

 A idéia de reformar e racionalizar o sistema de proteção social 

brasileiro vai predominar também, nos anos 80, no âmbito de uma conjuntura 

mundial extremamente complexificada pela instauração dos processos da 

mundialização do capital, da reestruturação produtiva e do neoliberalismo, 

contraditoriamente ocorrendo, no contexto dos países de capitalismo avançado, o 

questionamento e o refluxo dos sistemas de bem-estar, em decorrência das 

manifestações da crise do sistema capitalista. 

 No plano interno do país, a crise econômica instalada, que implicou a 

redução dos gastos públicos e o sucateamento da rede de serviços sociais, culmina 

com inúmeras proposições governamentais de mudanças, sobretudo, na política 

previdenciária. Não obstante esse contexto recessivo, consolida-se paralelamente 

um vigoroso movimento de conotação cívica, gestado no interior da crise da ditadura 

em meados dos anos 70. Esses enfrentamentos foram protagonizados pelos 

partidos de esquerda, pelos sindicatos e pelo movimento popular, contribuindo, 

assim, para a derrocada do regime autocrático e para o avanço da democracia 

política em meados dessa década. 

 As lutas deflagradas pelos novos atores sociais desse período 

estimularam as reformas encaminhadas pela Assembléia Nacional Constituinte, a 

qual contempla, na Carta Constitucional de 1988, "um sistema de seguridade social 
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[...] reformulando a concepção da proteção social como um seguro social". (MOTA, 

1995, p. 139). 

 No interior das mudanças operadas no arcabouço do sistema de 

proteção social brasileiro, em sua terceira fase, o conceito de seguridade social é 

pela primeira vez empregado no texto constitucional, expressando "um conjunto 

integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social". 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, art. 194, cap. II, tít. VII).  

Essa nova estruturação adquirida pela seguridade social brasileira 

mantém, do ponto de vista formal, um certo nível de proximidade com as 

conformações que constituíram os denominados Estados de bem-estar social, 

predominantes nos países de capitalismo avançado. Todavia, do ponto de vista 

operacional, a seguridade social se distancia dessas modalidades avançadas. Para 

devidamente explicar as razões dessa diferencialidade, Mota (2000) alega duas 

ordens de fatores: 

 

 

a) os que evidenciam as condições particulares sob as quais a 
burguesia brasileira incorporou à sua ordem as necessidade sociais 
dos trabalhadores no pós-64; b) os de natureza macroestrutural, 
determinados pela inserção subalterna do Brasil na economia 
internacional, envolvendo a reestruturação produtiva, os ajustes 
econômicos e a reforma do Estado. (MOTA, 2000, p. 04, grifo da 
autora). 

 

 

 

Todavia, apesar da objetividade desse limite estrutural, pode-se 

considerar que, do ponto de vista constitucional, no contexto do arcabouço 
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concernente à seguridade social brasileira dos anos 80, o princípio da 

universalização dos benefícios sociais proporciona-lhe o selo distintivo em relação 

às modelagens até então implementadas, ficando dessa forma inviabilizado o 

desenvolvimento paralelo de uma versão tipificada da filantropia, pelo menos até o 

advento da década de 90, quando o ideário neoliberal se instala efetivamente no 

Brasil mediante uma crucial agenda de reformas que, entre outros retrocessos, 

propõe o desmonte dos recém-instituídos direitos sociais. 

 Invadindo o cenário político-econômico brasileiro dos anos 90, o 

neoliberalismo desenvolve-se através do aprofundamento da disjunção entre as 

demandas sociais e a gestão governamental. No interior dessa relação paradoxal, os 

direitos sociais conquistados passam a ser encarados como a mais poderosa 

ameaça à democracia, por onerar as finanças públicas e desencadear o processo 

inflacionário.95 É nesse contexto que se gesta a "crise da seguridade social", 

segundo Mota (2000), nos anos 90, implicando "um avanço em direção ao passado", 

(LAUREL, 2002, p. 151), dada a imposição neoliberal de suprimir as garantias 

sociais asseguradas constitucionalmente. 

 No bojo desse processo de verdadeira desmontagem do recém-

inaugurado sistema de seguridade social, a filantropia emerge. Um aspecto a ser 

destacado nesse processo de retorno da filantropia é que ela não se mostra 

meramente como uma prática caritativa, mas, sobretudo, como um investimento 

estratégico, revestindo-se de um perfil empreendedorista. Ou seja, essa conjuntura 

caracterizada pelo ideário neoliberal particulariza-se por “engendrar uma visibilidade 

nova para o universo da filantropia e seus congêneres, apesar de sua presença forte 

                                                 
95 Analisando o processo de implementação dos direitos sociais nas democracias burguesas, Mota 
(1995) ressalta o fato de que, “apesar de reconhecermos que os direitos sociais equalizam o direito 
de acesso, entendemos que o seu exercício é sempre condicionado por processos sociais reais e que 
não estão subordinados aos estatutos legais, mas às relações de forças entre as classes”. (MOTA, 
1995, p. 143). 
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e histórica na proteção social brasileira desde os seus primórdios”. (BEHRING, 

2003b, p. 102). 

 Revigora-se assim, na conjuntura dos anos 80/90, a ideologia da 

complementaridade entre o Estado e a filantropia, materializada por intermédio do 

protagonismo do "terceiro setor". Daí, a partir da difusão da justificativa de que a 

gestão estatal não dispõe de uma receita orçamentária para atender suficientemente 

as necessidades sociais da população, opta-se por implementar um aparato de 

apoio no espaço da sociedade civil que possa colaborar no eficaz cumprimento da 

administração das desigualdades sociais. A efetividade desse suposto equilíbrio é 

viabilizado através da dinamização de uma rede de doações voluntárias, articulando-

se em seguida o valor arrecadado aos impostos compulsórios cobrados pelo Estado, 

objetivando, com isso, revitalizar o aparato das políticas sociais públicas. 

É dessa forma que a proposta de erradicar a pobreza, pela via da 

solidariedade local, particularmente defendida pelo "terceiro setor", tem lugar de 

destaque na conjuntura brasileira atual, condicionando a "defesa da seguridade 

social" a uma posição secundária. Nessa direção, o lema do "combate à pobreza", 

no contexto do Brasil pós-Constituinte, particulariza-se pela perda de seu estatuto 

público e estrutural. 

 A resultante desse processo regressivo materializa-se por meio da 

retirada da esfera estatal do cenário público, passando a condição de pobreza a ser 

considerada um problema a ser administrado preferencialmente pelas entidades 

privadas não-governamentais e não-lucrativas, por meio do agenciamento de 

políticas sociais compensatórias de caráter focalizado, descentralizado e privatizado.  

Os desdobramentos desse processo engendram, por sua vez, as 

condições propícias à constituição de uma modalidade de intervenção social 
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configurativa do Estado Assistencialista, na medida em que se exacerbam os limites 

estruturais, simultaneamente, da Seguridade Social e do Estado Assistencial. Isto é, 

em lugar da priorização da política social pública concebida como direito social ou da 

conjugação entre política social pública e complexo filantrópico, tem-se a 

transferência da política social pública para o âmbito filantrópico e/ou privado, 

anulando-se por completo o estatuto do direito social. 

É nesse sentido que Oliveira (1999b) tematiza as transformações 

operadas no âmbito da política social pública brasileira desde as suas origens, 

admitindo, de forma sintética, que 

 

 

A política social, que desde a grande depressão transitou da 
caridade pública ou privada para inscrever-se como uma 
macropolítica estrutural, no nível da política monetária, no nível da 
política fiscal e no nível da política industrial, a política social 
presente no desenvolvimento do capitalismo no segundo pós-
guerra, transformou-se numa política estruturante, voltou a ser uma 
coisa do privado. (OLIVEIRA, 1999b, p. 77). 

 

 

 

 

Tomando por base o conjunto das temáticas abordadas no âmbito deste 

capítulo e do anterior, o Capítulo III se ocupará especificamente da reconstituição do 

objeto de estudo propriamente dito desta investigação, dado pela condição do 

Estado Assistencialista no Brasil pós-Constituinte. Assim, especialmente naquele 

espaço, serão fundamentalmente problematizados os aspectos referentes ao 

fundamento, ideário e produto final pertinentes a essa modalidade de intervenção 

social, além das suas conseqüentes relações mantidas com o processo de 

desestruturação da seguridade social. 
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CAPÍTULO III 

 

A CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO ASSISTENCIALISTA NO BRASIL E 

SUAS IMPLICAÇÕES SÓCIO-INSTITUCIONAIS 
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Capítulo III 
 

A consolidação do Estado Assistencialista no Brasil e suas 

 implicações sócio-institucionais 

 

Particularmente neste capítulo é feita a reconstituição do objeto de estudo 

da presente investigação, o qual consiste no Estado Assistencialista aqui 

fundamentalmente concebido como modalidade de intervenção social e estatal típica 

do modelo neoliberal, em vigor na sociedade brasileira contemporânea. 

Nessa perspectiva, no primeiro item, a exposição se detém na 

recuperação teórcio-metodológica do seu efetivo processo de constituição, valendo-

se, para tanto, da problematização do seu fundamento, ideário e produto. Após o 

delineamento dessas dimensões, é demonstrado que o Estado Assistencialista 

possui por embasamento central as políticas de ajuste neoliberal — especialmente 

recomendadas pelas organizações multilaterais, a exemplo do Banco Mundial e do 

BID —, com vistas à contenção da crise econômica, assentando-se no ideário da 

inclusão marginal dos segmentos sociais mais vulneráveis — favorecido, sobretudo, 

em decorrência da desestabilização da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 

— e, enfim engendrando, como resultante da ação desses recursos, a precarização 

das políticas sociais públicas — tendo em vista a determinação neoliberal de 

redução drástica dos gastos públicos —, as quais passam a se apresentar, nessas 

“novas” circunstâncias, por meio das dimensões focalizada, descentralizada e 

privatizada. 

Em seguimento, no segundo item, é abordado o tema referente às 

implicações sócio-institucionais do Estado Assistencialista, representado pelo 

processo de desestruturação da política de seguridade social.  
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Assim, evidencia-se em princípio que, do ponto de vista legal, a 

Constituição federal brasileira, promulgada em 1988, representou um significativo 

marco histórico, tendo em vista o mérito de ter inaugurado o sistema de seguridade 

social que se consolidou particularmente constituído pelas políticas de saúde, 

previdência e assistência social. 

Contudo, as supracitadas políticas setoriais que passaram a compor, no 

período pós-Constituinte, o arcabouço da seguridade social, não consistiram 

exatamente numa novidade, na medida em que os seus antecedentes históricos 

remontam aos anos 30, quando, então, passaram a ser objeto de ação por parte do 

recém-criado Estado interventor brasileiro. Além disso, aquelas políticas 

vivenciaram, também, uma fase de unificação no período compreendido entre os 

anos 1977-1990, quando da vigência do Sistema Nacional de Previdência e 

Assistência Social (SINPAS), composto, respectivamente, pelo Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência 

Social (IAPAS), pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS), pela Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social 

(DATRAPEV), e pela Central de Medicamentos (CEME), em que a área da 

assistência social foi representada pela Fundação Legião Brasileira de Assistência 

(LBA) e pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM). 

Diante desses fatos, destaca-se, todavia, que a seguridade social 

brasileira dos anos 80 possui um significado que transcende a mera articulação 

formal entre as políticas de saúde, previdência e assistência social, propondo-se 

essencialmente a assegurar a proteção social à população brasileira por meio da 

garantia dos direitos sociais. Nessa perspectiva, tem-se que os princípios 
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concernentes à universalidade e à eqüidade nortearam as diretrizes regentes do 

novo sistema. 

Transcorrido, no entanto, o tempo relativo a aproximadamente uma 

década e meia, constata-se surpreendentemente a inoperância do conjunto das 

intenções anunciadas, permanecendo o escopo da seguridade social como mera 

figura de retórica. A justificativa para tamanha inércia encontra-se na ação 

devastadora do ideário neoliberal como projeto integrante do processo mais amplo 

de reestruturação do capital, em que, no bojo dos seus objetivos contra-reformistas, 

são engendradas as condições propícias à consolidação do Estado Assistencialista 

no Brasil. 

No bojo dessa dinâmica, o Estado Assistencialista viabiliza-se, 

fundamentalmente, devido à retirada da esfera estatal da formulação de políticas 

sociais abrangentes, a qual ocorre, sobretudo, em função de garantir a centralidade 

da intervenção do denominado “terceiro setor” e dos programas de combate à 

pobreza, no sistema de proteção social brasileiro. Estes últimos, por seu turno, 

acabaram por engendrar as condições propícias ao processo de desestruturação da 

política de seguridade social. 

A operação simultânea do “terceiro setor” e dos programas de combate à 

pobreza, implementados em decorrência da vigência do Estado Assistencialista no 

Brasil, a partir dos anos 90, são efetivamente problematizadas nos dois sub-itens 

constitutivos deste item. Nessa direção, é amplamente demonstrado o processo de 

regulamentação do “terceiro setor” no Brasil, o qual ocorre viabilizado por uma 

complexa legislação, além da análise dos diversos programas de combate à 

pobreza, implementados nas administrações dos presidentes Itamar Franco e 

Fernando Henrique Cardoso, a exemplo do Plano de Combate à Fome e à Miséria 
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(1993), do Programa Comunidade Solidária (1995), do Programa de Garantia de 

Renda Mínima (1997), do Programa Comunidade Ativa (1999), do Projeto Alvorada 

(2000) e do Programa Bolsa-Escola (2001). 

 

1. O processo de constituição do Estado Assistencialista no Brasil 

 

1.1  O fundamento do Estado Assistencialista: as políticas de ajuste 

neoliberal 

 

De acordo com o que foi preliminarmente enunciado no item 3 do Capítulo 

II, o processo de constituição do Estado Assistencialista no Brasil teve início a partir 

dos anos 90, em decorrência da predominância dos imperativos das políticas 

neoliberais. Os desdobramentos da proliferação daquelas políticas culminaram com 

o processo de reforma do Estado que, por sua vez, provocou a destituição da 

dimensão universal das políticas públicas, em defesa da modalidade compensatória, 

como condição de sustentabilidade sociopolítica requerida pelo ajuste econômico. 

Nesse sentido, admite-se que essa modalidade de intervenção estatal na 

área social consiste num mecanismo subjacente às determinidades referentes à 

crise global do capital, instaurada em meados da década de 70, estando 

estreitamente vinculado às estratégias econômicas e políticas adotadas pelos 

segmentos burgueses com vistas ao seu equacionamento. 

Contextualizado desse modo, a emersão do Estado Assistencialista no 

Brasil articula-se — obviamente favorecida por determinadas mediações 

sociopolíticas a serem devidamente problematizada no âmbito deste sub-item — aos 

processos sociais mais gerais impostos pela reação burguesa, os quais foram 
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materializados nas denominadas mudanças no mundo do trabalho e nas mudanças 

na intervenção do Estado. Posicionadas, portanto, nesse contexto, tais mudanças 

objetivamente constituem em desdobramentos do movimento de reestruturação do 

capital contemporâneo, o qual se manifestou de maneira implacável no mundo do 

capital, porém adquirindo expressões particulares quando inserido nas 

contextualidades cêntricas e periféricas. Particularmente nestas últimas, têm 

destaques as medidas socioeconômicas impostas pela política supranacional e 

adotadas quase sempre de maneira subserviente pelos governos locais, consistindo 

nas reformas da denominada “primeira geração” e envolvendo a liberalização dos 

mercados, o controle da inflação e o combate à pobreza. 

 A configuração e os impactos produzidos por essas mudanças, os quais 

foram amplamente problematizados ao longo dos capítulos I e II, podem ser 

sinteticamente recuperados por intermédio dos seguintes tópicos: 

— a crise global do capital, materializada na contemporaneidade recente, 

representa uma expressão legítima das crises do Welfare State, do socialismo real e 

do Terceiro Mundo, em seus propósitos originários de engendrarem modalidades de 

sociabilidades funcionais ou alternativas ao ordenamento capitalista dominante;  

— diante da crise global efetivamente instalada no mundo do capital, 

coube à reação burguesa agilizar um conjunto de estratégias de dimensões 

econômicas e políticas com vistas, simultaneamente, a deslegitimar as alternativas 

ensaiadas pelas forças do trabalho e a privilegiar e/ou perpetuar as condições 

típicas do ordenamento capitalista; 

— no âmbito dos recursos viabilizados pela reação burguesa à resolução 

da crise, os quais foram concretizados, respectivamente, nos processos pertinentes 

à mundialização do capital, à reestruturação produtiva e ao neoliberalismo, coube a 
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este último (por meio das políticas de ajuste estrutural), interferir radicalmente no 

percurso do avanço até então alcançado pelas políticas sociais públicas capitalistas; 

 — as políticas de ajuste neoliberal, implementadas nos países 

avançados, promoveram, do ponto de vista sociopolítico, a desestruturação dos 

sistemas de bem-estar social estruturados numa perspectiva universalista, em 

detrimento das políticas sociais privadas, revitalizando, dessa forma, a modalidade 

liberal; 

— no Brasil, a proposta de privatização do Estado, capitaneada pelo 

projeto neoliberal, teve início no governo do presidente Sarney, sendo 

progressivamente aprofundada ao longo das administrações de Collor e de Cardoso, 

amparada no argumento de que constituía um mecanismo estratégico de inserção 

privilegiada da economia do país no processo de “globalização financeira” 

contemporâneo; 

— o processo de reforma do Estado brasileiro, ao institucionalizar as 

entidades do “terceiro setor” com vistas, simultaneamente, a contornar os efeitos da 

escassez de postos de trabalho e a legitimar a retirada da instituição estatal da 

prestação de serviços sociais públicos, constituiu um exemplo paradigmático da 

ofensiva neoliberal, em seu propósito de alterar o tradicional padrão sociopolítico até 

então operante, concebendo-o essencialmente como fator causador da crise por que 

passam os Estados nacionais; 

— a expansão e a conseqüente consolidação do projeto neoliberal, 

vigente na sociedade brasileira contemporânea, culminaram no movimento de 

caráter regressivo, caracterizado pela transição do Estado Assistencial em direção 

ao Estado Assistencialista, secundarizando, dessa forma, a defesa da seguridade 

social instituída na Constituição federal de 88, em função da priorização das políticas 
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sociais agenciadas pelo “terceiro setor” e dos programas clientelísticos de combate à 

pobreza, ambos gestados no contexto do processo de precarização das políticas 

sociais públicas. 

Dessa forma, estando efetivamente inscrito nessa conjuntura 

caracterizada por profundas mudanças recessivas, parte-se do entendimento de que 

a constituição do Estado Assistencialista no Brasil possui como substrato central as 

políticas de ajuste neoliberal, amplamente implementadas no decorrer das décadas 

de 80 e 90, tendo como principais agenciadores a burguesia nacional em suas 

vinculações com as instituições de Bretton Woods. Nesses termos, o Estado 

Assistencialista pode ser considerado, numa acepção preliminar, como o modo de 

regulação social integrante do modelo de acumulação flexível e neoliberal em vigor, 

de forma abrangente, no contexto dos países latino-americanos.96

Em conformidade ao que foi anteriormente tematizado no item 1 do 

Capítulo II, as principais estratégias contempladas pelos setores burgueses com 

vistas a efetivar a implementação da política social de cariz neoliberal na sociedade 

brasileira foram dadas, sobretudo, por meio do corte dos gastos sociais, da 

privatização, da centralização do orçamento social em programas seletivos contra a 

pobreza e da descentralização. Tendo em vista a magnitude que essas estratégias 

efetivamente tiveram no processo de consolidação do Estado Assistencialista no 

Brasil, sua abordagem será desenvolvida nos sub-itens subseqüentes, sendo 

devidamente problematizadas nos tópicos referentes ao ideário e ao produto do 

objeto em questão. 

 

                                                 
96 De acordo com a literatura pesquisada, dentre os autores que discutem essa modalidade de 
Estado decorrente da ofensiva neoliberal e a designam explicitamente por meio da expressão Estado 
Assistencialista, estão Grassi (1994) e Laurel (2002). 
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     1.2 O ideário do Estado Assistencialista: a inclusão marginal dos 

segmentos sociais mais vulneráveis  

 

Do ponto de vista das forças sociais progressistas, uma das mais nefastas 

repercussões decorrente da implementação das políticas de ajuste neoliberal no 

Brasil deu-se em função da total inviabilidade da proposta referente à inclusão social 

dos segmentos sociais mais vulneráveis, contemplada na Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) — legislação de nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 —, 

a qual foi lamentavelmente concebida de forma equivocada ao pretender assegurar 

a garantia dos denominados mínimos sociais em detrimento do objetivo mais amplo 

e adequado, relativo à garantia das necessidades básicas.97  

Dessa maneira, a intenção constitucional de promover a inclusão social 

dos segmentos sociais submetidos à condição de pauperização, apresentada 

originalmente na Loas por intermédio de uma diversidade de programas, projetos, 

benefícios e serviços de dimensão assistencial que tinham como horizonte a 

redução das desigualdades sociais, acabou sendo inteiramente subjugada pelo 

ideário neoliberal em vigor. Essa situação de fracasso vivenciada pela política de 

assistência social fez com que ela permanecesse, segundo Carvalho (2000), 

“confinada a realizar pequenos e obscuros programas compensatórios, reduzida a 

operar mínimos de sobrevivência processados num retrocesso seletivo que beira a 

barbárie”. (CARVALHO, 2000, p. 145). 

                                                 
97 Segundo Pereira (2000a), no texto da LOAS existe uma equivocada identificação entre os termos 
mínimos sociais e necessidades básicas. Para essa autora, enquanto o conceito de mínimo “tem a 
conotação de menor”, o de básico, contudo, “expressa algo fundamental, principal, primordial, que 
serve de base de sustentação indispensável e fecunda ao que a ela se acrescenta”. (PEREIRA, 
2000a, p. 26, grifo da autora). Pereira ressalta, ainda, que essa confusão conceitual presente no texto 
da LOAS acabou por introduzir o polêmico binômio pertinente à relação entre seletividade versus 
universalidade, no campo da assistência social. 
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O exato significado da garantia dos mínimos sociais, tal como foi 

contemplado na Loas, implicou a implementação de determinadas ações 

assistenciais destinadas aos segmentos sociais mais vulneráveis, a exemplo dos 

serviços, programas e projetos de proteção especial ou diferencial; dos benefícios 

monetários de prestação continuada; e da garantia da inclusão social, 

respectivamente, nas políticas sociais, no mundo do trabalho e na sociedade como 

um todo. 

Dessa forma, de acordo com a Loas, em seu artigo 24, os programas 

compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de 

abrangência definidos, com vistas a qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e 

os serviços assistenciais. Incluídos nessa modalidade assistencial, alistam-se os 

seguintes: o programa Brasil Criança Cidadã (que foi implementado em 1996 e 

extinto em 2000); o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI — criado 

em 1996); o programa Agente Jovem (de 1999); o Programa de Garantia de Renda 

Mínima (de 1997); o Programa de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças (de 1997) e o Núcleo de Apoio Familiar (NAF, também criado em 1997). 

Quanto aos projetos, estes se encontram contemplados no artigo 25 da 

Loas, estando direcionados especificamente ao enfrentamento da pobreza. Nesse 

sentido, foram qualificados como investimentos econômico-sociais visando subsidiar 

técnica e financeiramente as iniciativas que dêem garantia aos grupos situados em 

condição de pobreza, fornecendo-lhes os meios e a capacidade produtiva e de 

gestão para a melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão 

de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e de organização social. Os 

principais projetos implementados foram os de Geração de Renda para o 

financiamento de lavouras comunitárias e/ou microunidades produtivas e as Ações 
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Sociais e Comunitárias, destinadas à ampliação e ao reaparelhamento de 

equipamentos sociais, a exemplo de creches e asilos. 

No que se refere aos benefícios, salienta-se inicialmente o denominado 

Benefício de Prestação Continuada (BPC, aprovado em 1993 e implementado em 

1996), localizado no artigo 20 da Loas e destinado à garantia de um salário mínimo 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 67 (sessenta e sete) anos 

ou mais, cuja renda familiar per capita mensal não ultrapasse a quantia referente a 

um quarto do salário mínimo. Uma outra modalidade de benefício, desta feita 

assegurada no artigo 22 da Loas, consiste no denominado Benefícios Eventuais, os 

quais visam assegurar um salário mínimo às famílias cuja renda mensal per capita 

seja inferior a um quarto do salário mínimo, em ocasiões de nascimento e/ou morte, 

em forma de auxílio-natalidade ou funeral. Esse benefício, contudo, diferentemente 

do BPC, nunca chegou a ser implementado. 

Finalmente, com relação aos serviços, eles foram contemplados no artigo 

23 da Loas, sendo então considerados como serviços assistenciais as atividades 

continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações estejam 

voltadas para o suprimento das suas necessidades básicas. Esses se constituíram 

nos seguintes: o atendimento de crianças em creches e pré-escolas, os serviços de 

habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, e o atendimento a 

idosos em asilos ou em atividades diárias em meio aberto. 

Contudo, para a maioria dos especialistas na política de assistência 

social, os denominados mínimos sociais foram convertidos, na verdade, numa 

política minimalista que absolutamente não proporciona, sob nenhuma hipótese, o 

atendimento das necessidades sociais ao seu público-alvo. Nessa perspectiva, 

ressaltam os aspectos mais nevrálgicos, relativos, respectivamente, à predominância 
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da tendência reducionista e seletiva dos direitos sociais, da não garantia dos 

recursos orçamentários previstos, da restrição dos critérios de acesso e da ênfase 

da dimensão assistencialista — esta última decorrente do isolamento mantido pela 

política de assistência social em relação às demais políticas sociais. 

  Respaldando de maneira integral o conjunto das críticas formuladas 

pelos especialistas, Demo (1997) assevera que, 

 

 

Na verdade, a expectativa em torno dos mínimos sociais representa 
a política tipicamente funcionalista natural na direita, mas muito 
estranha na esquerda. Simplesmente ‘ajeita’ os excluídos, tapando-
lhe a boca e deixando-os onde estão, ou seja, fora da possibilidade 
de se confrontarem com o sistema. (DEMO, 1997, p. 68, grifo do 
autor). 

 

 

 

Na esteira desse raciocínio, tem destaque o ponto de vista assumido por 

Boschetti-Ferreira (2003a) que, ao refletir acerca da natureza dos direitos sociais 

implementados na política de assistência social, constata categoricamente o fato de 

que 

 

As diretrizes legais apontadas [...] estão sendo afrontadas tanto 
pela regulamentação que se seguiu à Loas quanto pela prática 
governamental da esfera federal, responsável pela normatização da 
política. As restrições que vêm sendo impostas à extensão da 
política assistencial e à materialização de suas diretrizes parecem 
não estar ligadas apenas a uma intencionalidade de manter a 
assistência capturada por aquelas características intrínsecas à sua 
própria história [...]. Elas parecem ir além desta explicação e 
encontram solidez na política econômica atual que, aprisionada 
pelos ditames do ajuste estrutural receitado pelo Banco Mundial e 
pelo FMI [...] orientam-se pela rentabilidade econômica e não pelas 
necessidades sociais [...]. Reforçada pela ideologia neoliberal, 
resgata o primado liberal do trabalho e reduz, quando não se 
elimina, toda e qualquer possibilidade de garantia de renda e bem-
estar não associada ao exercício do trabalho. (BOSCHETTI-
FERREIRA, 2003a, p. 84-85). 
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Conforme o exposto acima, admite-se que, mesmo após as mudanças 

constitucionais, tem-se ainda a permanência objetiva dos segmentos populares no 

patamar de pobreza, o qual foi interpretado por Dupas (1999) como a “incapacidade 

de satisfazer necessidades básicas”. (DUPAS, 1999, p. 24). Esse fato, por sua vez, 

acabou por favorecer, segundo alguns autores, as condições propícias à 

consolidação da problemática concernente à exploração e à desigualdade social, 

traduzida no processo de exclusão social como dimensão fundamental da “nova 

pobreza”, engendrada no capitalismo contemporâneo brasileiro. 

 Contextualizando, nesta oportunidade, a temática pertinente à exclusão 

social, merece destaque a análise desenvolvida por Baráibar (1999), que salienta a 

repercussão desse conceito inicialmente na França, ao longo dos anos 70, 

envolvendo em princípio o conjunto da população não inserida no sistema de 

seguridade social. Segundo essa autora, a problemática foi evoluindo 

progressivamente e incorporando, num segundo momento, os grupos sociais 

diretamente afetados pelas mudanças no mundo do trabalho. 

 Para a autora supracitada, o conceito de exclusão social possui uma 

natureza multifacética, sendo, todavia, mais comumente utilizado para caracterizar 

os setores sociais discriminados socialmente, tais como os homossexuais, os 

negros, os índios, entre outros, como também os segmentos não inseridos ou 

inseridos precariamente no mundo do trabalho e, por isso, vinculados à condição de 

pauperização. 

 Ocupando-se em refletir sobre o caráter eminentemente múltiplo 

concernente ao conceito de exclusão social, Baráibar evidencia as suas diversas 

dimensões, em que o aspecto econômico possui uma posição central. Para ela, de 

maneira fundamental, as situações relativas ao trabalho precarizado e ao 

  



 163

desemprego estrutural constituem efetivamente na nova face do fenômeno da 

exclusão social. Em seguimento, a autora faz referência à instância sociocultural 

intrínseca à categoria em foco, a qual se refere à não participação dos indivíduos nas 

redes sociais primárias, a exemplo da família e da escola. Por último, evidencia a 

dimensão política, qualificando-a como a inexistência de um determinado padrão de 

integração social que se caracteriza pelo não reconhecimento dos segmentos sociais 

vulneráveis como sujeitos de direitos, benefícios e oportunidades universais. 

 Baráibar conclui sua reflexão acerca do fenômeno da exclusão social, 

admitindo tratar-se de um conceito multidimensional, sendo, sobretudo, “produto de 

decisões — em matéria de política econômica e social — tomadas (ou não tomadas) 

socialmente, que repercutem nas diferentes zonas da vida social”. (BARÁIBAR, 

1999, p. 93, tradução nossa). 

 Uma abordagem singular do fenômeno pertinente à exclusão social 

encontra-se em Martins (1997) que, de modo veemente e polêmico, constata 

sociologicamente a absoluta inexistência dessa problemática na sociedade 

capitalista contemporânea,98 ressaltando, em contrapartida, a existência de situações 

de ajustamento econômico, social e político dela decorrente. Para a devida 

demonstração de sua tese, o autor parte do princípio de que 

 

 

[...] não existe exclusão: existe contradição, existem vítimas de 
processos sociais, políticos e econômicos excludentes; existe o 
conflito pelo qual a vítima dos processos proclama seu 
inconformismo, seu mal-estar, sua revolta, sua esperança, sua 
força reivindicativa e sua reivindicação corrosiva. Essas reações, 
porque não se trata estritamente de exclusão, não se dão fora dos 

                                                 
98 Nessa mesma direção, Castel (1998) parte do entendimento de que, no âmbito da mundialização 
do capital, não se configura uma problemática relativa à exclusão social, mas um processo de 
desfiliação social. Para ele, o conceito de exclusão social designa fundamentalmente estados de 
privação, enquanto o de desfiliação social significa dissociação, desqualificação e invalidação, sendo 
por isso mais adequado para qualificar o que está ocorrendo atualmente. 

  



 164

sistemas econômicos e dos sistemas de poder. Elas constituem o 
imponderável de tais sistemas, fazem parte deles ainda que os 
negando. As reações não ocorrem de fora para dentro; elas 
ocorrem no interior da realidade problemática, ‘dentro’ da realidade 
que produziu os problemas que as causam. (MARTINS, 1987, p.14, 
grifo do autor). 

 

 

 

 

 Conforme o raciocínio do autor supramencionado, está havendo uma 

fetichização em torno do conceito de exclusão social, a qual se dá estreitamente 

vinculada a um reducionismo interpretativo que se caracteriza por inteiramente 

desconsiderar as mediações ontológicas que fazem a conexão entre a instância 

econômica e os demais níveis da realidade social. Em decorrência desse fato, os 

problemas sociais passam a ser atribuídos mecanicamente ao fenômeno da 

exclusão, concebido por Martins como um conceito vago e indefinido que 

absolutamente nada explica. Exemplificando mais detalhadamente seu ponto de 

vista, o autor ressalta que o conceito em foco não consegue formular uma resposta 

minimamente plausível à questão de como poderia uma economia de mercado, 

como a brasileira, poder se manter sem compradores ou sem incluídos, levando em 

consideração o fato de que a maioria da população encontra-se na condição de 

excluídos. 

 Em seqüência, o autor chama a atenção para o aspecto de que a 

exclusão social constitui apenas uma dimensão do fenômeno mais amplo relativo à 

pobreza, salientando a questão de que apenas “mudando o nome de pobreza para 

exclusão, podemos estar escamoteando o fato de que a pobreza hoje, mais do que 

mudar de nome, mudou de forma, de âmbito e de conseqüências”. (MARTINS, 1987, 

p.18). Para ele, houve uma transformação radical na condição da pobreza 

contemporânea, de tal forma que ela se tornou uma espécie de condenação 
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irreversível. No caso específico da sociedade brasileira, tal fato se consolidou de 

forma mais efetiva no período correspondente ao pós-64, com as políticas 

econômicas então implementadas mantendo-se enormemente distanciadas do 

projeto modernizador (progressista), que tinha o propósito de criar as condições 

necessárias ao processo de reinclusão social. 

 A intenção em, efetivamente, desmitificar o fenômeno denominado 

pelos intelectuais, cientistas e trabalhadores sociais de exclusão social condiciona 

Martins a admitir o pressuposto fundamental de que 

 

 

As políticas econômicas atuais, no Brasil e em outros países, que 
seguem o que está sendo chamado de modelo liberal, implicam a 
proposital inclusão precária e instável, marginal. Não são, 
propriamente, políticas de exclusão. São políticas de inclusão das 
pessoas nos processos econômicos, na produção e na circulação 
de bens e serviços, estritamente em termos daquilo que é 
racionalmente conveniente e necessário à mais eficiente (e barata) 
reprodução do capital. E, também, ao funcionamento da ordem 
política, em favor dos que dominam. Esse é um meio que 
claramente atenua a conflitividade social de classe, politicamente 
perigosa para as classes dominantes. (MARTINS, 1987, p. 20, grifo 
do autor). 

 

 

 

 

 Respaldado nesse entendimento, Martins acentua, inicialmente, o fato 

de o homem ter lamentavelmente perdido a sua posição de centralidade na dinâmica 

das políticas de desenvolvimento socioeconômico em favor das necessidades de 

expansão desenfreada do capital, em que este último se vê, na atual conjuntura, 

assumindo a condição de “novo destinatário fundamental da vida”. (MARTINS, 1987, 

p. 20). 
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 Em seguida, o autor admite que o discurso proferido em torno da 

problemática da exclusão possui uma dimensão estritamente retórica e populista, 

sendo por isso ineficaz e desprovido de quaisquer possibilidades em apontar 

alternativas estratégicas para os dominados. Ocupando-se mais detidamente na 

investigação da suposta insuficiência teórica da categoria em questão, destaca o fato 

de que 

 

Ela nos lança na cilada de discutir o que não está acontecendo 
exatamente como sugerimos, impedindo-nos, portanto, de discutir o 
que de fato acontece: discutimos a exclusão e, por isso, deixamos 
de discutir as formas pobres, insuficientes e, às vezes, até 
indecentes de inclusão. (MARTINS, 1987, p. 21, grifo do autor). 

 

 

 

 Prosseguindo em sua reflexão, Martins evidencia, desta feita, que a 

“nova desigualdade social”, emergente em decorrência das grandes transformações 

econômicas, essencialmente se caracteriza por possibilitar uma determinada 

reinclusão em relações sociais precárias e marginais, envolvendo também o 

imaginário pertinente à sociedade de consumo. A resultante desse duplo processo 

de reinclusão, segundo o autor, ocorre por intermédio da efetivação de uma 

profunda ruptura material, concomitantemente a uma unificação ideológica entre as 

classes sociais antagônicas. Este aspecto culmina no completo impedimento das 

possibilidades de ascensão social, apesar da existência patente de um imaginário 

enganador e manipulável. 

 O autor focaliza que é peculiar à “nova desigualdade” engendrar uma 

inclusão de caráter patológico e precário, condicionando os seus protagonistas a 

adotarem um comportamento reacionário, autoritário e populista, além da criação de 

uma “nova modalidade de clientelismo, que é o clientelismo ideológico, derivado da 
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colonização do imaginário do homem comum, especialmente dos pobres, através do 

consumismo dirigido”. (MARTINS, 1987, p. 22). 

 Objetivando interpretar a relação exclusão versus inclusão a partir de 

um ponto de vista histórico, Martins se reporta às causas ontológicas de constituição 

do modo de produção capitalista, admitindo que esse sistema possui, 

originariamente, como objetivo inerente/congênito provocar o desenraizamento, a 

brutalização e a exclusão de todos. No contexto dessa controversa relação, 

conforme o autor, sobressai o fato de a lógica da exclusão consistir 

fundamentalmente na inclusão precária, pois “a sociedade capitalista desenraiza, 

exclui, para incluir, incluir de outro modo, segundo suas próprias regras, segundo 

sua própria lógica”. (MARTINS, 1987, p. 32, grifo do autor). 

 Dando seguimento à sua instigante análise, Martins se detém no 

aspecto relativo à percepção ou visibilidade adquirida pela exclusão social na 

sociedade contemporânea, explicando-a a partir da problematização das dificuldades 

defrontadas pelos excluídos com vistas à incluírem-se, sublinhando ainda o fato de 

que essa inclusão, na maioria das vezes, implica verdadeira degradação social. Para 

o autor, o longo e tumultuado período vivenciado pelos excluídos acaba 

transformando-se num autêntico “modo de vida”, transcendendo, dessa maneira, o 

tradicional “período transitório”. Continuando a exposição do seu raciocínio, afirma 

que este “modo de vida”, algumas vezes, pode até proporcionar uma certa reinclusão 

parcial, na medida em que o indivíduo, em condição de exclusão, consegue se 

reincluir no plano econômico, apesar de não poder fazê-lo, absolutamente, no plano 

social. Ou seja, a possibilidade de uma reintegração na sociabilidade “normal” fica 

inteiramente descartada. É nessa direção que, de maneira decisiva, para Martins, 
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Este processo que nós chamamos de exclusão não cria mais os 
pobres que nós conhecíamos e reconhecíamos até outro dia. Ele 
cria uma sociedade paralela que é includente do ponto de vista 
econômico e excludente do ponto de vista social, moral e até 
político. (MARTINS, 1987, p. 34). 

 

 

 

 A implicação mais relevante decorrente desse processo de inclusão 

parcial, conforme o autor, é a geração de duas humanidades no âmbito de uma 

única sociabilidade, em que a humanidade ou sub-humanidade constituída pelos 

marginalmente incluídos se caracteriza por determinadas “insuficiências e privações 

que se desdobram para fora do econômico”. (MARTINS, 1987, p. 36). 

 Martins atribui, fundamentalmente, à vigência do projeto neoliberal as 

razões da permanência e expansão da “nova desigualdade” na sociedade brasileira, 

vislumbrando uma possível saída alternativa. Para tal, recorre ao sociólogo Henri 

Lefebvre e, particularmente, à sua categoria das necessidades radicais, a qual 

possui como substrato teórico-metodológico a utopia do atendimento primordial das 

necessidades do homem em detrimento das necessidades mercadológicas do 

capital. Para o autor, o apelo axiológico, contido nessa categoria, faz-se 

absolutamente imprescindível ao efetivo enfrentamento do fenômeno social 

contemporâneo, equivocadamente nomeado de exclusão social.  

 Neste ponto conclusivo, faz-se oportuno evidenciar a importância das 

concepções formuladas pelo conjunto dos autores supracitados — com destaque à 

desenvolvida por Martins (1997) —, as quais foram discutidas com vistas à 

adequada contextualização deste sub-item que teve como propósito central 

configurar o tema referente ao ideário do Estado Assistencialista, operante na 

sociedade brasileira. Assim, considerando o nível de pertinência das reflexões 

problematizadas, comunga-se do entendimento de que a inclusão marginal dos 
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segmentos sociais mais vulneráveis constitui-se no ideário do Estado 

Assistencialista. Respaldando tal assertiva, destaca-se a presença indelével do 

projeto neoliberal, o qual vem progressivamente se consolidando por meio da 

destruição dos pactos sociais, ancorados em propostas efetivamente coletivas e 

emancipatórias, contribuindo, dessa forma, para o acirramento das desigualdades e 

da pobreza. 

 Dando seguimento à configuração do processo de constituição do 

Estado Assistencialista no Brasil, abordar-se-á, no próximo sub-item, o aspecto 

referente ao seu produto, representado pela precarização das políticas sociais em 

suas dimensões focalizada, descentralizada e privatizada. 

 

1.3 O produto do Estado Assistencialista: a precarização das políticas 

sociais 

 

Entre as medidas de cariz socioeconômico, implementadas em função da 

vigência do ajuste neoliberal, as políticas sociais públicas são encaradas como 

causa fundamental do déficit público, transformando-se, dessa forma, em alvo 

estratégico dos governos nacionais. Respaldando tal premissa, tem destaque a 

influência exercida pelas organizações internacionais e, principalmente, pelo Banco 

Mundial e sua aguerrida defesa em torno de uma modalidade de política social de 

corte compensatório, a qual tem como prioridade contemplar os segmentos sociais 

mais empobrecidos e, por intermédio disso, poder efetivamente concretizar o 

objetivo concernente à redução dos gastos sociais. 

Refletindo sobre a “nova” dimensão compensatória, incorporada pelas 

políticas sociais públicas, Simionatto (2000) constrói uma argumentação que, de 
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maneira geral, atribui, fundamentalmente, a condição de retrocesso vivenciada por 

tais políticas, à lógica da contra-reforma, operante no contexto dos Estados latino-

americanos e, particularmente, no Estado brasileiro, admitindo essencialmente que 

 

 

Tais indicações serviram de base para fundamentar o enfoque das 
políticas sociais públicas a partir da metade dos anos 1980 e ao 
longo dos anos 1990, na delimitação do campo de intervenção 
estatal. Essa orientação indica, por um lado, o fortalecimento do 
pensamento ‘reformador’ sobre as modalidades e instrumentos de 
intervenção do Estado, especialmente na área social, e, por outro, 
consagra o (re)surgimento de novas e (velhas) categorias, que 
implicam a revisão dos critérios e dispositivos institucionais que 
regulam as políticas sociais. Trata-se, em particular, das políticas 
focalizadas de ‘compensação social’, concebidas a fim de dar conta 
dos custos sociais do processo de ajuste estrutural, e postas em 
prática através de diversos programas de gestão descentralizada e 
de caráter primordialmente assistencial [...], que, em cada país, 
vêm sendo efetivadas através de um conjunto de compromissos 
delineados nos projetos de reforma do Estado. (SIMIONATO, 2000, 
p. 16). 

 
 

 

 

 Diante da pertinência da formulação supracitada, parte-se do 

entendimento de que a tendência compensatória das políticas sociais assenta-se 

numa proposição conservadora de combate à miséria, contribuindo em realidade 

para a manutenção da desigualdade social, na medida em que, absolutamente, não 

erradica a condição de pobreza, plasmada em sua dimensão estrutural. Nessa 

perspectiva, torna-se apenas possível a viabilização de ações de cunho meramente 

assistencial e paliativo, as quais atestam o estado de efetiva precarização das 

políticas sociais públicas. 

 A plena consecução dessa estratégia neoliberal vem proporcionando o 

sumário agravamento das condições de vida da maioria da população dos países 

periféricos, culminando na completa destituição do cariz universal que vinha 
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orientando até então o processo de implementação das políticas sociais públicas, 

tornando-as focalizadas, descentralizadas e privatizadas. No interior do processo da 

contra-reforma do Estado, estas últimas constituem-se nas principais características 

imprimidas às referidas políticas, sendo, por isso, usualmente denominadas, pelos 

especialistas da temática, de “trinômio neoliberal”. 

 Objetivando demonstrar, de maneira mais aprofundada, o produto do 

Estado Assistencialista representado pelo processo de precarização das políticas 

sociais públicas, abordar-se-ão, nos três sub-itens subseqüentes, as dimensões 

assumidas por tais políticas, por intermédio da problematização das tendências 

relativas, respectivamente, à focalização, à descentralização e à privatização.  

 

1.3.1 A focalização das políticas sociais 

 

Desde a sua materialização como instrumento de intervenção do Estado 

burguês no âmbito do capitalismo monopolista, a política social constituiu-se em 

políticas sociais. Dessa forma, tem-se, conforme Netto (1992), o fato de que “as 

seqüelas da ‘questão social’ são recortadas como problemáticas particulares (o 

desemprego, a fome, a carência habitacional, o acidente de trabalho, a falta de 

escolas, a incapacidade física etc.) e assim enfrentadas”. (NETTO, 1992, p. 28). 

Assim, em seu processo de institucionalização, as políticas sociais tiveram uma 

expressão setorializada, condicionando o processo relativo à fragmentação e à 

parcialização da “questão social” com vistas a ocultar as contradições intrínsecas ao 

ordenamento burguês.99

                                                 
99 Acerca desse aspecto, Netto (1992) assevera o fato de que “a ‘questão social’ é atacada nas suas 
refrações, nas suas seqüelas apreendidas como problemáticas cuja natureza totalizante, se assumida 
conseqüentemente, impediria a intervenção”. (NETTO, 1992, p. 28). 
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Todavia, apesar dessa condição genética, inerente às políticas sociais 

capitalistas, no que diz respeito, especificamente, ao princípio concernente à 

focalização, ele adquire destaque central no contexto das reformas neoliberais, 

implementadas nos programas sociais da América Latina a partir dos anos 80. 

Particularmente no Brasil, tais programas são acionados na década de 90, em que a 

dimensão relativa à focalização das políticas sociais implica o fato de que os gastos 

e os investimentos em termos de ações públicas devem privilegiar, 

fundamentalmente, as populações submetidas à condição de extrema pobreza ou 

pobreza absoluta.100

Em referência à participação do Estado no âmbito da esfera pública, 

conforme o princípio da focalização, esta deveria apenas ocorrer de maneira 

estritamente residual, no sentido de imprimir um redirecionamento aos gastos sociais 

a partir de uma lógica caracterizada pela eficiência e eficácia. 

Detendo-se sobre as determinações intrínsecas à tendência referente à 

focalização das políticas sociais, amplamente difundidas pelo Banco Mundial, 

Pereira (2003) alega essencialmente o aspecto de que, 

 

 

A focalização afigura-se, assim, como um princípio antagônico ao 
da universalização [...]. Trata-se de uma tradução dos vocábulos 
ingleses targeting ou target-oriented, oriundos dos Estados Unidos 
e adotados pelos governos conservadores europeus, 
principalmente na Inglaterra, com Margareth Thatcher, os quais 
concebem a pobreza como um fenômeno absoluto, e não relativo, 
com todas as implicações que tal concepção acarreta: restrição do 
papel do Estado na proteção social; apelo à generosidade dos ricos 

                                                 
100 Segundo Pereira (1996), a expressão pobreza absoluta “constitui uma categoria restrita, 
consagrada pela ideologia liberal ou neoliberal, a qual justifica e prioriza ações focalizadas e 
emergenciais, que suprimem paliativamente (quando suprimem) sintomas de carências profundas”. 
(PEREIRA, 1996, p. 25) A autora ressalta, também, o fato de que “tal noção de pobreza estimula, no 
nível operacional, a legitimação de mecanismos de restrição da demanda por benefícios e serviços 
assistenciais, tendo em vista a expansão do processo de privatização das políticas públicas e a 
redução do gasto público na área social”. (Id.; Ibid.; p. 25) 
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e afortunados para ajudarem os mais pobres; ênfase na família e 
no mercado como principais agentes de provisão social; 
proclamação da desigualdade social como um fato natural. E mais: 
significa desviar a atenção política da satisfação das necessidades 
sociais — devido ao seu caráter complexo e multideterminado — 
para a adoção de soluções técnicas tidas como inovadoras, 
aparentemente neutras e facilmente controláveis. (PEREIRA, 2003, 
p. 03, grifo da autora). 
 
 
 
 
 

 Dessa forma, parte-se do entendimento de que o ideário neoliberal, 

propagado pelas agências internacionais, promove inteiramente a inversão do 

sentido do termo focalização que, de acordo com Boschetti-Ferreira (2003b), na sua 

acepção, “literal e vernacular significa pôr em foco, fazer voltar a atenção para algo 

que se quer destacar, salientar, evidenciar”. (BOSCHETTI-FERREIRA, 2003b, p. 02). 

Nesta última perspectiva, segundo a autora, a palavra focalização possui relevantes 

aproximações com a idéia de universalização, implicando a necessidade de 

conceder o devido destaque aos grupos sociais que merecem um atendimento 

prioritário com vistas à redução das desigualdades.101

 Contrariamente a essa concepção de caráter epistemológico, a 

focalização defendida pelas organizações supramencionadas vincula-se diretamente 

à seletividade, significando efetivamente a definição de regras eletivas baseadas em 

critérios de menor elegibilidade para a diminuição/contenção do orçamento destinado 

à área social. Assim, no contexto da redução drástica da tradicional função exercida 

pelo Estado interventor, no agenciamento de políticas sociais, segundo o princípio da 

focalização apenas caberia à esfera estatal desempenhar duas funções essenciais: 

“prover uma estrutura para o mercado, e prover serviços que o mercado não pode 

                                                 
101 Boschetti-Ferreira (2003b) ilustra o termo focalização em seu sentido real, alegando o fato de que 
“no universo de pessoas atendidas em creche, por exemplo, é preciso focalizar aquelas crianças 
desnutridas com ações para combater a desnutrição”. (BOSCHETTI-FERREIRA, 2003b, p. 02). 
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fornecer”. (HAYEK, 1990, p. 90). Em decorrência desse processo residual da ação 

do Estado, em sua versão neoliberal, sobressai, em contrapartida, a atuação da 

igreja e das ONGs, as quais devem arcar com o desenvolvimento de políticas sociais 

pautadas na perspectiva da focalização. 

 Nessa direção, tem-se que no bojo dos mecanismos mais requisitados 

ao agenciamento eficiente das políticas sociais em sua dimensão focalizada, 

sobressaem os testes de meios, utilizados para a comprovação da condição de 

pobreza, além da fraudemania — constatação de possíveis fraudes cometidas pelos 

usuários dos serviços —, os quais objetivam a minimalização do processo de 

inclusão e a conseqüente redução das despesas que, nesta perspectiva, são 

encaradas, fundamentalmente, como resíduo e não como investimento social. 

 O princípio concernente à focalização tem repercutido particularmente 

no âmbito da política de assistência social, condicionando Boschetti-Ferreira (2003b), 

em análise aos programas sociais contemplados na Loas, a admitir o fato de que 

 

 

 

A tendência verificada nestes programas, com exceção do BPC e 
do Bolsa-Escola (PGRM), é de selecionar segmentos bem 
específicos e, ainda, focalizar ações ditas de ‘extrema 
vulnerabilidade ou em situação de risco social’. A seleção é feita, 
assim, baseada em critérios que elegem categorias vulneráveis e 
com baixa renda, o que os torna muito restritivos e residuais. 
Assim, a focalização, associada à seletividade, ao eleger por risco, 
aqueles já selecionados por renda e segmento, não contribui para 
reduzir desigualdades, e acaba fortalecendo maior exclusão de 
acesso aos programas. Tal perspectiva torna a assistência uma 
política cada vez mais curativa, agindo sob os efeitos do problema, 
e limita sua potencialidade preventiva, com funções e natureza 
mais genérica. (BOSCHETTI-FERREIRA, 2003b, p.04, grifo nosso).  
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 Em absoluta concordância a essa constatação, entende-se que o 

princípio da focalização caracteriza-se pela absoluta impossibilidade de contemplar, 

de maneira ampla e digna, o conjunto dos segmentos sociais submetidos à condição 

de pobreza, atuando, segundo Silva (2001), “muito mais para fragmentar do que para 

focalizar a pobreza, na medida em que apenas alguns extremamente pobres são, 

temporária e descontinuamente, atendidos”. (SILVA, 2001, p. 14). 

 

1.3.2 A descentralização das políticas sociais 

 

De maneira abrangente, a temática relativa à descentralização das 

políticas sociais, vislumbrada na contemporaneidade recente, vincula-se aos 

processos de mudanças no mundo do trabalho e na esfera estatal, os quais têm 

condicionado a emergência de novas modalidades de práticas sociopolíticas. No 

contexto dessas transformações, adquire destaque a crise da proteção social, 

ocorrida no limiar dos anos 70, em que a concepção de descentralização passa a 

ser concebida como uma alternativa aos problemas relacionados, simultaneamente, 

à contenção das despesas sociais e ao aumento da eficiência dos equipamentos 

coletivos. 

Apesar de manter fortes aproximações com a lógica da democracia, 

estando, por essa razão, contemplada com destaque na Constituição federal 

brasileira de 1988 como um instrumento imprescindível à revalorização do poder 

local e da participação popular, aliando-se ainda o aspecto de ser entendida como 

precondição da prática democrática recuperada, após longos anos de vigência da 

dimensão relativa à centralização política e administrativa, a descentralização vem 

sendo, sobretudo, nos últimos anos, apropriada pelas instituições internacionais de 
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financiamento, visando ao saneamento fiscal e social das sociedades periféricas. 

Acerca dessa reorientação, Stein (1997) assevera que 

 

 

A descentralização como estratégia de redução do gasto público 
identifica-se com a seletividade do atendimento de demandas e 
necessidades e contrapõe-se às expectativas de universalização dos 
direitos sociais. Tal proposta é analisada por diferentes autores [...] 
como necessidade política de neutralizar as demandas sociais, 
desconcentrando os conflitos e envolvendo a população na busca de 
solução para seus próprios problemas. Trata-se de argumento 
utilizado pelos liberais, de par com a tese do Estado mínimo, onde o 
mercado aparece como o melhor e mais eficiente mecanismo de 
alocação de recursos. (STEIN, 1997, p. 86). 

 
 
 
 
 

Para Stein, o conceito de descentralização, em seu sentido literal, possui 

como objetivo proporcionar um novo direcionamento à gestão centralizada, 

implicando a transferência do poder em três principais direções: da administração 

direta para a indireta; do poder federal aos governos estaduais e municipais; e do 

Estado para a sociedade civil, efetivando-se, nesta última vertente, por meio da 

participação das organizações não-governamentais, das entidades filantrópicas e 

comunitárias, além das empresas privadas. 

Segundo a autora, em todas as instâncias acima relacionadas, prevê-se a 

existência de uma diversidade de decisões, exercida de maneira autônoma em 

relação ao poder central. Contudo, ressalta o fato de que a descentralização vem se 

traduzindo, na maioria das vezes, em efetiva desconcentração, caracterizando-se, 

nesta última acepção, como mera transferência de encargos, responsabilidades e 

competências funcionais sem a correspondente redistribuição de poder.102  

                                                 
102 A própria CEPAL, em documento de 1999, faz consideráveis restrições à política de 
descentralização, ao admitir que: “A descentralização oferece teoricamente vantagens derivadas de 
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Assim, a tendência referente à desconcentração vem sendo 

operacionalizada com muita freqüência no Brasil atual, servindo de fundamentação 

às propostas de reforma do Estado e de reordenamento institucional. Nessa 

perspectiva, tem-se que embora tenha sido originariamente implementada como 

justificativa de promoção da democracia e da eficiência do sistema de proteção 

social, a prática da descentralização tem culminado, na realidade, com o aumento 

das desigualdades inter-regionais e com a fragmentação da prestação dos serviços 

sociais. 

Dessa forma, particularmente no contexto das gestões dos presidentes 

Collor e Cardoso, o núcleo das estratégias de descentralização adotado teve como 

objetivo o privilegiamento do ajuste fiscal, transferindo para as esferas estaduais e 

municipais as atribuições pertinentes ao financiamento dos programas sociais. 

Nessas circunstâncias, tem-se que estes últimos, premidos pelas medidas de ajuste, 

ressentem-se do adequado incentivo estadual e federal, desenvolvendo-se, por esse 

motivo, sem a devida inter-relação com o conjunto das políticas sociais. 

Assim, uma das implicações mais nefastas ocorrida em decorrência da 

prática da descentralização, vigente no Brasil contemporâneo, tem sido a 

privatização. Nessa conjuntura, esta tem sido concebida como um mecanismo 

utilizado com vistas ao fortalecimento do setor mercantil e à alocação racional do 

gasto público, em detrimento da melhoria das condições sociais e de vida da maioria 

da população. É nesse sentido que Laurel (2002) enfatiza o aspecto de que “a 

descentralização neoliberal não tem por objetivo democratizar a ação pública, mas, 

principalmente, permitir a introdução de mecanismos gerenciais e incentivar os 

                                                                                                                                                         
uma provisão local de serviços que fomenta uma maior responsabilidade e um melhor controle por 
parte dos usuários e das respectivas comunidades, o que pode se traduzir numa gestão social mais 
eficaz. [Todavia], em vista da disparidade de renda e disponibilidade de capital humano no interior 
dos países da região, esta transferência de responsabilidades sociais pode ter sério impacto em 
termos de eqüidade territorial”. (CEPAL, 1999, p. 20). 
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processos de privatização, deixando em nível local a decisão a respeito de como 

financiar, administrar e produzir serviços”. (LAUREL, 2002, p. 174).  

 

1.3.3 A privatização das políticas sociais 

 

Na dinâmica do denominado “trinômio neoliberal”, a privatização afigura-

se, conforme Laurel (2002), na condição de elemento articulador do processo mais 

amplo de precarização das políticas sociais públicas, na medida em “que atende ao 

objetivo econômico de abrir todas as atividades econômicas rentáveis aos 

investimentos privados, com o intuito de ampliar os âmbitos de acumulação, e ao 

objetivo político-ideológico de remercantilizar o bem-estar social”. (LAUREL, 2002, p. 

167). 

Dessa maneira, a tendência pertinente à privatização das políticas sociais 

caracteriza-se por implicar a transferência da produção de bens e serviços — até 

então agenciados, majoritariamente, pela esfera estatal — em direção à instância 

privada ou setor mercantil. 

Refletindo acerca da dinâmica inerente a esse processo e denominando-o 

de privatização explícita, Kameyama (2002) evidencia as principais modalidades 

procedimentais que conduzem à privatização dos serviços sociais públicos, as quais 

constituem 

 

A transferência (incluindo a venda) para a propriedade privada de 
estabelecimentos públicos; a cessação de programas públicos e o 
desengajamento do governo de algumas responsabilidades 
específicas (privatização implícita); as reduções (em volume, 
capacidade e qualidade) de serviços publicamente produzidos, 
conduzindo a demanda para o setor privado (privatização por 
atribuição); o financiamento público do consumo de serviços 
privados — através de contratação e terceirização, reembolso ou 
‘indenização’ dos consumidores, tíquetes e vales com pagamento 
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direto aos provisores privados; e as formas de desregulação ou 
desregulamentação que permitem a entrada de firmas privadas em 
serviços antes monopolizados pelo governo. (KAMEYAMA, 2002, 
p.02). 

 

 

 

Para Kameyama, essas medidas de aspecto privatizante e reorientadoras 

do orçamento social foram amplamente adotadas no Brasil, ao longo das gestões 

dos presidentes Collor e Cardoso, com vistas ao enfrentamento, respectivamente, da 

crise econômica, do crescimento do desemprego e do declínio dos salários dos 

trabalhadores, resultando no aumento da pauperização e das desigualdades sociais. 

Nesse sentido, conforme a autora em foco, 

 

 

A privatização no âmbito dos serviços e benefícios sociais tem 
como objetivo econômico abrir um novo campo para o investimento 
e os lucros privados. Isto significa que se pretende privatizar 
unicamente aquelas atividades que possam ser rentáveis. Esta 
privatização seletiva requer, no entanto, a reestruturação das 
instituições sociais, que só é possível com a intervenção estatal 
direta para remercantilizar os serviços e garantir um mercado 
estável [...]. A privatização seletiva dos serviços de saúde 
amparados pela seguridade social está em curso impulsionado pela 
deterioração das instituições, desembocando num sistema dual 
público-privado de seguridade social. (KAMEYAMA, 2002, p. 02, 
grifo da autora). 
 
 

 

 

 Segundo a autora supracitada, o principal desdobramento da 

privatização seletiva consiste na materialização de uma dualidade discriminatória, 

em que os serviços de melhor qualidade são destinados para quem pode pagar, 

sendo por isso privatizados, enquanto os de qualidade inferior são oferecidos para os 

usuários demandantes de serviços gratuitos, não importando, dessa forma, serem 

apresentados de forma deteriorada. 
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 Investigando o processo de privatização das políticas públicas, em vigor 

nos países latino-americanos, Laurel (2002) evidencia, assim como Kameyama, o 

aspecto referente à privatização seletiva, alistando as três condições básicas para 

que tal proposta possa plenamente se efetivar: 

 

  

[...]que seja criada uma demanda para os benefícios ou serviços 
privados, o que só ocorre quando os serviços fornecidos pelo setor 
público são tidos como insuficientes ou de má qualidade; que sejam 
geradas formas estáveis de financiamento para cobrir os altos 
custos dos benefícios ou serviços privados; e que o setor privado 
tenha a suficiente maturidade para poder aproveitar o incentivo à 
sua expansão, representada pela retração estatal. (LAUREL, 2002, 
p. 168). 

 

 

 

 No que diz respeito à primeira condição apontada — referente à 

demanda pelos serviços privados —, Laurel enfatiza que ela vem se concretizando 

por meio do corte dos gastos públicos, entendida como principal estratégia política 

de contenção da crise fiscal do Estado, cuja conseqüência mais nevrálgica traduz-se 

no processo de desfinanciamento das instituições públicas. Para a autora, “essa 

dinâmica representa uma inusitada transferência de recursos públicos para o capital 

especulativo, através do pagamento de juros às custas das já precárias condições de 

vida da maioria da população”. (LAUREL, 2002, p. 168). 

 Ainda no âmbito da primeira condição contemplada, Laurel ressalta, 

também, o fato concernente à proposta de cobrança dos serviços públicos, 

recomendada pelo Banco Mundial, objetivando transformá-los, dessa forma, em um 

produto mercadológico, e, ao mesmo tempo, condicionando-os a competir, em 

termos de preço e de qualidade, com os serviços oferecidos pelo setor privado. Para 

a autora, com a adoção dessa medida, são contemplados três objetivos neoliberais: 
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“remercantilizar os bens sociais; reduzir o gasto social público e suprimir a noção de 

direitos sociais”. (LAUREL, 2002, p. 169). 

 Acerca dessa questão apontada por Laurel, enfatiza-se ainda o fato 

relativo a que os defensores dessa medida esquecem-se de que, ao se aplicarem os 

critérios privatistas de mercado ao sistema de provisão pública, torna-se óbvio que 

este último aparecerá como deficiente. E isso ocorre em função de que os 

argumentos utilizados são geralmente baseados em duas lógicas distintas, dadas 

pela provisão pública versus provisão privada. Todavia, tem-se o aspecto indelével 

de que o sistema público, por sua natureza específica, movimenta-se a partir de suas 

próprias diretrizes, como, por exemplo, o compromisso assumido com o princípio da 

universalização. Isso não impede, obviamente, de se redefinirem as prioridades 

relativas aos gastos públicos, quando se fizerem necessárias. 

 Para ilustrar melhor a questão em foco, ressalta-se que, numa 

perspectiva democrática, a eficiência encontra-se exatamente na capacidade de se 

promover a maximização dos benefícios e serviços sociais, em atendimento às 

necessidades básicas da população — e não às demandas de mercado —, por meio 

de uma competente redistribuição dos recursos públicos. Não obstante essa 

consideração, nos últimos anos, vem crescendo progressivamente o papel do setor 

mercantil, acompanhado da sua exigência de que o usuário deve participar 

diretamente dos custos dos serviços sociais, pagando uma parcela dos mesmos, 

com aumentos proporcionais à carga tributária por receita. 

 Problematizando a segunda condição mencionada, concernente à 

criação  de um financiamento para os serviços privados, Laurel destaca dois 

mecanismos possíveis: a compra dos serviços-benefícios do setor privado por meio 

dos fundos públicos e o incremento da indústria de seguros privada. Segundo a 
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autora, o segundo mecanismo tem sido mais usualmente recorrido, destacando o 

fato de que 

 

Uma das formas de preparar o terreno à mudança radical nos 
sistemas de seguro/previdência social e diminuir a resistência 
política a tal medida é promover, com incentivos fiscais, o seguro 
privado paralelamente ao público. Isso significa transferir 
indiretamente recursos públicos a empreendimentos privados, 
mediante o sacrifício de recursos fiscais do Estado. Uma vez 
montado o duplo sistema de seguros para uma parcela da 
população, é fácil questioná-lo para legitimar a adoção do sistema 
acima descrito. (LAUREL, 2002, p. 171). 

 

 

 

 Quanto à terceira e última condição salientada pela autora — que diz 

respeito à maturidade do setor privado — referente à consolidação do fenômeno  da 

privatização seletiva, esta concerne à administração de fundos pelos grupos 

financeiros, a qual vem sendo impulsionada, sobretudo, pela desregulamentação 

financeira como requisito estratégico do processo de mundialização do capital. 

Paralelamente a esse mecanismo, ocorre a implementação dos programas seletivos 

de combate à pobreza que, conforme a autora em foco, “implica remercantilizar os 

benefícios sociais, capitalizar o setor privado, deteriorar e desfinanciar as instituições 

públicas”. (LAUREL, 2002, p. 172). 

 Laurel conclui sua análise, admitindo o fato de que a privatização 

seletiva tem implicado a sumária negação da concepção de direitos sociais 

universais, fazendo explícita alusão ao que, no âmbito desta tese, está sendo 

denominado de Estado Assistencialista, asseverando que, 

 

 

Em condições de pobreza majoritária, de subemprego e 
desemprego e de salários minúsculos, o ‘bem-estar privado’ 
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comprado no mercado ou negociado no contrato coletivo da 
empresa, oferece alternativa somente a uma minoria. Além disso, 
os serviços públicos tornam-se absolutamente insuficientes, pela 
drenagem sistemática de recursos para o sistema privado [...]. A 
eliminação das instituições solidárias e coletivistas, tal como 
prescreve a doutrina neoliberal, não só nos distancia do 
universalismo dos direitos sociais como nos faz avançar em direção 
ao passado. Estamos saindo do século XX, mas para entrar no 
século XIX, ressuscitando o Estado assistencialista. (LAUREL, 
2002, p.175, grifo nosso). 

 

 

 

 Exatamente neste ponto, pode-se enfim definir, com a devida precisão 

teórico-metodológica, a categoria central deste estudo, representada pelo Estado 

Assistencialista. Nessa direção, ressalta-se que o Estado Assistencialista vem 

operando de forma ativa na dinâmica da sociedade brasileira, a partir dos anos 90, 

consistindo numa modalidade restrita de intervenção estatal na provisão social — na 

medida em que transfere essa responsabilidade para o âmbito privado e/ou 

filantrópico —, tendo por fundamento as políticas de ajuste neoliberal. Quanto ao seu 

ideário, este se assenta na inclusão marginal dos segmentos sociais vulnerabilizados 

pela condição de pauperização, apresentando-se por intermédio do processo de 

precarização das políticas sociais públicas em suas dimensões focalizada, 

descentralizada e privatizada. 

 

2. As implicações sócio-institucionais do Estado Assistencialista no Brasil: a 

desestruturação da política de seguridade social 

 

2.1   Da seguridade social ao “terceiro setor” 

 

 As políticas sociais efetivadas no Brasil, desde a sua institucionalização 

oficial em 1930, no âmbito da consolidação do Estado intervencionista iniciado no 
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governo Vargas, teve como características distintivas a estratificação, a 

fragmentação103 e a discriminação. Esta peculiaridade condicionou Faleiros (1996) a 

admitir que as políticas sociais do capitalismo periférico brasileiro são “categoriais” 

(por segmentos) e formuladas segundo critérios clientelísticos e burocráticos. 

 Contudo, mais adiante, no contexto do pós-64, correspondente à 

"autocracia burguesa", elas alcançaram uma considerável expansão quantitativa e 

qualitativa, envolvendo um contingente expressivo de segmentos sociais e 

dinamizando uma heterogeneidade de benefícios sociais, apesar de manterem-se 

atreladas às requisições formuladas pelo grande capital.  

Finalmente, com a Constituição federal outorgada em 1988, por meio da 

inauguração da seguridade social e de sua proposta de universalização dos serviços 

sociais, as políticas sociais registraram um salto qualitativo, ao mesmo tempo em 

que experimentaram, com a Reforma Gerencial do Estado, um expressivo 

retrocesso, tendo em vista a emergência das organizações sociais (o "terceiro 

setor") e sua proposta de política social caracterizada pela focalização, 

descentralização e privatização. 

 Assim, tendo em vista a implementação da Reforma Gerencial, as 

políticas sociais e, particularmente, as políticas setoriais de saúde, previdência e 

assistência, que compõem o escopo da seguridade social brasileira, foram vítimas 

de uma árdua campanha de despolitização,104 desestruturação e deslegitimação, a 

                                                 
103 Para Fleury (1994), a estratificação e a fragmentação, verificadas no sistema de proteção social 
brasileiro e latino-americano, não decorreram apenas da lógica de cooptação estatal, mas fizeram 
parte "da constituição do sistema político como um todo, incluindo a ação dos sindicatos e dos 
partidos políticos, que atuavam dentro da mesma rede de clientelas, de forma a aumentar os 
privilégios corporativos". (FLEURY, 1994, p. 196). 
104 Analisando os mitos difundidos pela ideologia neoliberal, nos debates contemporâneos sobre a 
seguridade social, Vianna (1999) situa o da despolitização, vendo-o como o mais sutil e profundo 
ataque à seguridade social e caracterizando-se pela primazia concedida ao aspecto técnico. Segundo 
ela: "A seguridade social, como objeto de análise, é capturada por uma abordagem que enfatiza 
relações numéricas, simulações, variáveis organizacionais etc. Termos como eficiência, custo, 
capitalização, substituem, no vocabulário dos especialistas, noções menos quantificáveis que antes 
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exemplo do ocorrido com a Constituição federal, irresponsável e cinicamente 

concebida pelo economista Bresser Pereira como um "retrocesso histórico",105 sendo 

arbitrariamente obliterada através de uma avalanche de medidas provisórias que 

vêm desestruturando a institucionalização dos direitos sociais soberanamente 

consagrados.  

 Esse fato esdrúxulo, que vem paulatina e progressivamente 

descaracterizando a denominada “Constituição cidadã”, condicionou Comparato 

(1999) a proclamar o seu epitáfio, admitindo que "ela continuará a fazer parte, 

materialmente, do mundo dos vivos, mas será um corpo sem alma [...], 

continuaremos, por dever de ofício, a fazer de conta que vivemos num Estado 

constitucional". (COMPARATO, 1999, p. 15). 

Não obstante o ataque realizado, simultaneamente, à Carta Constitucional 

e à concepção de seguridade social nela inscrita, o texto da reforma é pródigo da 

retórica dos direitos sociais e da cidadania (principalmente na dimensão do 

"cidadão-cliente"). Por meio desse fato, fica evidenciada a funcionalidade que essa 

linguagem possui, no contexto da democracia política, tendo em vista a busca de 

legitimação do poder político.106

                                                                                                                                                         
se associavam estreitamente à proteção: integração social, solidariedade, bem-estar". (VIANNA, 
1999, p. 93). 
105 Contrariamente ao entendimento da Constituição federal de 1988, concebida pelos mentores do 
projeto da reforma gerencial do Estado como um retrocesso histórico, Netto (1999), por sua vez, 
admite fundamentalmente que ela “consagrou um profundo avanço social, [sendo] resultado das lutas 
conduzidas, por duas décadas, pelos setores democráticos: sem ferir a ordem burguesa (no interior 
da qual é impossível eliminar a exploração dos trabalhadores e a reprodução da miséria), ela 
assentou os fundamentos a partir dos quais a dinâmica capitalista poderia ser direcionada de modo a 
reduzir a níveis toleráveis, o que os próprios segmentos das classes dominantes então denominavam 
‘dívida social’“. (NETTO, 1999, p. 77). 
106 É nessa perspectiva que Porto (2001), analisando a concepção da cidadania à luz da teoria 
marxista, admite que “a condição de cidadania representa, para Marx, uma determinação política do 
Estado burguês, onde os indivíduos são igualados no plano formal, não possuindo, em contrapartida, 
uma correspondência necessária no plano da realidade efetiva. Em decorrência deste fato, a 
funcionalidade da categoria da cidadania, no sistema capitalista, adquire seu pleno significado 
quando interpretada como a abstração necessária para fundamentar o exercício do poder político”. 
(PORTO, 2001, p. 18). 
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Retomando a questão pertinente ao desmonte da seguridade social, a 

qual se movimenta favorecida pela orientação ídeo-política da reforma, tem-se que 

esse fenômeno, aparentemente paradoxal, consiste na verdade num processo 

unitário e congruente à orientação neoliberal imprimida pelo governo Cardoso, ao 

configurar-se em estreita vinculação à expansão e institucionalização do "terceiro 

setor". Isto é, ao tempo em que se verifica a ampliação dos serviços sociais públicos 

nas áreas da saúde, previdência e assistência, instituem-se políticas sociais 

focalizadas, descentralizadas e privatizadas, agenciadas pelas entidades públicas 

não-estatais, sob a alegação mercadológica da eficiência da gestão, da maior 

autonomia e da qualidade dos serviços que oferecem, em relação às implementadas 

pelas instituições estatais.  

 Nesse sentido, o referido processo enformado, paralelamente, pela 

expansão (institucionalização) do "terceiro setor" e pela regressão da seguridade 

social, na trajetória da reforma gerencial do Estado brasileiro, materializa-se, por um 

lado, por meio da estruturação/desestruturação da seguridade social e, por outro, 

referenciado na consolidação da legislação (marco legal) relativa ao "terceiro setor".  

Com vistas a configurar didaticamente a dinâmica desse processo 

contraditório, abordar-se-á, em princípio, o perfil da seguridade social adquirido com 

a Constituição Federal de 1988 e, em seguida, as mudanças recessivas de aspecto 

constitucional/legal que a atingiram. No segundo momento, tratar-se-á da 

consolidação institucional do "terceiro setor". 

 Assim, conforme Mota (1995), a década de 80 vivenciou significativas 

inflexões políticas que sinalizaram para a emergência da crise da previdência, 

impulsionando a Assembléia Nacional Constituinte a realizar reformas e a inserir, na 

Constituição federal de 88, um sistema de seguridade social caracterizado como um 
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conjunto integrado de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 

“assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência". 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 194, seção II, título VIII). Dessa forma, a Carta 

Magna de 88 promoveu alterações na tradicional concepção da proteção social, a 

qual era interpretada unilateralmente como um seguro social. 

 A partir da incorporação dessa concepção de seguridade social, a 

Constituição federal de 88, no parágrafo único do artigo 194, ocupa-se da sua 

estruturação, a qual se define referenciada nos seguintes objetivos:  

 

 

[...]universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e 
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; 
eqüidade na forma de participação no custeio; diversidade da base 
de financiamento; caráter democrático e descentralizado da gestão 
administrativa, com a participação da comunidade, em especial de 
trabalhadores, empresários e aposentados. (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL de 1998, art. 194). 

 

 

Em seguida, no artigo 195, foram definidos os aspectos relativos ao seu 

financiamento, a partir do entendimento de que 

 

 

 

[...]a seguridade será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios [incorporando também a contribuição] dos 
empregadores [...] e dos trabalhadores. (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL de 1988, art. 195). 
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Em continuidade à sua estruturação, na data de 24 de julho de 1991, a 

Lei nº 8.212, denominada Lei Orgânica da Seguridade Social (LOSS), foi instituída, 

pautando-se na reafirmação integral dos princípios orçamentários definidos na 

Constituição. Todavia, em dezembro do mesmo ano, com a aprovação do Decreto nº 

356, foram sugeridas algumas alterações na sua estrutura de financiamento. Nessa 

ocasião, foi determinando que caberia à União, única e exclusivamente, a 

responsabilidade pela cobertura de "eventuais insuficiências financeiras", tendo em 

vista a transferência dos recursos da seguridade social — arrecadados por meio da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) — para financiar 

ações que deveriam ser realizadas com recursos fiscais (impostos).  

Assim, essa reorientação operada na política orçamentária da seguridade 

social caracterizou-se por promover o início do processo de desresponsabilização 

estatal, tendo em vista a desvinculação do governo com os compromissos 

originariamente assumidos com essa política pública, no âmbito da Carta 

Constitucional. 

Em seguimento à estruturação constitucional da política de seguridade 

social, foram elaborados os regimentos relativos a cada uma das áreas específicas 

que a integram. Nesse sentido, a saúde foi concebida na Constituição federal (em 

seu artigo 196, seção II, título VIII) como: 

 

 

[...]direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, art. 196) 
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Em seguida, esse regimento foi regulamentado pela Lei nº 8.080, de 19 

de setembro de 1999, chamada de Lei Orgânica da Saúde (LOS), que se ocupou da 

constituição do Sistema Único de Saúde (SUS) e, em conformidade ao artigo 200 da 

Carta Magna, coube-lhe as seguintes competências: 

 

 

[...]controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 
como as de saúde do trabalhador; ordenar a formação de recursos 
humanos na área de saúde; participar da formulação da política e 
da execução das ações de saneamento básico; incrementar em sua 
área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; 
fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu 
teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 
participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda 
e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; e colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o trabalho. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, 
art. 200). 

 

 

Nessa perspectiva, o texto constitucional sobre a política de saúde 

caracterizou-se por incorporar, de forma majoritária, as reivindicações formuladas 

pelo movimento da Reforma Sanitária, as quais foram particularmente definidas no 

âmbito da VIII Conferência de Saúde, ocorrida em 1986. Em decorrência, a proposta 

da área em foco teve por fundamento o processo de universalização do acesso e a 

concepção de saúde como direito social e dever do Estado, ficando secundarizados 

os interesses mercadológicos intensamente divulgados — por meio de poderosos 

lobbies — pelos grandes e influentes empresários do setor hospitalar. 

Não obstante esse avanço legal, Bravo (2000) admite que a face 

universalista da saúde, concebida na Constituição de 88, "se encontra vazia de 
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conteúdo concreto e destituída de mecanismo para ser colocada em prática". 

(BRAVO, 2000, p. 105). Em razão desse fato paradoxal, têm destaques efetivos as 

dimensões previdencialista-assistencialista e privatista, com os interesses 

filantrópico e mercadológico em franca ascensão. Nesse contexto assaz conflituoso, 

o SUS permanece inoperante em função da desregulamentação dos dispositivos 

constitucionais e legais, havendo um descumprimento generalizado do governo nas 

ações de saúde. 

Subjacente a esse comportamento regressivo, aparecem as imposições 

imperiais do Banco Mundial, em seu propósito central de garantir, a qualquer custo, 

a plena implementação das políticas de ajuste neoliberal. Assim, fundamentalmente 

para essa instituição, competiria ao Estado apenas a operacionalização de 

determinados serviços clínicos e de saúde pública, remetendo ao mercado os 

serviços de alto custo. É nesse sentido que, segundo Simionatto (2000), as 

propostas do Banco Mundial para a política de saúde brasileira consistem 

basicamente nas seguintes: “consolidação das reformas institucionais, fortalecimento 

da capacidade de formulação de políticas, análise e contenção de custos, 

aperfeiçoamento da regulação do mercado e fortalecimento da qualidade na 

prestação de serviços”. (SIMIONATTO, 2000, p. 19). 

No que se refere particularmente à previdência social, tem-se que esta 

política social já vinha registrando avanços consideráveis à época pré-constitucional, 

cujo exemplo paradigmático consistia na Lei de Diretrizes e Bases da Seguridade 

Social, editada em 1997, mantida na Carta Constitucional de 1988. As disposições 

que lhe dizem respeito foram sistematizadas, respectivamente, nos artigos 201 e 

202 (seção II e título VIII). Nessa direção, inicialmente o artigo 201 recomenda que 
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[...]os planos de previdência social, mediante contribuição, 
atenderão, nos termos da lei, a: cobertura dos eventos de doença, 
invalidez, morte, incluídos os resultantes de acidentes de trabalho, 
velhice e reclusão; ajuda à manutenção dos dependentes dos 
segurados de baixa renda; proteção à maternidade, especialmente 
à gestante; proteção ao trabalhador em situação de desemprego 
involuntário; e pensão por morte do segurado, homem ou mulher, 
ao cônjuge ou companheiro e dependentes[...]. (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL de 1988, art. 202). 

 
 
 
 
 

Quanto ao artigo 202, ao dispor sobre as condições de aposentadoria, 

assevera essencialmente que 

 

 

É assegurada a aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o 
benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de 
contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada 
a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo 
a preservar seus valores reais [...]. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 
1988, art. 202). 
 
 
 

 

Apesar do acentuado grau de consciência e mobilização política dos 

usuários da previdência — pelo menos em relação aos da saúde e da assistência 

social —, o governo vem implementando reformas de caráter explicitamente 

recessivo, escudado, sobretudo, em pseudopressupostos, a exemplo dos relativos 

ao déficit previdenciário, ao elevado coeficiente de dependência, expresso na 

relação ativo/inativo de 2:1, e à carga excessiva de contribuição social das 

empresas. Por intermédio desses expedientes, o governo impôs o seu projeto de 

Reforma Previdenciária, consolidado na Emenda Constitucional nº 20, de 1992, que, 

segundo Cabral (2000:132), "não altera o corpo de princípios assentados no artigo 

194 da Constituição, mas, na realidade, ao submeter o direito — antes assegurado 
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pelo Estado — ao equilíbrio das contas da previdência, subverte o direito social 

firmado constitucionalmente". 

Assim, de maneira abrangente, a Reforma da Previdência Social tem se 

pautado no aumento das alíquotas de contribuição para os trabalhadores, na 

tributação de servidores passivos, na ampliação do tempo de serviço (substituindo-o 

pelo tempo de contribuição) e na privatização de alguns seguros. Por envolver 

essencialmente as grandes instituições de saúde e os fundos de pensão, tendo por 

isso que gerenciar um montante significativo de recursos financeiros, a política 

previdenciária vem sendo administrada a partir de uma perspectiva privatista, 

criando uma vinculação estreita com os objetivos do grande capital. 

Finalmente, quanto à assistência social, os aspectos referentes à sua 

conceituação e objetivos localizam-se no artigo 203 (seção IV, título VIII) do texto 

constitucional, sendo regulamentados por meio da Lei nº 9.720, assegurando que 

 

 

 

 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, [tendo] por 
objetivos: a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes 
carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a 
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; e a garantia de um 
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover 
à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, art. 203). 
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Nessa direção, o artigo 204, por sua vez, ocupa-se da definição das 

ações governamentais pertinentes à área da política de assistência, organizando-a 

em duas diretrizes estratégicas, as quais foram constituídas, respectivamente, pela 

 

 

[...]descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação 
e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução 
dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem 
como a entidades beneficentes e de assistência social; e pela 
participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, 
art. 204). 

 

 

 

Essa lei foi posteriormente regulamentada pela Lei nº 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), sendo 

definido no seu primeiro artigo que 

 

 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política 
de Seguridade Social não contributiva, que prevê os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL). 

 

 

Nesse sentido, a Loas reafirma a concepção da assistência social definida 

na Constituição, complementando-a mediante a criação do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) e dos fóruns de discussão, em que o mais significativo 

ocorre anualmente por meio das Conferências de Assistência Social. Dessa forma, o 

entendimento da assistência como direito, presente no texto constitucional e, 
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posteriormente, regulamentado pela Loas representou, conforme Boschetti-Ferreira 

(2000:140), "o fim da travessia do deserto, já que tal reconhecimento, possuindo um 

significado político e social inquestionável, apresenta-se como a ocasião privilegiada 

para superar sua compreensão corrente como dever moral de ajuda e entendê-la 

como dever legal de garantia de benefícios e serviços sociais". 

Contudo, a política de assistência social e, particularmente, a Loas, viram-

se enormemente prejudicadas na efetivação dos seus princípios, tendo em vista a 

absoluta priorização dada pelo governo FHC ao Programa Comunidade Solidária 

(PCS), que se caracteriza pelo desenvolvimento de ações emergenciais em parceria 

com a sociedade civil, com vistas ao enfrentamento dos bolsões de pobreza, 

vigentes na sociedade brasileira.107

A efetiva desfiguração da política de seguridade social, conforme ficou 

demonstrado por intermédio da análise das complexas condições objetivas em que 

se encontram as áreas da saúde, previdência e assistência social, as quais foram 

impossibilitadas de concretizarem as deliberações originariamente definidas na 

Constituição federal e nas conseqüentes regulamentações complementares, culmina 

no que Mota (2000) denomina de crise da seguridade social, instaurada nos anos 90 

e favorecida pela associação entre a burocracia estatal e o grande capital, 

desenvolvendo-se ancorada no lema da inviabilidade financeira do sistema. 

Particularmente para a autora, essa crise constitui um movimento com duas 

direções: 

                                                 
107 Para Silva (2001), o PCS, "[...]longe de representar uma proposta articulada com uma política 
econômica macroestrutural [...] restringe-se a ações emergenciais e circunstanciais que pretendem, 
sobretudo 'compensar' setores já estruturalmente vulnerabilizados em decorrência dos efeitos 
perversos de políticas econômicas de flexibilização, fragmentação e precarização das condições de 
trabalho [...] Esse quadro é agravado ainda mais com a desresponsabilização crescente do Estado 
em relação ao enfrentamento da complexa questão social que se configura na contemporaneidade". 
(SILVA, 2001, p. 90). 
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[...]uma que expõe as contradições do próprio discurso oficial, qual 
seja, a invocação da cidadania e a supressão das condições que 
assegurariam o seu exercício, dotando o conceito de cidadania de 
um outro significado que é o do acesso ao consumo de serviços 
sociais; e a outra que retira do horizonte político a 
responsabilização pública do Estado na gestão estatal da força de 
trabalho, transferindo-a para a esfera privada e individual que passa 
a ser qualificada como ambiente de intervenção da sociedade civil, 
conceituada como esfera não-estatal. (MOTA, 2000, p. 06). 

 

 

 

Sobre a configuração da crise da seguridade social, concebida pela 

autora supracitada, a caracterização da primeira direção perpassa integralmente a 

dinâmica das áreas em questão, verificando-se com maior intensidade na 

previdência social, onde a lógica privatista torna-se mais evidente em função do 

grande destaque concedido ao sistema de capitalização (ênfase na previdência 

complementar) em detrimento do sistema de repartição simples (ênfase no contrato 

de gerações).  

Quanto à segunda direção ressaltada pela autora em foco, esta se 

manifesta com maior grau de consistência, respectivamente, na saúde, com a 

inserção da categoria dos agentes comunitários e dos cuidadores sociais para o 

desenvolvimento de atividades profissionais e, de maneira excepcional, na 

assistência social, por meio do Programa Comunidade Solidária. Todavia, há um 

traço comum, presente na dinâmica das duas direções delineadas, a qual traduz-se 

na redução dos custos do Estado que, por sua vez, implica o processo de 

desresponsabilização estatal com a política de seguridade social. 

Paralelamente ao movimento de desestruturação da política de 

seguridade social, desenvolveu-se uma extensa e diversificada legislação referente 

ao "terceiro setor", a qual foi amplamente analisada por Szazi (2000), sob o 
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patrocínio do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas GIFE. Para efeito 

analógico com o processo de desregulamentação, ocorrido no contexto da 

seguridade social, faremos destaques e considerações sobre algumas das leis mais 

importantes. 

Assim, tem-se que a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, ocupa-se 

em regulamentar o Serviço Voluntário, o qual consiste numa atividade que não 

implica em remuneração. Trata-se de uma atividade desenvolvida por iniciativa e 

motivação estritamente pessoal, não gerando qualquer vínculo empregatício ou 

obrigação de ordem trabalhista e previdenciária. Nesse sentido, vale ressaltar o fato 

de que um índice significativo do trabalho realizado pelas entidades do "terceiro 

setor” provém da atividade voluntária, a qual tem a sua extensão variada em 

conformidade à natureza da atividade em questão. 

Respaldado nessa legislação, o governo transfere as responsabilidades 

que deveriam ser assumidas pelos funcionários públicos para a alçada dos 

voluntários, legitimando, dessa forma, o processo de desmonte da seguridade social 

e da conseqüente expansão das entidades do “terceiro setor”. É nessa perspectiva 

que a coordenadora do Programa Voluntários apresenta sua defesa aguerrida a 

essa categoria de trabalhador em matéria publicada no Jornal do Brasil, admitindo o 

fato de que “o voluntário é na verdade um profissional, competente e responsável, e 

o trabalho voluntário, sinônimo de exercício de cidadania e solidariedade” (JORNAL 

DO BRASIL, 1999, p. 07). 

Em seqüência, a Lei nº 9.637, de 15 de março de 1998, qualifica como 

Organizações Sociais (OS) pessoas jurídicas de direito privado. Segundo essa lei, 

as organizações sociais devem ser constituídas sob a forma de associações civis 

sem fins lucrativos, que se habilitam à administração de recursos humanos, 
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instalações e equipamentos pertencentes ao Poder Público e ao recebimento de 

recursos orçamentários para a prestação de serviços sociais. No que se refere a 

essa lei, ressalta-se, ainda, o fato de ter sido particularmente articulada pelo ex-

ministro da Administração e da Reforma do Estado, economista Bresser Pereira. 

Merece destaque, também, a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, que 

se ocupa da qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

como são os casos das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP). O artigo 9º desta lei instituiu o denominado termo de parceria, a ser 

firmado com o Poder Público. Por meio dela, tornou-se mais clara a distinção entre 

organizações sem fins lucrativos, que se caracteriza pela prestação de serviços 

especificamente aos seus associados, tendo por isso um caráter corporativo, e 

entidades que servem ao público em geral, sendo definidas as regras para o acesso 

aos recursos públicos. 

Estreitamente vinculada e, até mesmo complementar a essa legislação, 

estrutura-se uma outra que determina a transferência de recursos públicos para o 

"terceiro setor", já incorporada no texto constitucional. Ainda no âmbito do fomento 

proporcionado pelo Estado às entidades do "terceiro setor", sobressaem uma 

heterogênea modalidade de cooperação e financiamento, tais como: auxílios e 

contribuições; subvenções sociais; convênios; contratos de gestão; isenção de 

impostos, entre outros. 

Diante do exposto sobre a legislação relativa ao “terceiro setor”, torna-se 

evidente a prevalência da defesa do voluntariado e da solidariedade entre desiguais 

versus a proposta constitucional de políticas públicas. Nessa relação, o objetivo 

oculto dá-se por meio da tendência de redução do espaço oficial da esfera estatal, 

em favor da ampliação do espaço destinado à intervenção do “terceiro setor”. 
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Assim, tendo em vista a estreita relação existente entre o fortalecimento 

da legislação referente ao "terceiro setor" e a fragilidade da que enforma a política 

de seguridade social, no contexto da Reforma Gerencial do Estado ou contra-

reforma do Estado, cuja tônica é a desresponsabilização da instituição estatal nas 

ações públicas, admite-se, em correspondência ao ponto de vista de Nogueira 

(2000), que esse fenômeno tem como implicação mais significativa a 

descaracterização da política de seguridade social, uma vez que a transforma numa 

espécie de "solidarismo social", pautado na hegemonia do "terceiro setor", no 

processo de implementação das políticas sociais.  

Essa concepção, por sua vez, se compatibiliza plenamente com o que 

está sendo denominado nessa investigação de Estado Assistencialista, entendido 

como uma modalidade de regulação estatal onde a política social pública regride à 

condição de dever moral de prestar socorro às populações empobrecidas, não se 

realizando como direito social, e, por isso, abdicando sumariamente de seu estatuto 

político, plenamente conquistado, por meio da institucionalização da política de 

seguridade social. 

 

2.2  Da seguridade social aos programas de combate à pobreza 

 

Em continuidade à nefasta estratégia de desmonte da política de 

seguridade social, destacam-se os programas de combate à pobreza, 

implementados pelos governos neoliberais brasileiros ao longo da década de 90 e 

início do ano 2000. Estes programas são agenciados com vistas a, 

simultaneamente, dinamizar o processo de retração estatal e de privatização da área 
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social, caracterizando-se, sobretudo, por serem residuais, emergenciais e 

temporários. 

Os programas de combate à pobreza consistem, dessa forma, no 

receituário da área social, recomendado pelos organismos internacionais, a exemplo 

do Banco Mundial e do BID, o qual se materializa amparado na justificativa de 

amenizar os drásticos impactos causados pela crise econômica e pela política de 

ajuste, prevalecentes na América Latina. Tais programas objetivam, essencialmente, 

assegurar condições mínimas de alimentação, saúde e educação para os 

segmentos sociais pauperizados. 

Não obstante essa “bem intencionada pretensão”, ocorre o fato de que, 

na maioria das vezes, os referidos programas não conseguem atingir os seus 

propósitos originais, tendo em vista o grau de magnitude da pobreza, vigente no 

contexto dos países periféricos, aliado ao fato de que eles costumam se efetivar por 

meio, respectivamente, da mercantilização dos serviços sociais, da capitalização do 

setor privado e da deteriorização das instituições públicas, sendo por essas razões 

maciçamente manipulados pelo poder executivo dos estados nacionais. 

É nesse sentido que Laurel (2002) parte do princípio de que os programas 

de combate à pobreza, operantes nos países latino-americanos, possuem em efeito 

um objetivo oculto, o qual consiste em 

 

 

[...]assegurar uma clientela política em substituição ao apoio 
popular baseado num pacto social amplo, impossível de se 
estabelecer no padrão das políticas sociais neoliberais. Tais 
programas são, dessa forma, uma tentativa de evitar o problema de 
ter de se dirigir para uma economia desregulamentada de livre 
mercado, sem com isso provocar processos políticos contrários que 
anulem o projeto. (LAUREL, 2002, p. 173). 
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 No âmbito da política de seguridade social, os programas de combate à 

pobreza vão de encontro, particularmente, à política setorial de assistência social, na 

medida em que, conforme as deliberações inscritas na Loas, essa área social é 

prioritariamente concebida como política de garantia de direitos reclamáveis, não 

consistindo, absolutamente, por esta razão, em simples política de combate à 

pobreza. Dessa forma, a adequada definição da política de assistência social deve 

ser abordada, fundamentalmente, pela sua cobertura e não pelo perfil do seu 

usuário, superando, assim, o nível precário das ações tradicionalmente destinadas 

aos segmentos sociais empobrecidos. 

 Acerca dessa concepção de assistência social, contemplada na Loas, 

Gomes (2003) assevera que, por seu intermédio, 

 

 

Estamos assim, no âmbito da cobertura de necessidades e não da 
atenção ao necessitado. O determinante do desenho da assistência 
social é a necessidade. Trata-se de definir qual o conjunto de 
responsabilidades que cabem a assistência como política pública. 
(GOMES, 2003, p. 01, grifo nosso).  

 

 

 

 Na trajetória de ação dos governos neoliberais brasileiros, o primeiro 

programa de combate à pobreza, oficialmente institucionalizado, ocorreu em 1993, 

durante a gestão do presidente Itamar Franco. Esse programa foi viabilizado pelo 

Conselho de Segurança Alimentar (CONSEA), o qual era liderado pelo sociólogo 

Herbert de Sousa (o Betinho). 

 Assim, dentre as principais medidas impulsionadas pelo CONSEA, 

assume relevância a iniciativa em configurar o “Mapa da Fome”, o qual foi realizado 

pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada (IPEA). Diante dos dados 
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apresentados nesta pesquisa, que constatou o alarmante contingente de 32 (trinta e 

dois) milhões de indigentes, o presidente Itamar Franco decidiu por reconhecer que o 

país se encontrava em situação de calamidade pública, criando, em decorrência, 

uma comissão destinada à elaboração de um Plano de Combate à Fome e à Miséria 

(PCFM). 

 Esse plano teve por peculiaridade a ênfase concedida à questão 

relativa à retomada do crescimento econômico, sendo priorizados os seguintes 

aspectos: 

 

[...]impacto no curto prazo sobre a geração de emprego; melhoria do 
poder aquisitivo da população; estímulo à produção de alimentos e o 
apoio aos agricultores de baixa renda; ampliação do acesso aos 
alimentos através de programas alimentares; mobilização da 
sociedade civil; e implementação de ações ou programas voltados 
para dar suporte e garantir a complementaridade aos programas 
prioritários. (SOARES, 2001, p. 325). 

 

 

 

 Assim, de maneira abrangente, as ações contempladas no PCFM 

agrupavam cinco grandes áreas principais: Política Econômica; Políticas de geração 

de emprego e renda; Políticas agrícolas e agrárias; Programas de Alimentação; e 

Programas Complementares. 

 De acordo com os membros integrantes do CONSEA, a dimensão 

inovadora do PCFM fundamentava-se em determinados aspectos, a exemplo da 

operacionalização articulada das ações governamentais, com vistas a ampliar o seu 

raio de ação, da descentralização da execução e da existência de um sistema de 

parceria firmado entre o governo e a sociedade civil. Contudo, diante da constatação 

do estado de absoluta desarticulação entre os ministérios federais, responsáveis 

pela viabilização do programa, optou-se pela significativa redução das ações 
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previstas, dando-se ênfase apenas ao problema relacionado à fome, por meio do 

estabelecimento de cinco metas estratégicas: 

 

 

[...]o atendimento às crianças desnutridas e gestantes de risco 
nutricional; o fortalecimento e a descentralização da merenda 
escolar; a revisão do PAT (Programa de Alimentação ao 
Trabalhador); e a retomada do Programa de Assentamento Rural 
(paralisado desde 1988); e, em caráter emergencial, a distribuição 
de alimentos às famílias atingidas pelo flagelo da seca do Nordeste. 
(SOARES, 2001, p. 326). 

 

 

 

 No percurso da sua implementação, as ações arregimentadas em 

função de plenamente viabilizar a efetiva operacionalização do PCFM foram, todavia, 

insuficientes, tendo em vista as restrições orçamentárias e as dificuldades de 

articulação dos órgãos públicos. 

 Pensado para se constituir uma alternativa de superação dos enormes 

problemas vivenciados pelo Plano de Combate à Fome e à Miséria, foi então criado, 

dessa feita no âmbito da gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, o 

Programa Comunidade Solidária (PCS), pioneiro de uma série de programas 

agenciados por esse governo e destinados a enfrentar a agravante condição de 

pobreza, vigente na sociedade brasileira. Sua institucionalização se efetivou por 

meio do Decreto Federal nº 1.366, de 12/01/1995 e, em seguida, pelo Decreto-ato 

s/n, de 07/02/1995, sendo definido como um 

 

 

[...]novo modelo de atuação social baseado no princípio da parceria 
e objetivando somar esforços do governo e da sociedade com base 
no espírito de solidariedade e tendo em vista gerar recursos para 
combater a pobreza e a exclusão social. (SILVA, 2001, p. 15). 
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 O programa em foco tinha como principal objetivo combater a pobreza, 

propondo-se a, efetivamente, reverter as adversas condições estruturais de 

pauperização, presentes no cenário da realidade brasileira contemporânea. Para a 

eficaz consecução desse pretensioso objetivo, adotou como orientação central os 

princípios relativos à parceria, à descentralização e à solidariedade, priorizando a 

intervenção, respectivamente, nas áreas de “redução da mortalidade infantil, 

alimentação, apoio ao ensino fundamental, desenvolvimento urbano, geração de 

emprego e renda, e qualificação profissional”. (SILVA, 2001, p. 75, grifo da autora). 

 Dando seqüência ao processo de implementação dos programas de 

combate à pobreza, tem-se, no mês de dezembro de 1997, a criação do Programa 

de Garantia de Renda Mínima (PGRM),108 tendo como proposta básica instituir uma 

renda mínima — sob a forma de imposto de renda negativo —, destinada às pessoas 

maiores de 25 (vinte e cinco) anos com renda mensal em torno de 02 (dois) salários 

mínimos. De acordo com este programa, que inaugura a Era dos denominados 

Programas de Transferência de Renda (PTR), as pessoas situadas nessa condição 

financeira, teriam direito a receber um complemento de renda igual a 30% da 

diferença entre aquele patamar e a sua renda. 

 O PGRM foi originalmente proposto no Brasil pelo senador Eduardo 

Suplicy, integrante do Partido dos Trabalhadores (PT), por meio do Projeto de Lei nº 

80/91, sendo aprovado pelo Senado na data de 05/12/91. Para fundamentá-lo, o 

parlamentar recorreu, segundo Silva (1997), simultaneamente, aos economistas 

“Milton Friedman, autor da proposta de Imposto Negativo e Galbraith, que propõe, na 

                                                 
108 Segundo Kameyama (2002), “o debate internacional sobre o Programa de Renda Mínima, em 
suas diversas versões, vem se intensificando nas últimas décadas em tono da seguinte questão: 
Como responder, do ponto de vista da seguridade social, às alterações provocadas no mundo do 
trabalho pelo emprego de novas tecnologias?” (KAMEYAMA, 2002, p. 03). Para a autora, “a adoção 
de novas tecnologias, ao permitir a introdução de inéditos patamares de produtividade e, 
simultaneamente, reduzir o nível de emprego, faz com que o acesso à renda, através de trabalho, 
torne-se algo dramático”. (Id.; Ibid.; p. 02). 
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sua obra [intitulada] A economia e o objetivo público [...], o salário mínimo e a 

garantia de uma renda mínima [...]”. (SILVA, 1997, p. 192, grifo da autora).  

 Ainda de acordo com Silva, o referido legislador também buscou 

respaldo para fundamentar o seu PGRM no art. 3º, inciso III, da Constituição federal 

de 1988, que “determina a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução 

das desigualdades sociais e regionais [...]”. (SILVA, 1997, p. 192). 

 O PGRM apresentado pelo senador Eduardo Supliciy encontrou, no 

entanto, enormes dificuldades para ser aprovado no Congresso Nacional. Nesse 

sentido, a Câmara dos deputados somente efetivou a sua aprovação em 1996, após 

ser submetido a algumas alterações, realizadas, desta feita, por parte do deputado 

Nélson Marchezan. Após essas modificações, o PGRM do referido político foi 

finalmente aprovado pelo Senado, em 1997, sendo, logo em seguida, sancionado 

pelo Presidente da República. 

 Em sua nova versão, o PGRM autorizava a União a apoiar os 

municípios formuladores de programas de renda mínima vinculados a atividades 

sócio-educacionais, em que o governo federal deveria arcar com o equivalente a 

50% dos seus custos. Devido à polêmica e prolongada demora na sua tramitação, 

ocorreu o fato de que, em 1997, quando o projeto foi enfim aprovado, ele já se 

encontrava oficialmente implantado em 06 (seis) capitais (Salvador, Vitória, Belém, 

Natal, Boa Vista e Belo Horizonte), além de outras cidades como Ribeirão Preto, 

Santos e Londrina. 

 No curso da Era dos programas de combate à pobreza, operante no 

contexto da administração do presidente Cardoso, tem-se, desta feita em 1999, a 

institucionalização do Programa Comunidade Ativa (PCA), implementado com vistas 

a superar a fase assistencialista do Programa Comunidade Solidária, caracterizando-
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se, nessa oportunidade, por “representar a participação direta do governo federal na 

indução do desenvolvimento local, integrado e sustentável de localidades pobres em 

todo o país”. (SILVA, 2001, p. 15). 

 Por intermédio do Programa Comunidade Ativa, o presidente Cardoso 

pretendia transcender as propostas de desenvolvimento até então apresentadas, as 

quais, segundo ele, foram implementadas sem o requisito essencial da distribuição, 

sendo, por essa razão, fundamentadas em políticas sociais de cariz meramente 

compensatório. Assim, através particularmente desse programa, o poder executivo 

tencionava agenciar políticas sociais por meio da concreta efetivação da relação de 

parceria firmada entre as esferas do Estado, do mercado e da sociedade civil, tendo 

por finalidade alcançar uma determinada modalidade de desenvolvimento 

econômico, estreitamente articulada com o desenvolvimento social. Nesses termos, 

segundo Silva (2001), 

 

 

A proposta, portanto, é que o Comunidade Ativa se desenvolva 
tendo por base uma agenda local, constituída de programas 
indicados pela comunidade, que são desenvolvidos numa parceria 
entre os governos federal, estadual, municipal e comunidade. 
(SILVA, 2001, p. 17). 

 

 

 

 Analisando as proposições formuladas pelo Programa Comunidade 

Ativa, Silva (2001) salienta, também, o fato de que, concomitantemente à 

operacionalização desse programa, o Congresso Nacional propôs a instalação de 

uma Comissão Mista de Combate à Pobreza,109 a qual, posteriormente, criou o 

                                                 
109 Paiva et al (2000) evidenciam que essa comissão estabeleceu os seguintes objetivos: “propor 
alterações nas ações governamentais já existentes; propor prioridade para tramitação de proposições 
legislativas em andamento; propor um conjunto de programas especiais que combatam os efeitos da 
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denominado Fundo de Combate à Pobreza, de autoria do senador Antônio Carlos 

Magalhães, inscrito no bojo da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) também 

encaminhada por este parlamentar. 

 Em seguimento ao Programa Comunidade Ativa, é oficializado, no mês 

de julho de 2000, o Programa de Combate à Miséria (PCM), também denominado de 

Índice de Desenvolvimento Humano 14,110 sendo, logo em seguida, renomeado, no 

mês de setembro do mesmo ano, de Projeto Alvorada. 

 Nessa direção, o Projeto Alvorada teve, em princípio, como alvos de 

intervenção prioritários, os bolsões de pobreza existentes nas regiões Norte e 

Nordeste, estendendo-se posteriormente para outras localidades cujo IDH fosse 

superior a 0,500, abrangendo, dessa maneira, a quase totalidade dos estados 

brasileiros, com exceção do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e 

do estado do Mato Grosso do Sul. 

 Analisando a configuração e a dinâmica do Projeto Alvorada, Silva 

(2001) faz referência às suas principais estratégias, salientando o fato de que, 

particularmente, por seu intermédio, 

 

 

O pacote antipobreza do governo federal é composto de quinze 
programas federais já existentes, destacando-se o programa de 
renda mínima, alfabetização de adultos, combate à mortalidade 
materna e saneamento básico. O objetivo é reduzir as 
desigualdades regionais, melhorando as condições de vida das 
áreas mais carentes do Brasil. (SILVA, 2001, p. 18). 
 

 

                                                                                                                                                         
pobreza; e definir e destacar recursos financeiros destinados a financiar esses novos projetos”. 
PAIVA et al, 2000, p. 30). 
110 O IDH constitui o Índice de Desenvolvimento Humano, calculado com base em diretrizes 
estabelecidas pela Organização das Nações Unidas e destinado a auferir o nível do desenvolvimento 
humano por meio dos indicadores referentes à renda, à escolaridade e à longevidade. Conforme esse 
índice, o numeral 1 (um) representa a desigualdade total, enquanto o numeral 0 (zero) indica a 
igualdade total. 
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 O último programa de combate à pobreza, implementado na gestão do 

presidente Cardoso, consistiu no Programa Bolsa-Escola, anunciado no ano de 2000 

e somente efetivamente implementado em 2001. Esse programa representou uma 

variante do PGRM, o qual foi transformado no Programa Bolsa-Escola sob a 

justificativa da existência de um considerável contingente de crianças sem freqüentar 

a escola, tendo por esse motivo, como lema, o slogan “para toda criança na escola”. 

Nesse sentido, o referido programa surge como uma necessidade de manter as 

crianças e os adolescentes pobres na escola.111

O Bolsa-Escola foi, simultaneamente, regulamentado pela lei nº 10.219, 

de 11 de abril de 2001, e pelo Decreto 3.823, de maio do mesmo ano, sendo 

implementado por intermédio da Secretaria do Programa Nacional de Bolsa-Escola, 

do MEC, objetivando contemplar o contingente equivalente a 11 (onze) milhões de 

pessoas. Neste sentido, tem-se que esta modalidade de PGRM, 

 

 

[...]é destinado a apoiar iniciativas de municípios que apresentem 
renda tributária e familiar per capita inferior às respectivas médias 
estaduais, sendo considerado como possíveis beneficiárias as 
famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo e que 
tenham filhos ou dependentes de 0 a 14 anos, com a exigência de 
que aqueles com idade de 07 a 14 anos freqüentem uma escola. 
Esse programa é financiado 50% pelo governo federal e 50% pelo 
município que é também o autor da proposta. O benefício é 
correspondente a uma transferência monetária nunca inferior a R$ 
15,00 mensais por filho, além de ações sócio-educativas (SILVA, 
2001, p. 21-22). 
 
 
 
 

                                                 
111 Posicionando-se inteiramente em favor do Programa Bolsa-Escola, Buarque et al (2001), 

partem do entendimento de que esse programa representa um incentivo pessoal, constituindo por 
isso “uma remuneração que mobiliza as famílias pobres, especialmente as mães, como uma espécie 
de fiscais da assiduidade dos/as próprios/as filhos/as, garantindo-lhes a educação e ao mesmo tempo 
assegurando uma renda para manter sua subsistência”. (BUARQUE et al, 2001, p. 131). 
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 A supramencionada autora afirma, ainda, que o Programa Bolsa-Escola 

consistiu no programa de combate à pobreza mais propalado pelo governo Cardoso, 

possuindo um financiamento proveniente do Fundo de Combate à Pobreza da ordem 

de R$ 1,7 bilhão e tendo uma duração prevista para um período de 10 (dez) anos.  

 Nessa direção, tem-se que os Programas de Transferência de Renda, 

implementados com vistas ao combate à pobreza, obteve tamanha repercussão 

estatal, a ponto de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, empossado em 2003, ter 

dado continuidade mediante a institucionalização do Programa Fome Zero. 

 Contudo, apesar dos resultados (na maioria das vezes pífios) 

alcançados por esses programas de combate à pobreza, parte-se do entendimento 

de que eles possuem um ponto de estrangulamento, o qual consiste no fato da 

absoluta desconsideração à política de seguridade social, gerando com isso uma 

superposição de ações. Diante desse aspecto, conforme admite um recente 

documento de autoria do CFESS/CRESS (2003), faz-se urgentemente 

imprescindível 

 

 
[...]considerar que as Políticas de Seguridade já têm os 
instrumentos necessários à descentralização (Conselhos, Planos e 
Fundos) das políticas de enfrentamento à pobreza; portanto, não é 
necessária a criação de novos mecanismos, já que os existentes 
podem ser redirecionados para os objetivos do programa. 
(CFESS/CRESS, 2003, p. 06). 

 
 
 
 

 Para efeito de conclusão deste sub-item, que teve por objetivo analisar 

o processo de desestruturação da política de seguridade social brasileira, a qual vem 

se consolidando, além de outras mediações, por meio da priorização, concedida 

pelos governos federais, aos programas de combate à pobreza, faz-se, por fim, as 
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seguintes considerações, fundamentadas na compreensão de que, em efeito, esses 

programas:  

 • atribuem um viés de cunho idealista e voluntarista às políticas sociais 

públicas; 

 • constituem uma “alternativa” limitada para o enfrentamento do nível 

das desigualdades sociais, efetivando-se, sobretudo, como uma estratégia de 

institucionalização da pobreza com vistas a torná-la meramente suportável; 

 • perseguem o objetivo de erradicar a pobreza, fundamentado na 

possibilidade absolutamente ilusória de conseguir a humanização do processo de 

mundialização do capital; 

 • desconsideram o caráter multifacético da condição da pobreza, 

instalada na sociedade brasileira, reduzindo-a a uma dimensão conjuntural;  

 • apresentam uma total incapacidade em superar a sociedade dual, 

apenas assegurando uma proposta minimalista de cobertura dos custos destinados à 

reprodução, em nível precário, da força de trabalho;  

 • aprofundam o trato fragmentado da pobreza por meio do forte apelo 

concedido aos princípios da solidariedade, parceria e descentralização, reeditando a 

filantropia em sua dimensão empresarial e provocando, dessa maneira, o processo 

de despolitização das políticas sociais públicas. 

 Nessa perspectiva, tem-se, enfim, o entendimento de que, como 

estratégia política de desmonte da política de seguridade social, os programas de 

combate à pobreza representam apenas uma intervenção residual e periférica, 

obscurecendo as possibilidades de efetiva superação dos dramáticos índices de 

desigualdade social, imperantes na contextualidade brasileira contemporânea. 
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Considerações Finais 

Estado assistencialista e “questão social” no Brasil recente 

 

 Após a elaboração dos três capítulos integrantes deste estudo que se 

propôs a configurar a condição do Estado Assistencialista no Brasil pós-Constituinte, 

cremos ter dado plenamente conta do nosso objeto de pesquisa. Não obstante essa 

tarefa efetivamente cumprida, compete-nos agora, neste espaço particularmente 

reservado às Considerações Finais, fazer uma última reflexão que, apesar de ser a 

derradeira, não se constitui, por isso, na menos importante. 

 Nesse sentido, a análise aqui desenvolvida possui como ponto de 

partida a recuperação sinótica do conteúdo abordado no âmbito dos três capítulos, 

os quais são remetidos à temática pertinente à “questão social”. A justificativa para 

tal procedimento assenta-se no fato de a constituição do Estado Assistencialista, 

bem como as suas mediações ontológicas representadas, respectivamente, pelas 

mudanças da relação Estado/economia no contexto mundial, além dos impactos 

sociopolíticos da programática neoliberal no Brasil, constituírem estratégias de 

enfrentamento às refrações da “questão social”, emergentes na contextualidade 

brasileira recente. 

 

1. O significado das expressões da “questão social” resultantes das 

mudanças societárias contemporâneas 

 

Na ótica da perspectiva teórico-metodológica correspondente à 

denominada tradição marxista, a expressão “questão social” é comumente 

interpretada como a materialidade histórica da exploração capitalista. Nessa direção, 
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tem-se por corolário que a “questão social” define-se e atualiza-se sistematicamente, 

revelando-se, sobretudo, nas conjunturas mais críticas, por meio das renovadas 

formas de desigualdade social e política, porém mantendo inalterada a sua base de 

sustentação materializada na contradição capital/trabalho, inerente à sociabilidade 

burguesa.112

De acordo com a concepção supracitada, admite-se que, nos diversos 

estágios do desenvolvimento do capitalismo, a “questão social” se manifesta 

estreitamente vinculada às determinações típicas da exploração capitalista e em 

consonância ao padrão produtivo em vigência. 

Assim, em sua versão original, a expressão “questão social” é inicialmente 

cunhada na Europa Ocidental dos finais do século XVIII, com vistas a caracterizar o 

fenômeno pertinente ao pauperismo, operante em função da emergência do 

capitalismo industrial na sua conformação concorrencial. Esse estágio específico da 

sociabilidade burguesa teve uma relevância estratégica, na medida em que, nessa 

contextualidade, segundo Netto (2001), “a pobreza crescia na razão direta em que 

aumentava a capacidade social de produzir riquezas”. (NETTO, 2001, p. 42, grifo do 

autor). 

Todavia, no âmbito do capitalismo concorrencial, o Estado responde às 

manifestações da “questão social”, valendo-se de ações de caráter eminentemente 

coercitivo, buscando com isso esfacelar a incipiente organização e mobilização da 

força de trabalho, ensaiada em função de obter a conquista dos seus direitos 

sociais. Com o advento do capitalismo monopolista, contudo, a “questão social” 

                                                 
112 É neste sentido que Netto (2001) faz a seguinte consideração: “O desenvolvimento capitalista 
produz, compulsoriamente, a ‘questão social’ — diferentes estágios capitalistas produzem diferentes 
manifestações da ‘questão social’; esta não é uma seqüela adjetiva ou transitória do regime do 
capital: sua existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica específica do capital 
tornado potência social dominante. A ‘questão social’ é constitutiva do desenvolvimento do 
capitalismo. Não se suprime a primeira conservando-se o segundo”. (NETTO, 2001, p. 45). 
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torna-se objeto privilegiado de intervenção do Estado que, nessa fase, passa a 

conceder respostas institucionais por meio da implementação de políticas sociais. O 

que caracteriza esse “novo” procedimento, por parte da esfera estatal, deve-se, 

principalmente, ao caráter político que a “questão social” passa a adquirir, tendo em 

vista “o processo de formação e desenvolvimento da classe trabalhadora e seu 

ingresso no cenário político, que exige seu reconhecimento como classe por parte 

do Estado e do capital”. (IAMAMOTO & CARVALHO, 1985, p. 82). 

Na contemporaneidade capitalista recente, porém, a “questão social” 

constitui elemento central e decorrente do processo mais amplo de crise e 

reestruturação do capital, o qual se instaura na década de 70 em conseqüência do 

exaurimento do modelo fordista-keynesiano. Os efeitos produzidos por esse 

complexo e significativo processo foram amplamente discutidos no primeiro capítulo 

deste estudo, sendo problematizada, com acentuado destaque, a temática relativa 

às implicações sociopolíticas pertinentes à vigência da “globalização financeira” ou 

mundialização do capital. Além desse aspecto, a análise se deteve, enfaticamente, 

acerca das mudanças no mundo do trabalho e na intervenção do Estado como 

mecanismos econômico-políticos, resultantes, respectivamente, da reestruturação 

produtiva e do neoliberalismo. 

Recuperando bem sinoticamente as reflexões desenvolvidas naquele 

espaço, evidencia-se em princípio que a mundialização do capital, na condição de 

fenômeno central do sistema mundial contemporâneo, “constitui-se na manifestação 

de uma profunda crise da acumulação capitalista, paradoxalmente expressada em 

uma conjuntura histórica na qual têm desaparecido os modelos contestatórios [a 

exemplo dos países integrantes do ‘socialismo real’]”. (BERNAL-MEZA, 2001, p. 24,  

tradução nossa). Como processo econômico, a mundialização do capital 
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particulariza-se por engendrar profundas contradições entre a acumulação capitalista 

global e as nacionais. 

 Nesse sentido, a mundialização do capital desenvolve-se favoravelmente 

em direção à viabilização da estratégia norte-americana, acionada com vistas a 

submeter o conjunto da economia mundial capitalista à lógica financeira global. Por 

meio dessa estratégia, os demais países, em condição de efetiva subalternização, 

são compulsoriamente obrigados a liberalizar os fluxos internacionais de capital, 

além de financiar as monumentais dívidas pública e externa, contraídas pelos 

Estados Unidos. A resultante desse processo manifesta-se de maneira nefasta por 

meio da globalização da pobreza dos países dependentes. 

Quanto às mudanças no mundo do trabalho, foram abordados, sobretudo, 

aspectos referentes: às transformações nos métodos de produção; ao aumento do 

desemprego como conseqüência do retraimento do trabalho industrial e fabril; à 

insegurança no emprego; ao processo de heterogenização da classe trabalhadora; à 

precarização na contratação da força de trabalho; à predominância do trabalho 

informal, entre outros. 

No que se refere às mudanças na intervenção do Estado, salientaram-se 

tópicos concernentes: ao encolhimento da ação reguladora estatal na esfera do 

social; à idéia de desregulação, gerando aumento do desemprego devido à redução 

da estrutura produtiva; ao fim do Estado interventor; ao desmantelamento dos 

Estados de bem-estar; à proposta neoliberal de “Estado Mínimo”; à redução das 

políticas sociais e dos direitos sociais; à crise da seguridade social; à 

institucionalização do “terceiro setor” com vistas ao agenciamento de políticas 

sociais focalizadas, descentralizadas e privatizadas etc. A resultante deste processo 

traduziu-se na significativa ascensão adquirida pelo setor privado, o qual se tornou 
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mais forte e mais autônomo ao alcançar plena liberdade para o estabelecimento das 

mais diversas formas de associação com o capital estrangeiro. 

Assim, tem-se por suposto que as referências relativas, simultaneamente, 

à mundialização do capital e às mudanças no mundo do trabalho e na intervenção 

do Estado, constituem-se em recurso de extrema relevância à adequada 

caracterização da “questão social” contemporânea e à conseqüente proposição de 

respostas articuladas que busquem atender às suas manifestações. Por isso, 

representam os processos econômico-políticos e sociais impulsionadores do 

fenômeno da exploração capitalista, plasmados na contemporaneidade recente. 

Os desdobramentos que esses processos efetivamente tiveram na 

constituição das expressões da “questão social” contemporânea se traduzem, 

sobretudo, por meio do crescimento exacerbado do desemprego (em sua dimensão 

estrutural) e da pobreza (em sua forma absoluta). Por isso, tem-se que a articulação 

das problemáticas concernentes ao desemprego e à pobreza configura a 

particularidade da manifestação assumida pela “questão social”, típica do 

capitalismo globalizado dos dias atuais. 

O aumento do desemprego possui a sua fonte de causalidade no 

processo de flexibilização das relações de trabalho, o qual tem nefastamente 

provocado, conforme Antunes (1995), uma “regressão dos direitos sociais, bem 

como uma ausência de proteção e expressão sindicais”. (ANTUNES, 1995, p. 44). 

No que diz respeito ao crescimento progressivo da pobreza, esse aspecto 

se adensa enormemente na conjuntura recente, tendo em vista o fato de a “pobreza 

convencional” (inerente ao sistema capitalista) vincular-se à condição atual de 

empobrecimento vivenciada por significativos segmentos da classe média. 
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Refletindo sobre o fenômeno da pobreza como expressão mais visível da “questão 

social” contemporânea, Pastorini (2004) ressalta o aspecto de que 

 

 

As ‘novas’ configurações da pobreza podem ser percebidas, por 
exemplo, no empobrecimento e proletarização da classe média, na 
redução do número de trabalhadores maiores de 45 anos inseridos 
no mercado formal de trabalho e no aumento de famílias com um 
cônjuge só e/ou chefiada por mulheres. Entendemos que este é um 
traço da maior importância e que caracteriza a novidade na forma 
que a ‘questão social’ assume nos dias de hoje. Lembremos que 
muitos desses expulsos do mercado de trabalho são trabalhadores 
qualificados que até então tinham uma utilidade para o capital, 
eram protegidos pelo Estado e lutavam para não serem explorados; 
hoje muitos lutam para terem a possibilidade de serem explorados. 
(PASTORINI, 2004, p. 33, grifo da autora). 

 

 

 

 É nesse sentido que Kliksberg (2001) apresenta alguns dados do 

Relatório do Banco Mundial do ano de 1988, o qual revela estatísticas 

estarrecedoras referentes ao crescimento progressivo da pobreza, em âmbito 

mundial, em que “quase 1,3 bilhão de pessoas ganham menos de um dólar por dia, 

vivendo na pobreza extrema; 3 bilhões de pessoas, metade da população mundial, 

recebem uma renda que não excede os dois dólares diários[...]”. (KLIKSBERG, 2001, 

p. 72-73). 

As manifestações da “questão social” contemporânea consistiram 

especialmente em objeto de investigação dos teóricos franceses Pierre Rosanvallon 

e Robert Castel, sendo retratada em suas clássicas obras denominadas A nova 

questão social (1998) e Metamorfoses da questão social: uma crônica do salário 

(1998), as quais se referenciam na sociedade francesa. A repercussão alcançada 

por essas produções foi significativa, provocando uma riquíssima e polêmica 
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discussão nas pesquisas sobre o tema, vigente na atualidade em âmbito 

internacional. 

 Dessa forma, em A nova questão social, Rosanvallon (1998) reflete 

sobre os problemas sociais congênitos ao ordenamento burguês, tais como os 

relativos ao desemprego, à pobreza e à exclusão, os quais apresentaram taxas 

acentuadas na Europa e nos Estados Unidos, no decorrer das décadas de 70-80, 

quando comparados aos índices vigentes no contexto do chamado “Trinta Anos 

Gloriosos”. Portanto, o progressivo aumento dessas estatísticas condicionaram o 

autor a admitir a existência de uma “nova questão social”, alegando que o motivo 

central desse dramático acontecimento deveu-se a uma ruptura ocorrida entre a 

sociedade pós-industrial e a antiga sociedade industrial. Literalmente o autor 

assevera que, 

 

 

[...]desde o início dos anos oitenta, o crescimento do desemprego e 
o aparecimento de novas formas de pobreza parecem, de forma 
contrária, levar-nos tempos atrás. Mas ao mesmo tempo, vê-se 
claramente que não se trata de um simples retorno aos problemas 
do passado. Os fenômenos atuais de exclusão não remetem às 
antigas categorias da exploração. Assim surge uma nova questão 
social . (ROSANVALLON, 1998, p.07, grifo nosso). 

 

 

 

 Buscando argumentos sócio-históricos para fundamentar sua tese, 

Rosanvallon parte do pressuposto de que o Estado Providência passa a vivenciar, na 

conjuntura pós-70, uma crise de grandes proporções, tendo em vista a 

desagregação dos princípios da sociedade seguradora, bem como da concepção 

tradicional de direitos sociais. Dessa forma, remete a emergência da “nova questão 
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social” à existência de uma inadequação por parte dos antigos métodos de gestão do 

social, propondo, como alternativa de enfrentamento a essa problemática, a criação 

de um Estado Providência Ativo que possa dar conta dos aspectos relativos à 

precariedade, à vulnerabilidade e à exclusão social — esta última considerada 

referência principal da “nova questão social”. 

Conforme Rosanvallon, o denominado Estado Providência Ativo se 

particulariza por adotar como centralidade uma política de inserção, investindo no 

“terceiro setor” como forma de institucionalização da “sociedade de inserção”.113 

Para ele, o fundamento essencial da sua proposta consiste na consolidação de uma 

“economia de inserção” ou um espaço econômico intermediário, o qual se baseia em 

obrigações políticas com empregos correspondentes. Justificando a pretensa 

relevância e originalidade da sua proposição, salienta o fato de que a presença 

exclusiva do mercado, no contexto da crise do Estado, acentua o nível das 

desigualdades sociais. 

Por sua vez, Castel (1998), em sua obra intitulada Metamorfoses da 

questão social: uma crônica do salário, parte do entendimento de que, na 

contextualidade capitalista contemporânea, não existe uma “nova questão social”, 

admitindo, em contrapartida, o fato de que a “questão social” sempre existiu, 

podendo, de maneira abrangente, ser considerada como 

 

 

 [...]uma aporia fundamental sobre a qual uma sociedade 
experimenta o enigma de sua coesão e tenta conjurar o risco de 

                                                 
113 Para Rosanvallon, a sociedade de inserção assenta-se na proposta de Renda Mínima de Inserção 
(RMI), sendo denominada de “revolução discreta” por não implicar seguro ou assistência. Portanto, 
para o autor, a RMI constitui um direito que transcende a dicotomia entre direitos formais e direitos 
reais, sendo por isso uma obrigação moral do Estado que assim reafirma o direito de viver em 
sociedade. Conforme o autor, nos EUA, essa estratégia intitula-se workfare, segundo a qual os que 
recebem assistência pública devem, em contrapartida, inserir-se numa atividade determinada. 
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sua fratura. Ela é um desafio que interroga, põe em questão a 
capacidade de uma sociedade (o que em termos políticos se chama 
de nação) de existir como um conjunto ligado de relações de 
interdependência”. (CASTEL, 1998, p. 30). 
 
 

 

 

A idéia central formulada por Castel é a de que a “questão social” vem 

vivenciando, desde o seu aparecimento no século XIV, um processo de redefinição 

ou metamorfose, modificando-se de forma contínua em decorrência do impulso 

provocado pelos processos de crise do capitalismo, desenvolvendo-se até a sua fase 

madura atingida no século XX. Contudo, para ele, as mudanças operadas na 

configuração da “questão social” não constituem inovações absolutas quando 

remetidas a uma determinada problematização. Em efeito, conforme o autor, as 

significativas metamorfoses da “questão social” representam “uma nova problemática 

[...], mas não outra problematização”. (CASTEL, 1998, p. 33). 

Segundo o autor em foco, a “questão social” propriamente dita teve o seu 

apogeu no século XIX, tendo em vista as seqüelas sociais desencadeadas em 

decorrência da constituição do capitalismo industrial. Quanto às expressões mais 

representativas da “questão social” contemporânea, ressalta o fenômeno relativo à 

“desestabilização dos estáveis”, impulsionado pelas mudanças no mundo do 

trabalho, o qual vem supostamente indicando a presença de uma “nova questão 

social”. 

Objetivando problematizar o aspecto referente à precarização na condição 

do trabalho, típico das expressões da “questão social” contemporânea, Castel 

procede a uma analogia com o fenômeno do pauperismo, vigente no século XIX, 

admitindo que, 
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Assim como o pauperismo do século XIX estava inserido no 
coração da dinâmica da primeira industrialização, também a 
precarização do trabalho é um processo central, comandado pelas 
novas exigências tecnológico-econômicas da evolução do 
capitalismo moderno. Realmente há aí uma razão para levantar 
uma ‘nova questão social’ que, para espanto dos contemporâneos, 
tem a mesma amplitude e a mesma centralidade da questão 
suscitada pelo pauperismo na primeira metade do século XIX 
(CASTEL, 1998, p. 526-527). 
 
 
 
 
 

 Diferentemente de Rosanvallon, Castel parte do princípio de que a 

“questão social” contemporânea não se traduz no fenômeno da “exclusão social”, tal 

como é comumente considerada, mas, no processo designado por ele de desfiliação 

social. Para o autor, o conceito de “exclusão social” implica “estados de privação” de 

uma determinada cultura. No entanto, a categoria desfiliação social possui uma 

dimensão mais ampla por significar dissociação, desqualificação e invalidação social, 

aproximando-se, dessa maneira, da condição de vulnerabilidade social 

particularmente produzida pela globalização econômica. 

 Um outro ponto sinalizado por Robert Castel para caracterizar a real 

dimensão das expressões da “questão social” do século XX refere-se ao seu nível de 

abrangência. Assim, conforme o pensador em foco, apesar de suas manifestações 

atingirem mais direta e drasticamente as periferias sociais, elas também repercutem 

no centro da sociedade, não poupando, dessa forma, quaisquer agentes sociais dos 

seus nefastos efeitos. 

 Mesmo reconhecendo o protagonismo da reestruturação produtiva 

como processo econômico impulsionador das expressões da “questão social” 

contemporânea, Castel ressalta, surpreendentemente, como principais medidas ao 

seu enfrentamento, estratégias direcionadas à viabilização de mudanças na 

intervenção do Estado. Nessa angulação, enfatiza as políticas de inserção, em 
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detrimento das de integração (emprego), as quais se caracterizariam por possuírem 

uma lógica de discriminação positiva ao fundamentarem-se na focalização de 

programas sociais, destinados ao atendimento das populações em condição de 

pauperização. Decorrente dessa proposição sobressai, segundo ele, a necessidade 

imperiosa de uma ação estratégica da esfera estatal, viabilizada pelo Estado 

estrategista (ou Estado protetor), o qual deve recorrer, prioritariamente, da proteção 

social com vistas a assegurar uma sociedade onde predomine a coesão social. 

 Após refletir sobre os pontos mais essenciais do construto teórico 

elaborado pelos franceses Pierre Rosanvallon e Robert Castel, ressalta-se, 

inicialmente, a contribuição que suas produções trouxeram à tematização das 

expressões da “questão social”, emergente no século XX, com destaque especial à 

investigação de Castel, por realizar um rico e meticuloso rastreamento sobre as 

metamorfoses da sociedade salarial114, enfatizando as suas novas determinações e 

particularidades. Todavia, da mesma forma, evidenciam-se, oportunamente, os 

limites e as contradições presentes em seus arcabouços teórico-metodológicos que, 

quando remetidos á crítica marxista da economia política, tornam-se insuficientes a 

proporcionar uma explicação razoavelmente plausível. 

 Assim, no que se refere ao escopo teórico construído por Rosanvallon, 

salienta-se o seu absoluto inquestionamento à lógica que movimenta a sociabilidade 

burguesa, onde, nesse sentido, o autor ocupa-se unicamente da proposição de 

alternativas no interior do Estado capitalista à resolução, respectivamente, da crise 

do Estado Providência e do problema da exclusão social. Diante desse fato, 

entende-se que, raciocinando nessa ótica, Rosanvallon apenas se deteve nas 

                                                 
114 Conforme Castel (1998), a sociedade salarial “consiste numa sociedade na qual a maioria dos 
sujeitos sociais recebe não somente sua renda, mas também seu estatuto, seu reconhecimento e sua 
proteção social. A sociedade salarial promoveu, nesse sentido, um tipo completamente novo de 
segurança: uma segurança relacionada ao trabalho, e não somente à propriedade”. (CASTEL, 1998, 
p. 150). 
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estratégias de manutenção, e não de transformação e conseqüente superação das 

relações sociais capitalistas, as quais se caracterizam por apoiarem-se, 

fundamentalmente, no aprofundamento da exploração e da desigualdade social. 

 A exemplo de Rosanvallon, Castel também apresenta suas propostas 

de enfrentamento às refrações da “questão social”, respaldado na perspectiva de 

manutenção do sistema capitalista, salientando, dessa feita, o fortalecimento da 

intervenção do Estado como alternativa restauradora da crise vivenciada pela 

sociedade salarial. Para o autor, caberia essencialmente ao Estado exercer a função 

de engendrar “novas formas” de relações sociais onde o trabalho não mais ocupasse 

uma posição de centralidade. Uma outra limitação teórico-ideológica presente nas 

reflexões formuladas por Robert Castel consiste na recorrência às categorias 

durkheimiana de laço social e de integração, comprometendo, assim, o seu 

arcabouço teórico concebido como uma elaboração crítica e de caráter inovador. 

 Portanto, face aos limites e contradições supramencionados, tem-se o 

entendimento de que as produções teóricas de Pierre Rosanvallon e Robert Castel, 

em geral, não fazem referência explícita à luta de classes, aos sujeitos políticos 

envolvidos (a centralidade das forças do trabalho) e, sobretudo, às desigualdades 

sociais (inerentes ao sistema produtor de mercadorias). Ademais, suas análises 

prescindem de uma crítica efetivamente consistente do sistema capitalista e do 

Estado por ele constituído, as quais possam transcender à mera genealogia 

realizada sobre o conceito de solidariedade social (caso de Rosanvallon) e à defesa 

tout court do Estado social (caso de Castel). 

Estas lacunas, presentes nas formulações dos autores em foco, fizeram 

com que suas análises sobre as expressões da “questão social” contemporânea 

ficassem restritas unicamente a uma crise do vínculo social, deixando de fora 
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problemas primordiais, tais como os relacionados à participação política e à 

redistribuição da riqueza, os quais, radical e efetivamente, impossibilitam o processo 

de transformação social fundamentado na perspectiva de uma autêntica 

emancipação humana.115

Quanto à tese particularmente defendida por Pierre Rosanvallon sobre a 

existência de uma “nova questão social”, parte-se do entendimento de que essa 

assertiva prescinde de qualquer consistência teórica, na medida em que os aspectos 

essenciais da “questão social”, emergente no século XIX, efetivamente persistem 

nas suas novas expressões, tornada visível na conjuntura recente. É nesse sentido 

que Pastorini (2004) assevera, de maneira categórica, que 

 

 

Sinteticamente poderíamos dizer que a problemática da ‘questão 
social’, reformulada e redefinida nos diferentes estágios capitalistas, 
persiste substancialmente sendo a mesma. Sua estrutura tem três 
pilares centrais: em primeiro lugar, podemos afirmar que a ‘questão 
social’ propriamente dita remete à relação capital/trabalho 
(exploração), seja vinculada diretamente como o trabalho 
assalariado ou com o ‘não-trabalho’; em segundo, que o 
atendimento da ‘questão social’ vincula-se àqueles problemas e 
grupos sociais que podem colocar em xeque a ordem socialmente 
estabelecida (preocupação com a coesão social); e finalmente, que 
ela é expressão das manifestações das desigualdades e 
antagonismos ancorados nas contradições próprias da sociedade 
capitalista. (PASTORINI, 2004, p. 110-111, grifo da autora). 

 

 

 

 Dessa forma, admite-se finalmente que, para se compreender as 

expressões da “questão social” contemporânea, faz-se imprescindível desvelar os 

                                                 
115 Marx (2000) formula a categoria emancipação humana fazendo o seguinte raciocínio: “Somente 
quando o homem individual real recupera em si o cidadão abstrato e se converte, como homem 
individual, em ser genérico, somente quando o homem tenha reconhecido e organizado suas forces 
propes como forças sociais e quando, portanto já não separa de si a força social sob a forma de força 
política, somente então se processa a emancipação humana”. (MARX, 2000, p. 42) 
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seus traços constitutivos, plasmados na presente conjuntura, mas, sem perder de 

vista a perspectiva de que os aspectos essenciais da sua constituição efetiva — 

ocorrida no século XIX — os quais se vinculam estreitamente ao processo mais 

amplo de reprodução capitalista, ainda permanecem. 

 Por essa razão, parte-se do princípio de que é absolutamente 

inadequado fazer referência à existência de uma “nova questão social”, na medida 

em que, de maneira abrangente, as manifestações da “questão social” capitalista 

relacionam-se organicamente à divisão da sociedade em classes antagônicas, além 

da apropriação desigual da riqueza produzida, fundamentalmente, pelas forças do 

trabalho. É nesse exato sentido que Yazbeck (2001) destaca que, de forma efetiva, a 

categoria “questão social” se define historicamente por colocar em discussão 

 

 

A luta pela apropriação da riqueza social. Questão que se reformula 
e se redefine, mas permanece substancialmente a mesma por se 
tratar de uma questão estrutural, que não se resolve numa 
formação econômica-social por natureza excludente. Questão que, 
na contraditória conjuntura atual [...] assume novas configurações e 
expressões. (YAZBECK, 2001, p. 33). 116

 

 

 

2. Neoliberalismo e “questão social” na América Latina: a particularidade 

brasileira 

 

                                                 
116 A revista Temporalis, nº 3 — da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS) — traz uma rica discussão sobre a temática “Questão Social e Serviço Social”, 
apresentada pelos autores Marilda Iamamoto, Carmelita Yazbeck, José Paulo Netto e Potyara 
Pereira, a qual foi tema do VII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), 
ocorrido em novembro de 2000, na UnB. Nesse contexto, a categoria relativa à “nova questão social”, 
colocada inicialmente pelo francês Pierre Rosanvallon, é oportunamente problematizada e rejeitada, 
de forma unânime, pelos supramencionados autores. 
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Com base no que foi discutido até o momento sobre a temática relativa à 

“questão social”, tem-se por pressuposto o fato de que as sua manifestações 

possuem determinadas configurações, variando, por conseguinte, de acordo com as 

características específicas de cada formação social, bem como do seu nível de 

inserção no contexto do ordenamento capitalista mundial. Respaldado, portanto, 

nesse princípio, este item objetiva fazer uma análise sobre as expressões da 

“questão social” contemporânea, assumidas na América Latina e, em particular, na 

sociedade brasileira. 

Nessa direção, faz-se oportuno, em princípio, salientar a causa elementar 

da condição de exploração117 que, ao longo do processo de constituição do sistema 

capitalista, vem produzindo e reformulando as configurações da “questão social”, 

manifestadas no Brasil e, de forma abrangente, em todo o continente latino-

americano. Numa perspectiva marxista, essa causa consiste no fenômeno da 

dependência.  

Objetivando essencialmente destacar os reais motivos da permanência 

histórica desse crucial determinante no âmbito do denominado “terceiro mundo”, 

Galeano (1994) admite, de forma contundente, o fato de que 

 

 

É a América Latina, a região das veias abertas. Desde o 
descobrimento até nossos dias, tudo se transformou em capital 
europeu ou, mais tarde, norte-americano, e como tal tem-se 
acumulado e se acumula até hoje nos distantes centros de poder. 
Tudo: a terra, seus frutos e suas profundezas, ricas em minerais, os 
homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos 
naturais e os recursos humanos. O modo de produção e a estrutura 
de classes de cada lugar têm sido sucessivamente determinados, 

                                                 
117 Analisando o fenômeno pertinente à “questão social” a partir da problematização da condição de 
exploração, congênita ao ordenamento capitalista, Netto (2001) admite, de forma categórica, o fato de 
que: “o que é distintivo desse regime é que a exploração se efetiva num marco de contradições e 
antagonismos que a tornam, pela primeira vez na história registrada, suprimível sem a supressão das 
condições nas quais se cria exponencialmente a riqueza social”. (NETTO, 2001, p. 46). 
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de fora, por sua incorporação à engrenagem universal do 
capitalismo. (GALEANO, 1994, p. 14). 

 

 

 

 Assim, tem-se que a dependência materializada em suas dimensões 

econômica, social, política e ideológica, vivenciada pelos países integrantes do 

continente latino-americano, se constituiu em objeto de estudo — sobretudo a partir 

de meados dos anos 60 — dos denominados teóricos da dependência — a exemplo 

de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto118 — os quais adquiriram projeção 

por intermédio da elaboração das denominadas análises cepalinas. De maneira 

geral, esses autores teceram uma crítica radical às teses dualistas que possuíam 

como princípio básico a defesa tout court da teoria da modernização, a qual, por sua 

vez, tinha como referência central o processo de desenvolvimento das sociedades 

latino-americanas, pensado à luz dos procedimentos percorridos pelos países 

cêntricos. 

 Valendo-se de uma perspectiva marxista ou histórico-estrutural, os 

autores da Teoria da Dependência difundiram o entendimento de que a 

industrialização nacional dos países latino-americanos, implementada em 

conformidade à ótica modernizadora, não implicava, de maneira alguma, libertação 

nacional nem tampouco erradicação ou simples diminuição da pobreza. Diante dessa 

constatação, concluíram taxativamente que o processo de modernização provocava, 

em efeito, nas contextualidades periféricas, o rebaixamento das taxas de 

crescimento econômico, aliado ao acirramento do nível das desigualdades sociais. 

                                                 
118 Da autoria exclusiva do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, teve relevante destaque a obra 
intitulada Teoria da dependência ou análises concretas de situações de dependência?, publicada em 
1971. Em parceria com Enzo Faletto, adquiriu grande projeção o livro nomeado Dependência e 
desenvolvimento na América Latina, editado em 1981. 
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 Nos anos 80, todavia, ressurge, no bojo do processo de 

desenvolvimento capitalista latino-americano, uma vertente análoga à teoria da 

modernização, a qual se apresenta por meio do neoliberalismo e se peculiariza por 

engendrar as condições propícias à concretização de uma relação de “nova 

dependência” nos países da América Latina. Nessa direção, tem-se que o 

neoliberalismo, como mecanismo ideológico do processo mais amplo de 

reestruturação do capital, define-se e estrutura-se por intermédio do estabelecimento 

das estratégias sociopolíticas a serem adotadas pelos países latino-americanos, com 

vistas ao enfrentamento da crise de dimensões globais, instaurada no mundo do 

capital no período pós-70. 

 Com a vigência, portanto, do neoliberalismo, a condição de “nova 

dependência” adquirida pelos países latino-americanos em relação aos países 

cêntricos e, mais particularmente, aos Estados Unidos, se viabiliza por meio da 

incorporação do padrão de desenvolvimento protagonizado pelo Banco Mundial e 

pelo Fundo Monetário Internacional, sendo comandado pelo denominado Consenso 

de Washington, apresentando-se como a única alternativa existente à resolução dos 

problemas concernentes ao crescimento econômico, vivenciado pelos países 

considerados subdesenvolvidos.119

 Ocorre, contudo, que essas estratégias de aspecto desenvolvimentista, 

formuladas pelos organismos internacionais, provocaram nefastas conseqüências 

econômico-sociais no âmbito dos países periféricos, levando-os a tomarem 

determinadas precauções com vistas à contenção das “novas” manifestações da 

“questão social”. Neste sentido, decidem por implementar determinadas reformas 

                                                 
119 As determinidades do ideário neoliberal e suas proposições sociopolíticas direcionadas aos países 
do continente latino-americano e, de forma geral, aos países do Terceiro Mundo, encontram-se 
amplamente delineadas no item 1.2 do Capítulo I deste estudo. 
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sociais — a exemplo dos programas de combate à pobreza —120 direcionadas ao 

enfrentamento das problemáticas relativas à “nova pobreza” e aos “excluídos” (do 

mercado de trabalho e da política de seguridade social). 

 Dessa forma, delineia-se o fato inexorável de que a estratégia 

neoliberal, proposta pelos organismos internacionais e implementadas, em geral, de 

maneira subserviente, pelos governos nacionais visando a uma inserção competitiva 

das economias latino-americanas ao mercado mundial, teve como desdobramento 

mais nevrálgico o processo de desintegração social, expresso no agravamento das 

manifestações da “questão social”. Nesse âmbito, essas são efetivamente 

visibilizadas por meio do acirramento dos problemas pertinentes ao desemprego, à 

pobreza, à fome, às desigualdades, à desproteção social, entre outros. 

 Analisando especificamente o aspecto relativo ao aumento da pobreza 

no continente latino-americano, ocorrido em decorrência da ação do ideário 

neoliberal e, de maneira ampla, do conjunto das recentes transformações 

societárias, Kliksberg (2001) evidencia o fato de que 

 

 

Existe uma intensa discussão metodológica sobre como medir a 
pobreza na região. Entretanto, apesar dos resultados diversos que 
surgem de diferentes medições, os estudos tendem a coincidir em 
dois aspectos centrais: a) as cifras da população localizada sob a 
linha de pobreza são muito elevadas; b) há uma tendência 
consistente ao crescimento das referidas cifras nos últimos vinte 
anos. As cifras se deterioraram severamente nos anos 1980, 
melhoraram discretamente em parte dos anos 1990, porém, nos 
anos finais da década, aumentaram significativamente. Em seu 
conjunto, a pobreza é maior no ano 2000 do que a que a região 
apresentava em 1980, tanto em termos de número de pobres, como 
no percentual que apresentam os pobres sobre a população total. 
(KLIKSBERG, 2001, p. 15). 

 
                                                 
120 Uma ampla análise dos denominados programas de combate à pobreza, operantes no Brasil a 
partir dos anos 90, estendendo-se até os dias atuais, encontra-se no item 2.2 do Capítulo III desta 
tese. 
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 No contexto da sociedade brasileira contemporânea, as repercussões 

da ideologia neoliberal foram densamente analisadas no segundo capítulo desta 

tese. Naquele espaço, foram salientadas as principais conseqüências sociopolíticas 

engendradas em função da vigência da referida programática, tendo destaque os 

temas referentes à reforma do Estado, à institucionalização do “terceiro setor”, à 

crise do sistema de proteção social e, especificamente, da política de seguridade 

social, inaugurada em 1988 na Constituição federal. 

 O argumento central utilizado, com vistas ao eficaz encaminhamento da 

discussão acerca das supramencionadas temáticas, fundamentou-se no fato de que 

a implementação do ideário neoliberal operante no Brasil, a partir dos anos 90, 

apoiou-se, sobretudo, na suposta existência de uma incapacidade por parte da 

administração pública, desqualificando, dessa forma, a esfera estatal tomada em seu 

conjunto. Assim, por intermédio da difusão dessa ideologia, essencialmente 

mitificadora, o neoliberalismo conseguiu projetar uma imagem de que toda ação 

tratada no âmbito do Estado implicava desdobramentos negativos para a sociedade.  

Tendo em vista o nível de legitimidade social alcançado por esse falso 

pressuposto, teve-se, enfim, por desdobramento, o fato de que a redução ao mínimo 

das políticas públicas e a transferência de suas funções ao mercado e ao “terceiro 

setor” levariam a esfera estatal a atingir uma condição de eficiência e a solucionar os 

principais problemas socioeconômicos atualmente em vigor no país. 

 Sumariando o conjunto da reflexão desenvolvida no âmbito do referido 

segundo capítulo, tem-se inicialmente que, quanto ao tema referente à reforma do 

Estado, salientaram-se os aspectos referentes: à sua estruturação oficial, assentada 

na redução do grau de interferência, no aumento da governança e na redefinição das 

suas funções; ao seu traço mais característico, representado pela lógica privatista; à 
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sua natureza destrutiva e regressiva, constituindo-se por isso numa autêntica contra-

reforma; ao seu discurso carregado de ideologia (falsa consciência); aos seus 

principais efeitos, materializados nos nefastos processos concernentes à 

flexibilização, à privatização e à crise da política de seguridade social, entre outros. 

 Em relação à temática pertinente à institucionalização do “terceiro 

setor”, tiveram evidência os pontos relativos: aos seus principais protagonistas 

representados pelas entidades multilaterais, pelas empresas privadas e pelo Estado; 

à crítica à sua conceituação ideológica e aos seus fundamentos funcionalista e 

estruturalista; aos seus pressupostos e promessas inteiramente funcionais ao ideário 

neoliberal; à sua real conceituação, concebida como uma função social apoiada nos 

valores pertinentes à solidariedade local, à auto-ajuda e à ajuda mútua. 

 Por último, quanto à questão relativa à crise do sistema de proteção 

social, destacaram-se os aspectos condizentes: à proposta central do ideário 

neoliberal, fundamentada no desmonte das políticas sociais públicas, concebidas na 

mais recente Carta Constitucional como direito social; às condições engendradas 

pelo neoliberalismo com vistas à deflagração da crise da política de seguridade 

social; à falência da política de seguridade social e à conseqüente revitalização da 

filantropia, protagonizada pelas instituições constitutivas do “terceiro setor”; ao 

fenômeno relativo à secundarização da seguridade social, em função da priorização 

dos programas sociais de combate à pobreza, entre outros. 

 Diante da objetividade dos aspectos acima delineados, entende-se que, 

no contexto da ascensão do ideário neoliberal, o qual, por seu turno, tem implicado 

profundas alterações nas tradicionais funções exercidas pelo Estado, emergem e se 

desenvolvem as manifestações da “questão social”, típicas da sociedade brasileira 
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contemporânea. Seus nefastos efeitos podem ser identificados nos seguintes dados, 

levantados por Kliksberg (2001), ao constatar que, no Brasil atual, 

 

• estima-se que 43,5% da população ganha menos de dois dólares 
diários e que 40 milhões de pessoas vivem na pobreza absoluta. 
(KLIKSBERG, 2001, p. 16). 

 

• os 10% mais ricos possuem 46% da renda, enquanto os 50% 
mais pobres, apenas 14% da mesma. (KLIKSBERG, 2001, p.2 7). 
 

 

• o gasto público per capita em saúde no Brasil é de 208 dólares [...] 
Os anos de vida saudável chegam em média a apenas 59 anos no 
Brasil, embora o país seja uma das maiores potências industriais do 
mundo. Por sua vez, ao procurá-lo na lista de desempenho dos 
sistemas de saúde da OMS, o Brasil aparece em 125º lugar. 
(KLIKSBERG, p. 2001, p. 35). 

 

 

• o vínculo entre pobreza e trabalho infantil é muito estreito. No 
Brasil, estima-se que 54% das crianças menores de 17 anos que 
trabalham provêm de famílias com renda per capita inferior ao 
salário mínimo. (KLIKSBERG, 2001, p. 64).  

 

 

• quanto à participação na renda nacional do país, enquanto os 
20% mais pobres têm uma participação de 2,5%, a participação dos 
20% mais ricos consegue atingir um patamar de 63,4% onde, nesta 
relação de acentuada desigualdade, o coeficiente de Gini alcança 
0,59%”. (KLIKSBERG, 2001, p. 77). 

 

 

 

3. Estado Assistencialista: uma estratégia pós-moderna de enfrentamento 

às refrações da “questão social” plasmadas no Brasil recente 

 

As determinidades do Estado Assistencialista foram configuradas no 

terceiro capítulo da presente tese. Para tal propósito, recorreu-se, sobretudo, ao 

delineamento das características e implicações sociopolíticas assumidas pelas 
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recentes transformações societárias materializadas, de maneira abrangente, no 

mundo do capital, as quais vêm acirrando, em índices monumentais, as expressões 

da “questão social” contemporânea. 

Situado, portanto, no centro desse relevante fenômeno econômico-

político, desenvolveu-se, ao longo deste estudo, o raciocínio de que o Estado 

Assistencialista particulariza-se por possuir determinadas características que o 

distinguem, de maneira radical, do então Estado Assistencial historicamente em vigor 

na sociedade brasileira desde a década de 30. Nessa direção, foi teórico-

metodologicamente demonstrado que o Estado Assistencialista tem como 

fundamento as políticas de ajuste neoliberal, adquirindo legitimação por intermédio 

da implementação de uma política social caracterizada por proporcionar a inclusão 

marginal dos setores sociais mais pauperizados, tendo como resultante mais 

significativa o processo de precarização das políticas sociais públicas. 

Com base nessas dimensões supramencionadas, admite-se que o Estado 

Assistencialista, gestado na sociedade brasileira dos anos 90 — como foi 

adequadamente definido no âmbito do Capítulo III — caracteriza-se por ser 

 

 

 

uma modalidade de regulação estatal onde a política social regride 
à condição de dever moral de prestar socorro às populações 
empobrecidas, não se realizando como direito social e, por isso, 
abdicando sumariamente de seu estatuto político plenamente 
conquistado por meio da institucionalização da política de 
seguridade social. (PORTO, 2005, Capítulo III, p. 198). 
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 Por apresentar essas dimensões estritamente residuais, tem-se o 

entendimento de que o Estado Assistencialista constitui uma estratégia pós-

moderna121 de enfrentamento às refrações da “questão social”, plasmadas no Brasil 

recente. Respaldando tal ponto de vista, ressalta-se o fato de que, no contexto do 

processo de regulação social que lhe é peculiar, o Estado Assistencialista atua 

essencialmente fundamentado numa prática política marcada pela efemeridade, 

fragmentação e descontinuidade. 

 Dessa forma, parte-se do pressuposto de que as transformações 

societárias — sobretudo o ideário neoliberal — provocaram uma substancial 

mudança de cariz regressivo na esfera estatal brasileira, tornando-a efetivamente 

incapacitada em administrar, de maneira razoavelmente satisfatória, as seqüelas 

decorrentes das expressões da “questão social”, típicas desta conjuntura 

socioeconômica. Esta condição assumida pelo Estado capitalista e neoliberal 

brasileiro representa um paradoxo, uma vez que,  

 

 

 

[...]à medida que os neoliberais rejeitam as políticas de integração 
incrementando políticas cada vez mais focalizadas, os efeitos de 
suas ações exigem cada vez mais proteção generalizada diante da 
crescente situação de instabilidade da maioria da população. 
(SERRA, 2000, p. 173). 
 
 
 
 

                                                 
121 Evangelista (2002), respaldando-se em Zaidan Filho, entende que o pós-modernismo caracteriza-
se por apresentar “uma rejeição pelas grandes sínteses intelectuais, pelo conhecimento das causas 
primárias, pela busca do sentido da história, que passa a ser dominada pela indeterminação e pela 
ação de sujeitos auto-constituintes do processo histórico”. (EVANGELISTA, 2002, p. 24) Nessa 
perspectiva, o autor acentua o aspecto de que, com a emergência do pós-modernismo, “declara-se a 
caducidade dos ‘velhos esquemas interpretativos’ e proclama-se a necessidade da elaboração de 
‘novos paradigmas’ cujas ‘novas metodologias’ devem estar centradas no ‘cotidiano não-estruturado’, 
heterogêneo e pluralista dos processos sociais”. (Id.; Ibid.; p. 24). 
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 Ocorre, contudo, que as alterações de caráter conservador, vigentes na 

modalidade de intervenção do Estado, constituem um fenômeno de proporções 

mundiais, sobressaindo diversas propostas de “modelos estatais”, as quais objetivam 

essencialmente salvaguardar o tradicional Estado capitalista — principalmente o 

padrão concernente ao Welfare State — e suas relações historicamente mantidas 

com a administração da “questão social” congênita ao ordenamento burguês. 

 Dentre as alternativas de “modelos estatais” atualmente apresentadas 

pelos especialistas da Ciência Política, tem destaque o denominado Estado 

Estrategista, formulado por Castel (1998), o qual possui como função precípua a 

garantia da proteção social com vistas a assegurar a coesão social do sistema. Para 

este autor, o Estado Estrategista consiste num Estado que se caracteriza pela 

implementação de políticas de inserção social dirigidas particularmente aos 

segmentos sociais atingidos pela condição de pobreza ou em situação de 

degradação social, em decorrência da ação dos nefastos efeitos desencadeados 

pela crise global instaurada. 

 Nessa mesma direção, Rosanvallon (1998) apresenta a sua proposição 

de um Estado-Providência Ativo, que essencialmente consiste numa alternativa à 

defasagem verificada no processo de universalização das políticas sociais públicas. 

Dessa forma, o Estado-Providência Ativo particulariza-se por sumariamente abdicar 

das funções embasadas na política de socialização dos custos, assumida pela 

instituição estatal, sobretudo, no período pós-45, a qual se desdobra nas atividades 

relativas à distribuição de serviços sociais e à administração das normas universais. 

Conforme o autor, o Estado-Providência Ativo define-se por constituir um Estado de 

serviços, devendo recorrer da incorporação de uma política fundamentada em 
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proporcionar auxílios diferenciados, solidários e individualizados às populações 

demandantes. 

 Na esteira dessas duas padronizações estatais supramencionadas, tem 

assumido semelhante repercussão a proposta de Estado Social Inteligente, 

defendida pelos organismos multilaterais, o qual se caracteriza por ser um modelo 

estatal distintivo, respectivamente, do Welfare State (social-democrata) e do Estado 

Mínimo (neoliberal).122 Assim, caberia ao Estado Social Inteligente desenvolver 

funções estratégicas, a exemplo de uma administração gerencial que articulasse 

eficientemente os interesses do Estado, da sociedade civil e do mercado.123

 Contudo, diante destas propostas de “modelos estatais”, elaboradas a 

partir de referenciais neoliberais ou social-democrata — como são os casos do 

Estado Assistencialista, do Estado Estrategista, do Estado-Providência Ativo e do 

Estado Social Inteligente — , tem-se a compreensão de que a implementação de 

políticas sociais de caráter abrangente ou residual, gerenciadas por quaisquer destas 

modalidades de Estado, são, por si só, insuficientes ao enfrentamento e à 

conseqüente erradicação dos efeitos causados pela “questão social”. Isso deve-se 

ao fato de que, como já foi enfaticamente ressaltado, a “questão social” relaciona-se 

organicamente ao fenômeno da exploração do trabalho, gestado no contexto do 

ordenamento capitalista desde as suas origens. É nesse sentido que Pastorini (2004) 

assevera que, 

 

                                                 
122 A proposta de reforma do Estado, vigente no Brasil, sobretudo, na gestão do presidente Fernando 
Henrique Cardoso, a qual teve como principal mentor intelectual o economista e ex-ministro Luiz 
Carlos Bresser Pereira, sustentou-se fundamentalmente no modelo de Estado Social Inteligente. 
123 Para Kliksberg (2001), um Estado Social Inteligente “implica reformas profundas do Estado no 
mundo em desenvolvimento nestas direções e em outras que podem ser acrescentadas. Orientação 
clara a serviços públicos básicos para todos, criação de uma institucionalidade social forte e eficiente, 
montagem de um sistema de informação para o plano e monitoramento das políticas sociais, 
articulação interorganizacional, descentralização, participação comunitária ampla, redes inter-sociais, 
transparência, um enfoque de gerência social”. (KLIKSBERG, 2001, p. 98). 
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Desde sua emergência, a ‘questão social’ tem como núcleo 
problemático o trabalho assalariado: a organização desse trabalho, 
a regulação da força de trabalho, a empregabilidade da força de 
trabalho, as conseqüências da desregulamentação do mercado e 
da força de trabalho. (PASTORINI, 2004, p. 108). 

 

 

 

 

 Nessa perspectiva, tem-se como princípio orientador das discussões 

travadas no âmbito dessas Considerações Finais, o fato de que a “questão social” 

vincula-se diretamente à luta pelo direito ao trabalho, historicamente deflagrada pela 

classe trabalhadora, em que o Estado tem respondido estrategicamente escudado 

numa ideologia respaldada em uma igualdade ilusória, a qual é comumente 

traduzida no estatuto da cidadania. Por intermédio da difusão dessa abstração pela 

instituição estatal, o homem é enganosamente consagrado como sujeito universal, 

apesar de sua existência material dar-se num contexto caracterizado por profundas 

desigualdades sociais.124

 Diante desse impasse histórico, entende-se que a sua efetiva 

superação remete decisivamente ao fortalecimento da luta de classes, em que, 

nesse processo de correlação de forças antagônicas, os trabalhadores, valendo-se 

da utilização estratégica das políticas sociais administradas pelos estados 

burgueses, buscarão garantir as condições sociais de vida, além de promover o 

acúmulo de forças necessárias à conquista de um poder político que transcenda as 

                                                 
124 É nesse sentido que Marx (2000) elabora uma crítica feroz ao Estado burguês, admitindo o fato de 
que: “O Estado político acabado é, pela sua essência, a vida genérica do homem em oposição a sua 
vida material [...]. Onde o Estado político já atingiu seu verdadeiro desenvolvimento, o homem leva, 
não só no plano da realidade, da vida, uma dupla vida: uma celestial e outra terrena, a vida na 
comunidade política na qual ele se considera um ser coletivo, e a vida na sociedade civil, em que 
atua como particular; considera outros homens como meios, degrada-se a si próprio como meio e 
converte-se em joguete de poderes estranhos. O Estado político conduz-se em relação à sociedade 
civil de modo tão espiritualista como o céu em relação à terra”. (MARX, 2000, p. 26, grifo do autor). 
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alternativas assentadas em meros “modelos estatais”, engendrando, assim, as 

condições requeridas a uma autêntica emancipação humana. 

 Nesses termos, entende-se que o agravamento das expressões da 

“questão social”, plasmadas na sociedade brasileira recente, não se resolve no 

âmbito estrito do aparelho estatal — onde a modalidade de Estado Assistencialista 

ocupa uma posição de destaque —, mas, sim, no espaço mais amplo da sociedade 

civil, o qual vê-se dramaticamente atingido em decorrência da crise de dimensões 

globais por que passa a sociabilidade burguesa contemporânea. 
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